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Első levél 

1999. január 21. 

Kedves Barátném! 

Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már 
neked, pedig annyi minden történt velem az 
utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen itt az 
ideje, hogy megosszam veled életem legapróbb 
részleteit is, mint ahogy azt kamaszkorunkban 
tettük. No, és természetesen én is kíváncsi va-
gyok rá, hogy veled mi történt ez idő alatt. 
Hogy, s mint telnek napjaid ott messze, Kana-
dában? A lányaid biztosan nagyon édesek! 
Olyan jó lenne sokszor, ha összeülhetnénk, 
mint régen és átcsevegnénk, átvihognánk egy 
egész délelőttöt. Kár, hogy az élet ilyen messze 
sodort tőlem. Látod, ezt nem is hittük volna 
annak idején, amikor elválaszthatatlanok vol-
tunk éveken át. De nem fecsérelem az időmet 
siránkozásra, inkább belevágok hosszú történe-
tembe. Most ezen a hideg, téli estén igazán jól 
esik levelet írni itt a kandalló mellett. Ropog a 
tűz, kint sűrűn hull a hó, s én zavartalanul 
elmerenghetek az elmúlt hónapok eseményein. 

Egy évvel ezelőtti levelezőlapomon már emlí-
tettem, hogy a házasságunk nem éppen meny-
nyei. Nos, ez az állapot csak egyre rosszabb lett. 
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A férjem már nem tudta azt nyújtani nekem, 
amire vágytam. Nem éreztem a szeretetét, a 
gondoskodását, a figyelmét. Emlékszel? Meny-
nyit ábrándoztunk tizenévesen a szobádban 
ücsörögve a boldog házasságról? Hát, Kicsim, 
ez az, ami úgy tűnik, hogy nincs is a világon. 
Szóval, én is egyre boldogtalanabbul tengettem 
az életemet. A férjem sem tűnt túl boldognak, 
de persze lendületesen tagadta, hogy elégedet-
len lenne bármivel is. Nagyon kényelmes volt 
neki az élet mellettem, meg egyébként is, a fér-
fiak nem szeretnek változtatni. Inkább marad-
nak egy rossz házasságban, semmint neki 
kezdjenek egy új kapcsolatnak. (Jó-jó! Tudom, 
hogy vannak kivételek, de sajnos a többség in-
kább egy szeretővel pótolja a hiányzó részeket.) 
Egyre jobban elegem lett mindenből. Abból, 
hogy bármennyit is kerestünk, soha nem volt 
pénzünk, mert minden fillér a játékgépekbe 
vándorolt. Elég borzalmasan éreztem magam, 
amikor esténként hazaértem a munkából és a 
férjemet nem találtam itthon. A munkahelyéről 
ugyanis nem hazafelé tartott, hanem a játékte-
rembe, hétvégenként pedig a szomszéd fiatal-
asszonnyal bájcsevegett a kapu előtt. Pedig egy 
vidéki ház körül mindig akad valami tennivaló, 
ezt te is tudod még gyerekkorunkból. A szóban 
forgó asszonyka épp az ellentétem, de láthatóan 
jól megértették egymást. A férjem állítólag ra-
jongott a jó humoromért, azért velem még sem 
kacagott olyan jókat soha, mint az alacsony, 
molett, s kissé közönséges szomszédasszony-
nyal. Mint mondta, a flörtnél több azért soha 
sem történt közöttük. Felőlem aztán elflörtöl-
gethetett volna élete végéig is, ha megteremtette 
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volna azt a családi hátteret, amiben egy mai, 
értelmes nő és egy kislány nyugodtan eléldegél-
het. De erre ő képtelen volt. Persze nem gondol-
ta komolyan, hogy egyszer végleg belefáradok 
ebbe az állapotba. Azt hitte, hogy a szokásos kis 
morgolódások után továbbra is helyreáll a béke 
közöttünk. De a lenyelt indulatok, az elfojtott 
sérelmek csak gyűltek, és gyűltek bennem, s 
egy esős tavaszi napon, amikor minden olyan 
kilátástalannak tűnt, megkértem, hogy költöz-
zön el otthonról. Eleinte nem hitt a fülének. 
Nem akarta felfogni, hogy ezt én mondtam. Nem 
akarta tudomásul venni, hogy ezt komolyan is 
gondolom. De mivel nem engedtem elhatározá-
somból, hát nagy nehezen összecsomagolt és 
elment. A közeli városban talált magának albér-
letet, ott, ahol mindketten dolgozunk. Ez húsz 
kilométerre van a falutól, ahol élünk. 

Tudod, én mindig azt hittem, hogy egy folya-
mat elindítása a legnehezebb, aztán most rájöt-
tem, hogy annál még sokkal nehezebb a folyta-
tás. Jött a könyörgés időszaka, aztán a szemre-
hányásé, majd az önsajnálaté és a lelki zsarolá-
sé. Ugye, Te is hallottál már öngyilkossággal 
fenyegetőző elhagyott szerelmesről? Ebben is 
volt részem. Ilyenkor az emberben sok minden 
lejátszódik. Először is eltöpreng azon, hogy va-
lóban helyesen döntött-e, amikor a szakítást 
választotta. Talán tényleg meg kellene próbálni 
még egyszer együtt? Az esze diktálja a helyes 
választ, hogy: nem, az őrültség lenne, hiszen 
úgy sem változik semmi. De ott a másik oldalon 
a lelkiismeret, hogy mi van, ha valóban megte-
szi? Hogyan élek utána tovább azzal a bűntu-
dattal, hogy miattam tette? Csak, tudod Barát-
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ném, ez is butaság! Nem lehetünk egy másik 
ember árnyékai. Mindenki a maga életével ren-
delkezik. Ha valaki úgy dönt, hogy a halál az 
egyetlen megoldás, akkor senki nem mentheti 
meg. 

Sok álmatlan éjszaka, gyötrelmes nappal 
hozta meg számomra a kőkemény, szilárd dön-
tést, hogy mindenképpen véget vessek remény-
telen kimenetelű házasságunknak. Úgy gondo-
lom, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy lemond-
junk a jobb lehetőségekről. A házasság nekem 
már nem nyújtott semmi örömet. Napról, napra 
kedvetlenebbül keltem fel, gyakran már nőnek 
sem éreztem magam a hétköznapok kínos őrlő-
déseiben. Nem beszélgettünk, nem jártunk 
együtt sehová, csupán éltünk kínos némaság-
ban egymás mellett. Rájöttem, hogy az egyetlen 
összekötő kapocs kettőnk között, a kislányunk. 
Ő az, aki engem is, és az apját is nagyon szere-
ti. És itt jön az újabb problémás kérdés, amivel 
ilyen helyzetben meg kell küzdenie egy nőnek: a 
gyerekemért vállalom a további monoton életet, 
vagy változtatok, vállalva azt, hogy a gyerme-
kemnek fájdalmat okozok. Nehéz kérdés. 

Én mindenesetre az utóbbi mellett döntöt-
tem. Túl fiatal vagyok még harminc évesen ah-
hoz, hogy – akár a gyermekem kedvéért is – 
vállaljak egy olyan életet, amivel már teljesen 
elégedetlen vagyok. 

Ma már tudom, hogy jól döntöttem. Nyugod-
tabb vagyok, amit a lányom is érez. Jól meg 
vagyunk így kettecskén. Bízom magamban, a 
tehetségemben, a kitartásomban és tudom, 
hogy Isten mindig mellettünk áll. 


