
Tem Edit

Mély levegőt!

Rohadt nehéz természetem lehet… Még alig múltam negyven, de már 
kétszer voltam férjnél, és jó pár elváláson túl vagyok. Nem tudom, hol 
szúrom el. Egyes teóriák szerint mi magunk vonzzuk be az egyes embertí-
pusokat magunk köré, így igaz lehet a mondás, hogy madarat tolláról. Én 
bizonyára holló voltam előző életemben – amit amúgy nem bánok, mert 
egyik kedvenc madaram. A másik a veréb, és ezen is el kell gondolkod-
nom (bár Edith Piaf neve is verebet jelent, mint megtudtam). 

Az a baj, hogy többször előfordult, hogy már a kapcsolat elején tudtam, 
hogy ennek válás lesz a vége, mégis belevágtam, mert hittem a mesékben. 
Hülye tyúk szindróma (szebben fogalmazva: szent naivitás). Ha probléma 
akadt, mindig igyekeztem higgadtan átbeszélni, feltárni a gondok gyöke-
rét, megtalálni a mindenkinek jó megoldást. De rájöttem, ilyen vagy nincs, 
vagy mindig olyan palival kezdtem, aki túl kényelmes vagy gyáva volt a vál-
tozáshoz. Viszont ha mindent ugyanúgy csinálunk, nem fog változni sem-
mi. Vagyis de: egy idő után kezd az ember rádöbbenni a valóságra. A jól 
ismert forgatókönyv szerint jönnek a fázisok. Idegeskedés, sokkal többször 
vesszük észre a másik hibáit, ugyanakkor jóval kevesebb empátiával kezel-
jük ugyanazt a helyzetet, és már arra is berágunk, ha nincs mire berágni. 

A következő szint, amikor az ember saját magában kezdi keresni a baj 
okát. Megmagyarázzuk magunknak, hogy egyáltalán nem rossz ember 
ő, van ennél sokkal, de sokkal rosszabb helyzet, biztosan mi fújjuk fel a 
dolgot, és ok nélkül kötözködünk. Ha ő nem változik, megpróbálunk mi 
magunk. Erre mondtam, hogy iszonyú természetem lehet, mert én any-
nyira tudok idomulni, hogy majdhogynem a saját egyéniségem is elvész, 
megsemmisül. Akkor meg mi a fenét szeressen rajtam? 

Az első férjem első ütésénél kellett volna sarkon fordulnom. De nem 
tettem. Fel sem fogtam, magamnak sem hittem el – ilyenkor mentegetjük 
a másikat. Később meg belesüppedtem a rettegésbe. Sokan, akik nem élik 
át a családon belüli erőszakot, egyszerűen nem értik, a nők miért marad-
nak? Miért nem megy egyszerűen el? Hisz mi a legrosszabb, ami történ-
het? Megüt, megver? Hisz ha maradok, akkor is ez történik, nem? Szóval 
nincs benne logika. Akkor miért nem teszünk semmit? Hát azért, mert 
addigra a félelem az úr. Nem is a férfi maga, hanem a Rettegés. Arc nél-
küli, ok nélküli para. Addigra az ember agya kellően beszűkül és lezsib-
bad, hogy ne tudjon mozdulni sem. Láttál már természetfilmet, amikor 
az oroszlán játszik az elejtett prédával? És mikor nem is fogja a szájában, 
de amaz nem fut el mégsem. Ez pont olyan. Nem a szégyen! Dehogy. 
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Egyszerűen nem is jut eszedbe, hogy elfuss. Aztán évek múltával össze-
szedve minden bátorságomat megtettem. Elváltam. És rájöttem, hogy a 
legrosszabb nem velünk történhet, hanem azzal, akit a legjobban féltünk.

