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Ezt a könyvet önmagamnak is nehéz megírnom. Az a 

helyzet, hogy igen erős ítéleteket kell mondanom majd 

magam felett, és olyan részletekre is ki kell térnem, ame-

lyek csapongásba vezetnek majd át. Aki tehát lineáris 

történetet szeretne olvasni, annak semmiképpen sem 

ajánlom, de aki a tanulságok halmáért venne könyvet a 

kezébe, annak itt van ez. 

A történetem, mint mindenki másnak, gyerekkorom-

ban kezdődik. Kis tökmag voltam, a szüleim gyülekezetbe 

járattak és hittanórákra, melyekből jobbára csak a mesés 

történetek maradtak meg. 

Ez azért is volt érdekes, mert be kell vallanom, nem 

volt túl fényes gyerekkorom. Ha csak azt kéne állítanom, 

hogy apám annak idején csupán szavakkal bántott min-

ket, akkor hazudnék. A testi fenyítés éppoly bevált mód-

szer volt akkor, mint a lelki terror, s talán épp ezért nem 

mondhatok túl sok jó dolgot azokból az időkből. 

Nehéz volt számomra az az időszak. Mindenki számá-

ra nehéz lett volna. Talán ebből is adódik az, hogy az el-

nyomottságomat később az iskola színterén próbáltam 

feloldani, melyből rendszerint az született, hogy bolondot 

csináltam magamból. 

Azt is meg kell említenem, hogy nem voltam éppen vé-

kony gyerek. Ez persze az elnyomás csapdájának volt 

köszönhető. Egyszerűen szükségem volt arra, hogy a sok 

elnyomott feszültséget valamiféleképpen feloldjam, így 

annyit ettem, amennyit csak tudtam. Legyen az édesség, 

vagy főtt étel. 

Mondhatom tehát, hogy évről évre mind a testi, mind a 

lelki állapotom csak romlott. Ehhez az is hozzájárult, 



6 
 

hogy a nagymamám nagyjából tizenkét éves koromban 

meghalt. Igaz, nem ismertem eléggé, de mégis nagy fáj-

dalom volt ez számomra, melyet évek multán is képes 

voltam megsiratni, sőt mai napig összeszorul a szívem, 

ha rá gondolok. 

De hol is kezdjem a valódi történetet? Talán az első is-

kolai nap, ami igazán trauma volt számomra, ahogy az 

általános iskolás éveim is. 

Úgy bekerülni egy közösségbe, hogy lelkileg össze van 

törve az ember, amely a test kinézetén is megült zsira-

dékként, hát elég nehéz egy helyzet. Ott van továbbra az a 

tény is, hogy gyerekként az ember nem igazán fogja fel, 

hogy a másik miért kezel úgy egyes helyzeteket, ahogy. 

Mondhatjuk, az empátia csak később alakul ki. 

Az persze, hogy nem igazán kedveltek, vagy csak ki-

használtak az általános iskolában, visszagondolva mind 

lelkileg, mind pénzügyileg sokkal kisebb lyukakat ütött 

rajtam, mint mikor már a felnőtté válás során tapasztal-

tam ezeket. 

Amire gondolok, s főként a pénz részét emelem ki, hi-

szen azt jóval könnyebb megmagyarázni, hogy bár utál-

tak, ha vettem valamit, akkor kértek belőle. Ha nekik volt 

szükségük valamire, volt, hogy tőlem kértek rá pénzt. 

Jóindulatom, és reményem, hogy egy hetven forintos 

nyalókával lekenyerezem utálóimat, csak egy lázálom 

volt. Másnap ugyanúgy csúfoltak kövérségem és kiálló két 

kapafogam miatt. 

