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1. 

udod, milyen érzés úgy élni az életedet, hogy 
mindig megfelelj másoknak? A szüleidnek, a 
tanáraidnak, az ismerőseidnek. Tudod, milyen 

folyton folyvást azt lesni, hogy mit várnak el tőled 
mások és szüntelenül azon gürcölni, hogy ne okozz 
nekik csalódást? És azt tudod-e, hogy milyen úgy ten-
getni a napjaidat, hogy sohasem teheted vagy mondha-
tod azt, amit valójában szeretnél, mert a közeg, amibe 
születtél és felnevelkedtél nem fogadna el téged? És te 
nem akarsz csalódást okozni azoknak az embereknek, 
akiket szeretsz, vagy legalábbis szeretned kellene. Nem 
akarsz, de sokkal inkább nem mersz. 

Persze, nem a fizikai tested gátol meg benne, hanem 
az a mérhetetlen szeretetéhség, ami évek óta gyülemlik 
a lelkedben. Ami szüntelenül nő, gyarapszik, te pedig 
minél jobban vágyakozol a szeretet után, annál jobban 
elnyomod a valódi énedet. Megtagadod önmagad, csak 
azért, hogy megfelelj és szeressenek. De ha nem maga-
dat adod, akkor valóban téged szeretnek, vagy azt a 
képzelt személyt, akit hosszú évek során kreáltak belő-
led? És ha álarcot kell viselned azért, hogy szeretetet 
kunyerálj, vajon valóban kapsz-e szeretetmorzsákat, 
vagy csak önmagadat ámítod különböző hazugságok-
kal? 

T 
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Én hordtam maszkot és ringattam magamat sosem 
létezett igazságokba, mert könnyebb volt hazudni ma-
gamnak, mint elfogadni a tényt, hogy az egész világon 
senkire sem számíthatok. Játszottam az eminens diá-
kot, a jó-kislányt, és ez akkor sem változott, amikor 
magam mögött hagytam a gyermeki éveket, és belép-
tem a felnőtté válás kapuján. Persze, csak papírforma 
szerint. 

Az igazság az, hogy az életemnek fikarcnyi köze sem 
volt a felnőtt léthez. Elit gimnáziumba jártam, kitűnő 
bizonyítványokkal örvendeztettem meg a szüleimet, 
nem hódoltam semmiféle káros szenvedélynek, a férfi-
ak, randik, lopott csókok pedig még csak eszembe sem 
juthattak. A híres-neves vallásos iskola, aminek tizenkét 
éves korom óta koptattam a padjait és, amit én csak 
zárdának hívtam – mi tagadás – elejét vette sok olyan 
felmerülendő problémámnak, melyek a kortársaimat 
érintették. 

„Hála” a Szent Teréz Leánynevelő Intézet konzer-
vatív értékrendjének, sosem kellett azon törnöm a 
fejemet, hogy mit húzzak magamra reggelente, mert a 
csaknem földet-seprő, fazontalan, fekete egyenruha 
alatt viselhettem volna akár sado-mazo szerkót is, a 
kutya sem vette volna észre. Mondjuk, az életem min-
den egyes pillanatát szigorúan felügyelték, szóval, eb-
ben nem vagyok teljesen biztos. Nem volt gondom a 
megfelelő árnyalatú szájfény kiválasztásával vagy a 
lepattogzó körömlakkokkal sem, tudniillik, ilyen hol-
mikat egy „zárdába” zárva nem igazán használhat az 
ember lánya, főként, ha a nevelőnője minden kétséget 
kizáróan a sárkányoktól származik. 

Esélytelen volt, hogy a fejemet elcsavarják csalfa fér-
fiak, mivel randizni még akkor sem lett volna bátorsá-
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gom, ha a töménytelen mennyiségű, bebiflázandó tan-
anyag mellett időt tudok rá szakítani. Egyébként is, a 
szűkös kimenőmben még akkor is harcolnom kellett az 
idővel, ha nyugodtan végig szerettem volna böngészni 
az étlapot a város egyik olcsóbb éttermében, ha ráun-
tam az ízetlen és ételnek egyáltalán nem nevezhető 
menzakajára. 