De ugyanaz a kis liba maradtam. Minden pofon ellenére hittem tovább. 
Az emberekben, az életben, a mesékben, a szerelemben? Sosem akar-
tam megfogalmazni igazán. És érdekes módon engem mindig a bonyolult 
helyzetek találtak meg – tuti ezt is saját magunk vonzzuk be az életünkbe. 
Soha semmi nem pottyant az ölembe csak úgy grátisz. Mindig vagy túl 
külföldi, túl vallásos, túl idős, túl nős, „túl minden” helyzetek és embe-
rek sodródtak az utamba. És mikor keresztezték egymást ezek az utak 
néha, abból véres drámák kerekedtek. Emlékszem egyszer ketten össze-
verekedtek miattam. Akkor úgy éreztem, legszívesebben eltűnnék a föld 
színéről. Összeestem, és bár érzékeltem mindent, ami körülöttem zajlik, 
nem tudtam megmozdulni sem. Állítólag nem is pislogtam. Elmenekül-
tem a világ elől egy zárt, belső világba. Kihívták a mentőket, és be akartak 
vinni a kórházba. Mikor a hordágyra tettek, akkor tudtam csak megszólal-
ni, hogy nem megyek sehová! Valószínűleg amolyan pszichés blokk volt, 
ami agyban dől el, mint ahogy az is, hogy tennem kellett valamit, külön-
ben elvisznek. Olyasmi lehetett, mint a félelem, és olyan az ébredés, mint 
amikor be mertem adni a válóperemet. Az emberi agy csodálatos. De 
néha veszettül cserben tud hagyni, és marha későn reagál. 

Aztán megtapasztaltam mindazt, amit Jobbágy Károly Szomorú sze-
relem versében megírt. A tökéletesnek hitt férfi, aki mindenben passzol, 
okos, van humora, figyel rám, és szentül hittem: imád engem. Csak engem. 
Elhittem, hogy a felesége semmibe veszi, nem törődik vele, elhidegültek. 
Évekig vártam. Aztán amolyan partizán kitörési kísérlet során megpró-
báltam kilépni az egészből. Az első szembejövővel és adandó alkalom-
mal. Elég nyilvánvalóan és óvatlanul, szinte várva, hogy lebukjak, hátha 
ez felrázza, és arra sarkallja, hogy ha tényleg akar, változtasson. Ez persze 
nem tudatos tervezés volt, csak ösztönszerű reakció. Persze a dráma és a 
könnyek megvoltak. A harmadik fél nyilvánvalóan nem jelentett semmit 
számomra, csak egy eszköz volt – persze nem tudatos dolog volt ez részem-
ről, csak ösztönszerű. És a sok ígéret, ami elhangzott, maradásra készte-
tett. Megint hinni akartam, és hittem. Még olyan három évig… Soha nem 
mondta, hogy „szeretlek”, és mindenkinek úgy mutatott be, mint kollégát. 
Az édesanyjának még így sem volt hajlandó bemutatni, pedig megígér-
tem, hogy valóban kollégaként viselkedem – csak meg akartam ismerni. 
De semmi nem történt. Amikor búcsúzott, egyre kevésbé fájt már. És én 
egyre jobban éreztem, lépnem kell. Méghozzá ebből a kapcsolatból ki. 

Az idő múlásával látja be az ember, hogy néha jobb, ha hagyja magát 
sodródni az árral, és nem küzd értelmetlen dolgokért. És még később jön 
rá, hogy ilyenkor kár megragadni minden arra úszó fatuskót, ha egyszer 
tud magától is úszni. De addigra megint belegabalyodtam egy kapcso-
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latba. Előző tapasztalataimból merítve elegem volt a lángoló és drámai 
szerelemből, elegem a vég nélküli várakozásból, és a saját korlátaimból. 
Mindent akartam és azonnal. Így egy hónap múlva már együtt is éltünk. 
Azt hiszem általánosságban elmondható, hogy egyik kapcsolat sem lett 
volna rossz, ha pusztán baráti viszonyban maradunk az érintettekkel. De 
a barátokkal együtt élni legfeljebb egy nyaraláson szoktunk.

A nős lovagról később derült ki, hogy kapcsolatunk első két éve alatt 
volt egy másik viszonya is. A hölgyet ismerem és szeretem. Neki is ígért, 
neki sem tartotta be, csak az a különbség, hogy ő érte el is vált, gyerek-
kel együtt, és úgy kellett véletlenül megtudnia, hogy vagyok. Évek múltán 
beszéltük meg, és nevettünk magunkon, hogy mindketten gyarapítottuk 
a libaegylet létszámát, és még az is lehet, hogy egyszerre volt hüvelygom-
bánk. Ironikus. De amíg tudunk magunkon nevetni, nincs nagy baj. 

Végül úgy alakult az élet, hogy, hogy ez a férfi egyedül maradt. Ön-
sajnálatát rakta kirakatba posztjaiban. És én ennek az embernek írtam 
naplót az érzéseimről, gondolataimról, hétköznapjaimról, mikor hiány-
zott esténként, és adtam oda masnival átkötve karácsonyi ajándékként?! 
Ehhez nem kell komment.

