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Előszó helyett: 

Egyszer valaki azt mondta, hogy aki még nem volt száz kiló, az 
nem tudja, milyen kilencven kilencnek lenni. 

Szuszogva támaszkodom az egyik kezemmel az asztalon. A 
másikban a bugyimat tartom. Igyekszem az egyik lábamat a jó 
kivágásba tuszkolni. Sikerült! Na, most a másikat. Ez is sikerül. 
Másnak simán megy, fel sem merül benne, hogy egy dagadt nő-
nek, még ez is micsoda meló. Kora hajnal van. Munkába készü-
lődöm. Az öltözködés, mint mindig, kész rémálom. A póló frissen 
mosva, ki kell magamon húzkálni, mert szűk. A nadrág dereka 
szintén. Na, most a cipő. Belelépek, a lábamat feltornázom a 
székre, mert persze, lehajolni nem tudok. Alig kapok levegőt, míg 
a pántokat a helyükre igazítom. Még sehol semmi, de már elfá-
radtam. Kiballagok az autóhoz. Már fáj a hátam, meg a csípőm. 
Túl nehéz vagyok magamnak. Amikor reggel a mérlegre álltam, 
még én is elrettentem. Megint plussz öt kiló! Már régen elhagytam 
a száz kilót, de ez már a legrosszabb rémálmaimat is túlszárnyalja. 
De, amikor olyan isteni volt tegnap este az a tejszínes gombás hús, 
nokedlivel! Igaz, nem kellett volna másodszor is megpakolni a 
tányért, meg még éjjel is egyszer kimenni a konyhába, de amikor 
olyan finom! 

Bűn kihagyni. Szerinted? 
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Tejszínes, gombás hús 

A szalonnát és a hagymát egy zöldpaprikával megpirítom. Rádobok egy 
kiló laskákra vágott húst. Belekockázok egy paradicsomot. Hozzáteszek fél 
kiló nagyobbra darabolt gombát. Felöntöm annyi vízzel, hogy éppen csak 
ellepje. Megy rá só, bors, tört kömény, vegeta, egy leveskocka, kevés 
pirospaprika, fokhagyma, mustár. Lassú tűzön főzöm egy órát. Utána 
teszek bele egy doboz savanyú tejfölt, meg fél liter tejszínt. Össze-
rottyantom. 

Mindig nokedlit szaggatok hozzá. 

Hát lehet ennek ellenállni? 

Beülök az autóba. Alig férek el A nadrág felnyomja a gyomro-
mat. Nehéz lélegezni. Rossz a kedvem. Azon mélázom, vajon ki 
lehetett az a „hülyemarha”, aki kitalálta, hogy a kövér emberek jó 
kedélyűek, vidámak, elégedettek. Hát, nem! Nagyon csak nem! 
Csupán, csak kompenzálnak a külvilág felé és bizony sokszor még 
maguknak is. Ezzel kérnek bocsánatot a többiektől, hogy ők el-
térnek az átlagtól, az elvárt, kitalált, a többség által elfogadott, 
jóváhagyott normától. Mert bizony az emberek imádnak kritizál-
ni. 

Mi kövérek sem vagyunk mellesleg különbek. Elvárjuk, hogy 
feltétel nélkül fogadjanak el minket, de épp úgy tele vagyunk mi is 
előítéletekkel. Mi is megszóljuk a mást, másságot. Magam sem 
vagyok kivétel. Én is mondtam már más kövér emberre, hogy az a 
dagadt dög! Pedig vékonyabb volt nálam! 

A kövér ember soha nem adja úgy igazán önmagát. 
Egyszerűen képtelen rá. Társaságban figyel minden mozdula-

tára. Ha leül, mindjárt a ruháját igazgatja, hogy ne látszódjanak 
annyira a hurkái. Ha megy, tudja, érzi, hogy az utána lévők elret-
tenve bámulják hatalmas hátsóját, méretes combjait. Én még a 
saját férjem előtt sem merem magam igazán elengedni. Például 
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simán, kényelmesen szétfolyni a tévé előtt, mert tudom, hogy nem 
vagyok egy üdítő látvány. Még akkor is kényszeresen igyekszem 
felvenni egy olyan pózt, amiben nem látszik annyira a kövérsé-
gem. Legalábbis reménykedem benne. 