Én persze, hogy ezt valamiféleképpen megfékezzem, 

több módszert is bevetettem. A szájalás, bár nem az első 

taktikám volt, de legalább a legkevésbé hatékonyabb. Ha 
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visszaszóltam, akkor tízszer többet tudtak rám vissza-

szólni, mely főként a külsőmnek célzott lövedék volt, de 

hülye, olykor zavarodott viselkedésem is felmerült egy-

egy ilyen szócsata során. 

Az sem volt sokkal jobb, amikor megalázkodtam. Ha 

megalázkodtam, csak „ütöttek” tovább, még akkor is, 

amikor már a „földön feküdtem”. Hiába mondták a szüle-

im és a tanáraim is azt, hogy ha nem veszem magamra, 

békén fognak hagyni. Épp olyan szinten, amilyen szinten 

hiányzott belőlük az empátia, olyan szinten értettek ah-

hoz is, hogy miként építsék le teljesen az embert lelkileg. 

A kedvencem, amit persze évekig tudtam csinálni, s 

mondhatni részben mai napig is megmaradt, az a hü-

lyéskedés. Ez volt talán az egyetlen taktika, ami bevált. A 

bolondokat senki nem piszkálja, mert hát bolondok. Mi-

nek mondaná rá az ember, hogy hülye? Semmit nem ér el 

vele, hiszen a bolond az bolond. 

Ez volt tehát az egyetlen igazi módszer, amit jóként 

tapasztaltam meg. Szinte már rajongtak idióta és felelőt-

len mivoltomért. Szavaimban csak a poént keresték, hogy 

ismét nevethessenek rajtam. 

A legszebb ebben talán az volt, hogy idővel én magam 

is elhittem, hogy hülye vagyok. Persze lehet, hogy ott 

megcseréltem az ok-okozati összefüggést. Amiatt hittem 

el, hogy hülye vagyok, mert úgy tettem, mint egy hülye, 

vagy azért váltam hülyévé, mert folyton azt hallottam 

osztálytársaimtól és apámtól is? 

Azon kívül, hogy éveken át tartó hülyévé válásom mivel 

járt, felmerült még egy probléma. Az, hogy külsőm milyen 
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volt – cseppet sem kecsegtető – az is rengeteg negatív 

vonzattal járt, főként lelki szinten. 

Évekkel később, mikor lefogytam egy nyár alatt tizen-

nyolc kilót, még mindig úgy vélekedtem magamról, hogy 

ronda vagyok, hogy undorodnak tőlem. Ez is bizonyítja 

azt, hogy a testet sokkal könnyebb megjavítani, mint a 

lelket. A legszomorúbb talán az, hogy ma is, mikor mond-

ják, hogy milyen jól nézek ki, egyszerűen nem tudom 

elhinni. Persze talán jobban elfogadom ezt a pozitív kriti-

kát, mint amikor először hallottam, de elhinni még min-

dig nem tudom. 

Az, hogy általános iskolában milyenné kellett válnom, 

tetteimet is nagyban befolyásolta. Magam, és lelkem 

védelmében olyanokat kellett tennem, amikre csak ké-

sőbb jöttem rá, hogy ártalmasabbak voltak hosszú távon, 

mint amilyen hasznosak abban a helyzetben. 

Persze később, mikor már nagy filozófusnak gondol-

tam magamat, olykor pszichológusnak is, könnyedén 

megmagyaráztam, hogy ez így volt helyes. Mai napig úgy 

vélem, hogy amit az ember adott helyzetben tesz, még ha 

az a későbbiekben orbitális hülyeségnek is bizonyul, az 

akkor és ott, a meglévő információk alapján a legjobb 

döntés volt. 

Ha belegondolok, ezt igazolhatom is, hiszen bugyuta 

és bárgyú viselkedésem megvédett attól, hogy még több 

sérülést szerezzek. A bohócmaszkot szándékosan és ész-

szerű megfontolásból tartottam az arcom elé. Ez műkö-

dött is. 

Az persze, hogy butaságokat csinál az ember, egy pon-

tig nem baj. De megugrott velem a ló. 