Az új barátom – aki később a második férjem lett – kedves volt, erede-
ti, szórakoztató. Igyekezett a kedvemben járni. Hirtelen haragú volt, de 
soha nem ütött meg, és nekem már ez is elég volt. Nem volt nős (elvált), 
és látszólag ő sem akart várni évekig, elkötelezte magát. Az albérletet 
szépen kicsinosítottuk. És mivel addig szüleimnél éltem kisebb-nagyobb 
megszakításokkal, rá hagyatkoztam a pénzügyeket illetően. Kicsit többet 
költöttünk a kelleténél, és ez sok feszültséggel járt, ahogy minden együtt-
élés kezdete. Az igazság az, hogy kevesebbet kellett volna elcseszni kajára 
és extrákra, mint a pia és a cigi. De én soha nem sajnáltam semmit a 
másiktól, sem a gyerekeitől, akik amúgy sem velünk éltek, így némileg 
kompenzációs kényszerünk volt. 

Mondom: ritka rossz természetem van. De számomra ez nem jelentett 
soha áldozatot. Nem vagyok mártír típus, mint az anyám. Vele már tudok 
kritikus lenni. És mennyi ordibálást megúszhattunk volna vele is, ha már 
az elejétől kezdve tudok neki nemet mondani. De anyám mindig is erőből 
politizált. Sosem fejtette ki, miért kell ezt vagy azt megtennem, hanem 
elintézte azzal, hogy azért, mert ezt mondtam, és amíg az én házamban 
élsz, addig az van, amit mondok. Hát engem ezzel nem tudott meggyőzni. 
Sokszor csak azért is az ellenkezőjét csináltam. Nem azért, hogy bosszant-
sam, hanem mert így éreztem igazságosnak. Sajnos az igazságtalanságot 
nem bírom elviselni. Ha értettem volna, mit miért kér, vagy mond, talán 
még azonosulni is tudtam volna az álláspontjával. Évekig nem tudtam el-
viselni, ha hozzám ért. Ennek persze más oka is volt. 

Kis panellakásban éltünk, és az én ágyam az ő szobájukban volt. És egy-
szer nem aludtam, mikor a szüleim házas életet éltek. Persze diszkréten, 
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de nyilván akkor voltam már olyan korban, hogy felfogtam, mi történik. 
Dühösnek éreztem magam, és méltatlannak a dolgot. Máshogy néztem 
rájuk. Eléggé megpecsételte a viszonyunkat jó időre ez a dolog. Önbizal-
mam sosem volt igazán – persze ezt ma már jól tudom leplezni –, de akkor 
még abban sem voltam biztos, hogy egyáltalán túlélem ezt a csalódást. És 
érdekes módon minden indulatom anyámra irányult. 

Szóval igen, jóval korábban ki kellett volna préselnem magamból azt, 
hogy NEM! Ki kellett volna mondanom ezzel együtt mindazt, ami ak-
kor és ott, abban a pillanatban bántott. Mondani kellett volna, hogy ha 
újra iszol, elmegyek. Hogy unom, hogy nincs kihez szólni, ha haza jövök. 
Tényleg igaz, hogy ha nem szólunk, akkor nem fogják érteni, hogy az úgy 
nekünk nem jó, és nem felel meg. Honnan a fenéből tudnák, ha olyan jól 
titkoljuk? És egyáltalán minek titkoljuk, ha valami bánt? Nem tudom, ezt 
hol tanuljuk, és a szocializációnk során hol épül belénk annyira mélyre, 
hogy csendben tűrjünk és inkább érezzük magunkat feszültnek, mert be-
lül felrobbanunk, hogy udvariasak legyünk azokkal, akik semmibe vesz-
nek, hogy csendben élvezzünk, már ha egyáltalán merünk élvezni?! Miért 
kell ennek így lennie? Azt kéne mondani, hogy igen, ez meg ez van, ez jól 
van így, ez viszont zavar, változtassunk ezen, mert nekem ez nem jó így, 
és igen, én így szeretek élni. Neked nem tetszik? Hát ezt igazán sajnálom, 
de ilyen vagyok. Ha a kedvedért megváltoznék, akkor sem tudnék kibújni 
a bőrömből – ahogy te sem tudsz. Az alap attitűdök megmaradnak. Ha 
tudunk, közelítsünk álláspontokat, de gyökeresen megváltozni úgysem 
fogunk. Jobb, ha ezeket az elején tisztázzuk. 