Na és a higiénia! Speciel, én húsz fok felett, már izzadok, mint a 
ló. A szó legszorosabb értelmében szakad rólam a víz. Bizony nem 
szép látvány, amikor az arcom rákvörös, patakokban folyik az 
egész testemről a víz, a hajam csutakká összeállva, nem beszélve a 
ruhámról, ami izzadtságfoltosan tapad rám mindenhol. Büdös 
vagyok és savanyú. Aztán meg ott van a zuhanyozás. Bizonyos 
kiló felett, már elég különleges, mondhatni akrobatikus torna-
mutatványokat kell produkálni, hogy meg tudjam mosni egyes 
testrészeimet. Ismerős ugye? Legalábbis a már nagyon kövérek-
nek. Aki azt mondja, hogy nem, az simán hazudik. 

Egész nap a kilóim járnak a fejemben, de azért azon gondol-
kodom már reggeltől, hogy mit is főzzek. És persze, előre is ma-
gamra gondolok, mit is ennék szívesen. Megvan. 

Hús, tejszínes hagymás mártással 

Egy kiló húst felszeletelek. Sózom, borsozom, hirtelen mindkét oldalát 
pirosra sütöm. Tepsibe rakom. Olajon megdinsztelek öt nagy fej vékony 
karikára szeletelt hagymát. Teszek rá sót, borsot, vegetát, 15 deka reszelt 
sajtot, fél liter tejszínt. Ezt összerottyantom. Ízesítem még egy jó evőkanál 
mustárral. A masszát a húsokra öntöm. Lefedve puhára párolom. Ha már 
puha, leveszem a fóliát és pirosra sütöm. Rizsával tálalom. 

Hát nem ellenállhatatlan ez is? Két pofára tömöm magamba. 
Most nem érdekel senki és semmi. Most csak ketten vagyunk. A 
kaja, meg én. 

A kövérség már gyerekkoromtól kísért. Már a három éves ko-
rom körüli fényképeken is látszik, hogy bizony, lesz mit fogni 
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rajtam. Az óvodás éveim viszonylag rendben lezajlottak. Az is-
kolában már azonban kezdődtek a gondok. Érdekes, hogy az 
osztálytársaim soha nem csúfoltak. Mindig a felsőbb osztályosok 
bántottak. A tornaórák, mondanom sem kell, a rettegés 
netovábbját jelentették. Volt, hogy gyerek fejjel egész éjjel nem 
aludtam, mert annyira féltem az újabb megaláztatástól a másnapi 
tesi órán. 

Olvasni már nagyon korán elkezdtem. Elsős koromban már 
decemberre megtanultam olvasni. Karácsonyra megkaptam az 
első Pöttyös Panni könyvemet. Szerelem volt az első találkozásra. 
Azóta nagy olvasó vagyok. Képes voltam egész délutánokat, 
hétvégéket az ágyon fekve olvasni. Persze hozzá tartozott, hogy 
készítettem magamnak tálcára öt-hat karéj zsíros mustáros vagy 
zsíros hagymás, esetleg bundás kenyeret. Ezzel visszavonultam a 
szobába és csak ettem, olvastam, ettem, olvastam és hihetetlenül 
boldog voltam. 

Ez egészen 13 éves koromig tartott. Meg persze a csúfolódások 
is. Meg az egyre fokozódó kisebbségi érzés is. A mai napig sok-
szor az eszembe jut egy keserű, talán a legkeserűbb emlék mind 
közül. Negyedikes voltam. Mindenki lázas izgalommal készült a 
„Spartakiada”-ra. Akkor még a tornaórákra is szívesen jártam, 
mert orrba-szájba mindenki arra gyakorolt. És akkor pár nappal 
előtte a tanító néni kihívott a folyosóra. Elmondta, hogy én nem 
mehetek, mert a tantestület úgy döntött, hogy elrontanám az 
összképet. Azon a nyáron minden lány a zöld alapon fehér pettyes 
szoknyájában játszott. Csak nekem nem volt. Ugyanazon a nyáron 
történt, hogy hívtak gumizni. Ez nagyon népszerű játék volt ak-
kor. Nagyban játszottunk, amikor az egyik lány kikottyantotta, 
hogy azért hívtak engem játszani, mert nekem vastag a lábam, az 
én felemen könnyebb a dolga az ugrálónak. 

Na, szóval 13 éves korom nyarán az anyu kitalálta, hogy varr 
nekem egy nyári ruhát. Nagyon szép sárga anyagot választott 
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hozzá. Egyszerű volt. Két pánt volt a válla, mell fölött gumi és 
ennyi. Boldogan vettem fel. Aztán hazajött apukám. Nekem nem 
szólt semmit, de anyunak azt mondta, tüntesse el azt a ruhát, mert 
nem áll jót magáért. 