Az a kevéske idő, amit az árgus tekintetekkel figyelő 
iskolanővérek nélkül tölthettem, délután három órától 
ötig tartott. Nem volt valami sok, de – mint minden 
másnak – ennek az okát is ész érvekkel meg tudták 
magyarázni. Végtére is, miért lenne szüksége egy ifjú 
hölgynek az iskolán kívüli szabadidőre, ha az oltalmazó 
falak között megkaphat mindent, amit egy erkölcsös, 
fiatal, értelmiségi kisasszony kívánhat? 

Na, igen. Én is sokat törtem a fejemet azon, hogy 
mit kezdjek a „nesze semmi, fogd meg jól” kimenőm-
mel. Arra természetesen túl kevés volt, hogy eljussak 
valahová a városban, jól érezzem magam és még idő-
ben vissza is érjek. Említettem már, hogy a Szent Te-
rézben nem tolerálják a késést? Így, biztos, ami biztos, 
a legtöbbször nem is fáradtam azzal, hogy elhagyjam az 
iskola falait. Jobb elfoglaltság híján a szobámban lóg-
tam és bőszen nyomtam a fejembe a tanulnivalót vagy 
csak bámultam ki a koponyámból, miközben „ízléste-
len” zenéket hallgattam a telefonomon, amiért meg-
kaptam volna a magamét, ha lebukok. De még ahhoz is 
szerencsétlen voltam, hogy fülön csípjenek. Nem egy 
eseménydús élet, annyi szent. 

Tőlem szokatlan módon azonban úgy gondoltam, 
hogy kihasználom a verőfényes tavaszi napsütést és 
elsétálok a közeli parkba, ami elsőéves koromban oly’ 
sokszor tanúja volt a könnyeim távozásának. Akkori-
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ban még elég volt heti egy, parkban töltött órácska, és 
újult erővel tudtam belevetni magamat a szürke hét-
köznapok mindennapos körforgásába. Mára már ez is 
megváltozott. Az eldugott, csöndesen magányos hely 
sem volt már az, aminek hajdanán, gyerekfejjel láttam. 
Képzeletbeli börtöncellám kitágított verziójának érzé-
keltem, ami minden látogatás alkalmával eszembe jut-
tatta, hogy a saját életem foglya vagyok. 

A D-vitaminra viszont mindenkinek szüksége van, 
így lehajítottam magamról a hosszú, keresztpántos 
szoknyámat, a fehér ingemhez felkaptam egy elnyűtt 
farmert, belebújtam a kabátomba, megragadtam egy 
tankönyvet, hogy a portásnál jó benyomást keltsek, és 
elindultam napfürdőzni. 

Az iskolát a külvilágtól misztikus dimenziókapuként 
elválasztó nagy, barokk tölgyfaajtó hangos puffanással 
csapódott be mögöttem, mégis, a leggyönyörűbb me-
lódiaként zengett – legalábbis az én fülem számára. A 
madarak csiviteltek, az autók arctalan sofőrjei idegesen 
dudáltak, vagy egymásnak mutogattak illetlen kézjele-
ket. Egyesek nevetgéltek, mások meggyötört arccal 
telefonáltak vagy csak néztek ki a fejükből és zombi-
módra hagyták, hogy vigye őket a lábuk a megszokott 
útvonalon. Utóbbiból volt a legtöbb. Idősek, fiatalok, 
gyermekek. Mennyi különböző ember, különböző sors. 
Mennyi élet lüktetett azon a pár méteren, amit megtet-
tem. 

A tavaszi napsugarak kellemesen nyaldosták az ar-
comat, olyan érzetet keltve, mintha maga az élet érin-
tett volna meg. Ettől valóban úgy éreztem, hogy életre 
keltem. Hogy én is részese vagyok a világnak. Beolvad-
tam a nagy körforgásba a dudáló sofőrök, a szatyrot 
cipelő édesanyák, a bibis-térdű gyermekek közé. Őszin-