Második férjemmel is elkéstem ezzel. Én a magam módján „jeleztem”, 
amikor valami nem tetszett, de ő vagy nem értette és nem vette észre, 
vagy nem vette komolyan. Én eleinte sokszor szólok (igaz, nem bunker 
módon, de szólok). Aztán beszólok, aztán már nem csinálok semmit. 
Hallgatok, könnyek nélkül sírok, és hasonló marhaságokkal gyötröm ma-
gam. És mikor nincs tovább, csak csendben közlöm, hogy ennyi volt. Most 
is így történt. Bár baráti módon történt, így sem volt egyszerű… De addig 
éveknek kellett eltelnie, és én úgy „alkalmazkodtam”, hogy jómagam is 
rászoktam a cigire, és bár nem sokat, de rendszeresen ittam is. Már nem 
teszem. Ráébredtem, hogy nem vagyunk összekötve semmilyen értelem-
ben. Van önálló akaratom és saját életem.

Hamarosan beköltözhet az új lakásába. Addig még velem él. Igazából 
már évek óta így élünk, szobatársak vagyunk. Furcsa volt végig kísérni en-
nek a már hivatalosan is baráti együttélésnek a fokozatait… Megbeszélni, 
hogy az eddig közös dolgokat megosszuk, eddigi életünket katalogizáljuk, 
összegezzük emlékeinket, a jót és a rosszat is. Amikor kimondták a válást, 
valahogy megkönnyebbültünk. Túl vagyunk raja. Azóta érdekes módon 
a respektem is nőtt, jobban vigyáz a szavakkal. Jó barátom, és remélem 
nem haraggal gondolunk majd vissza erre az időszakra. Kölcsönösen a 
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legjobbat kívánjuk egymásnak, ez talán nem változik azzal, hogy fizikáli-
san máshova megyünk haza.

Azt hiszem, egyet leszögezhetek: az életemben soha semmi nem történt 
véletlenül. Mert ezek nélkül a tapasztalatok nélkül nem lennék ugyanaz 
az ember. És akkor lehet, nem is itt lennék. És ha itt is lennék, esetleg 
másképp látnám a dolgokat, és esetleg másképp látnának engem is az 
emberek. 

Sok marhaságot csináltam, és van, amire nem vagyok büszke. De kisis- 
kolás korom óta „úton vagyok”. Gyerek voltam, mikor új hazát kaptam 
(magyarként Magyarországot), végig küzdöttem az ezzel járó nehézsége-
ket, ott hagytam a barátokat, és az egész addigi életemet, és magam mögött 
hagytam a gondtalan gyerekkort is. Egyetlen éjszaka alatt nőttem fel. A 
lelki lecsapódása az egésznek természetesen nem múlt el nyomtalanul. De 
én végig tartottam magam a tervemhez, és végigmentem azon a göcsörtös 
úton macskakövenként, mindig csak egy nappal és egy feladattal gondolva 
előre, hogy ne csapjanak össze felettem a hullámok. Mindig csak egyet!!!

Aztán jött a kamaszkor, a felirat az íróasztalon, hogy „Éljen az önpusz-
títás!”, aztán az anorexia, Apám betegségei sorban, és az egymás után 
bevonzott balfék húzásaim, a kényszeres hódítások: önmagam keresése, a 
viharos érzelmi hullámzásaim, és sorolhatnám. Sokszor átbillentettek. És 
volt, hogy nem voltam őszinte. De legalább törekedtem rá. Igaz, mindig 
ráfaragtam, ha őszinte voltam. Ennek ellenére mégis ebben hiszek. Ha 
valaki igazán fontos, azt akarom, hogy mindent tudjon rólam. A legféltet-
tebb titkaimat is. Azt is, amit szégyellek. Kérlelhetetlenül őszintén. Még 
ha nehéz is. Hogy úgy állhassak elé pőrén testileg, lelkileg, hogy ismeri 
minden hibámat, úgy szeressen, ahogy vagyok! 

Megtanultam, hogy mindig tudjak örülni. Még akkor is, ha nincs rá 
semmi okom. Hogy ha rám gondolnak, ne egy mufurc csaj jusson eszükbe. 
Hogy ne hagyjam, hogy lehúzzanak a pletykák, az irigy emberek, a mindig 
negatív hozzáállás. Hogy a boldogság nem egy mámoros pillanat, hanem 
egy folyamat, amiért meg kell küzdeni: a mindennapok apró pillanatai, 
amikor örömet okozhatunk másoknak. A törődés, az önzetlenség, a figyel-
messég. Megtanultam, hogy mindenért fizetni kell. Hol pénzzel, hol idővel, 
hol munkával, hol kemény edzéssel, hol folyamatos figyelemmel. Nem ad-
ják könnyen a kiegyensúlyozottságot, de még a könnyekért is dolgozni kell. 

Megtanultam, hogy a kalandok nem hoznak megkönnyebbülést, csak 
bonyodalmakat, még ha látszólag nincs is következményük. És nem jelen-
tenek semmit, hisz nincs mögöttük érzelmi kötődés. Egy idő után az em-
ber megcsömörlik tőlük szerencsére. Kijózanodik, és ott áll értetlenül: ki 
ez az ember a tükörben? Ez én vagyok? Mi értelme volt ennek az egész-
nek? Talán jobban megismertem magam ezáltal? Végső soron igen, mert 
rádöbbentem, mit nem akarok már – erre mondják, hogy már kitombolta, 
kiélte magát? Nem tudom. De már nem vágyom erre. Nincs szükségem 
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idegenek megerősítésére, visszajelzéseire ahhoz, hogy tudjam, ki vagyok. 
Az ő szavuk nem számít úgysem. Senkié, csak azé a pár emberé, akik 
bennem élnek. Ha bajban lennék, csak ők állnának ott a betegágyamnál 
és viselnék gondom, nem pedig azok a kívülállók, akiknek korábban meg 
akartam felelni. Nincs szükség szerepekre, álarcokra, trükkökre. Elég, ha 
magunkat adjuk. Csupa közhely… 

Szeretek egy férfit. Nem hittem, hogy valaha érezni fogok még így. 
Egyikünk sem akarta direkt, hogy megtörténjen, de attól még megtörtént, 
és mindketten örülünk neki. Még mielőtt komolyabbra fordult a kapcso-
latunk, mindent elmondtam neki. Hogy tudja előre, ki vagyok, ismerje a 
múltam és a jelenem. Azt kérdezte „most le akarsz magadról beszélni?” 
Dehogy akartam! Csak vállaltam a tetteimet, és a következményeit azzal, 
hogy esetleg nemet is mondhat. De így is akart. Engem! Szőröstül, bőrös-
tül. Már régóta ismerjük egymást, és érdekes, hogy csak most találtunk 
egymásra. Egyszer azt mondtam neki, miközben a szemébe néztem, hogy 
ez olyan, mint amikor a csillagokat nézi az ember. Ahhoz, hogy eljusson 
hozzánk a fénye, néha évtizedekig utazik az űrben, hogy éppen ott legyek, 
felnézzek az égre, és pont akkor meglássam.

Persze nyilván vannak, akik bármilyen oknál fogva utálnak – és néha ok 
sem kell, csak puszta irigység. Lehet mocskolódni. És tessék: lehet utá-
nam csinálni! 

Lehet bizonyítani az akarást, fél év alatt öt év anyagából vizsgázni 
(minden tárgyból), lehet megtérni, megromlani, megkeseredni, remény-
telenül szeretni, felnőttként megbocsátani, szülőkről gondoskodni, lehet 
a főiskolát saját erőből elvégezni minden pénzt és szabadságot erre szán-
va éveken át, hajnali 4-es busszal menni, rokonoknál aludni, szendvicsen 
élni, lehet hó végén kenyeret sütni, lehet középkorú nőként sportolni 
kezdeni a tizenévesek között és felzárkózni. Még ha indokolt is lenne, 
tessék kipróbálni: nem visszaütni, saját magunkkal megbirkózni, elegán-
san elengedni, lehet küzdeni és ragaszkodni – mindig, bármi is van – újra 
és újra felállni, és mindezek után még úgy hinni, hogy fejjel menjünk a 
falnak, ha az az egy ember arra kér. És lehet egyáltalán nem siránkozni 
(túl sok energiába kerül, és ennyi erővel haladhat előre is az ember), saját 
botlásainkért nem másokat okolni, lehet mosolyogni, másokon segíteni, 
mindig a jót látni, és képesnek maradni igazi emberi érzésekre, minden 
rossz ellenére képesnek maradni adni és szeretni. 

És itt állok most az új életem küszöbén. Kicsit félek a jövőtől, de az idő 
akkor is megy, ha akarjuk, és akkor is, ha nem, de az elpazarolt időt már 
soha senkitől vissza nem kapjuk. A kudarc az, amikor megállunk. Amúgy 
sincsenek igazán kudarcok, csak olyan elvárások (saját, vagy másoké), 
amelyekre az adott pillanatban nem állunk készen – de ezek azért tör-
ténnek, hogy felnőttként belássuk ezeket, és tanuljunk belőlük. Gyerünk, 
lépj a küzdőtérre, védd magad! Mély levegőt! 