Másnap elkezdett engem fogyókúráztatni. Elég ügyesen állt 
hozzá. Egy átlag napom kajája például ebből állt: 

Reggelire két főtt virsli mustárral, fél szelet kenyérrel. 
Tízóraira egy alma. 
Ebédre kaptam alufóliában párolt csirkét vagy halat, krumplis 

borsós sárgarépa ágyon. 
Uzsonnára megint egy alma. 
Vacsorára túrós joghurtos krumpli. 
Na, azóta utálom az almát. Az volt a legrosszabb, hogy a szó 

szoros értelmében kényszerítettek a tornára. Elvitt futni, amit 
azóta is gyűlölök. Összeállított egy sorozatot bizonyos tornagya-
korlatokból, amit minden áldott nap meg kellett csinálnom. Tu-
dom, hogy csak a legjobbat akarta nekem. A végén sikerült is, 
mert szépen le is fogytam. Igen ám, de amíg egy asztalnál ettem 
velük a 12 éves kis fejemmel, na jó, 13, addig ők ették a nagy ki-
rántott húsokat, fasírtot, friss kenyérrel tunkolták a sült csirke jó 
sós zsírját, a rakott krumplijuk úszott a tejszínben, tejfölben, addig 
elém meg odarakták azt a rohadt párolt húst a zöldségekkel. A 
bátyám meg még szemétláda módon dugdosta az orrom alá a 
falatokat a villájáról, hogy nézzem meg, milyen finomat is eszik ő. 
Sokszor megjegyezték a például búbos hús eszegetése közben, 
hogy tulajdonképpen milyen irigyek is rám, merthogy milyen 
gusztusos az én kajám. Néha rájuk tudtam volna borítani az asz-
talt. 
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Búbos hús 

A húst kicsit kiklopfoljuk. Sózzuk, borsozzuk, lisztbe mártjuk, mindkét 
oldalát hirtelen megpirítjuk. Tepsibe rakjuk. Olajon megpirítunk hagy-
mát, májat, gombát. Fűszerezzük sóval, borssal, köménnyel. Visszasütjük 
zsírjára. Ha már langyos, teszünk bele apróra vágott petrezselyemzöldet 
meg két nyers tojást. Összekeverjük és elosztjuk a húsokra. Mindegyik 
húsra teszünk még egy karika paradicsomot, paprikát, lefedjük egy szelet 
sonkával, meg egy szelet sajttal. Lefedve puhára pároljuk, majd fedő 
nélkül pirosra sütjük. 

Na, ettől volt jobb állítólag az én csenevész párolt csirkecom-
bom. Kaja után aztán ők kidőltek a heverőre és az volt az étkezés 
utáni attrakció, hogy nézték, ahogy én a kötelező tornát tudom le. 
Azóta irtózom mindennemű testmozgástól. A sport szó hallatán, 
vagy olvasván, meg szabályosan rossz érzés fog el. Egyetlenegy 
kivétel volt. Indult 14 éves koromban egy aerobic edzés. Na, oda 
imádtam járni a barátnőmmel. Ki nem hagytam volna egyetlen 
órát sem. Nekem az szórakozás volt, kikapcsolódás. Erre sokan 
azt mondják majd, hogy de hiszen ez is sportolás! Nekem nem. 
Számomra a sport és a testmozgás szavak egyet jelentenek a 
kényszerrel, a véget nem érni akaró kulimunkával. Aztán elment a 
tanárnő, feloszlott a csapat. 

A középiskolás éveim nyugalomban teltek ebből a szempont-
ból. A súlyomra tudatosan vigyáztam. Ha kicsit elszaladt is velem 
a ló, gond nélkül vissza fogyókúráztam magam. A 
„lóelszaladások” is általában, mint a legtöbb embernél, ünne-
pekkor futottak be. De, hát ki tudna ellenállni, főleg én nem, a 
kedvencemnek az ételek királynőjének, legalábbis számomra az, a 
majonézes krumplinak. Ettem reggel, délelőtt, délben, délután. 
Hússal, magában, otthon, vendégségben. Nem bírom megunni! 
Meg persze a jó májgaluska leves, rántott husi, fasírt, rántott hal, 
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töltött csibe, tepsis bundás hús… Nem beszélve a sok sütemény-
ről. Zserbó, mézeskrémes, habroló, képviselőfánk stb… stb… 

Tepsis bundás hús 

A húst felszeleteljük, sózzuk, borsozzuk, kiklopfoljuk. Először jó alaposan 
belenyomkodjuk prézlibe, majd felvert tojásba forgatjuk. Forró olajban 
hirtelen aranybarnára sütjük. Tepsibe rakjuk. Mindegyik húsra teszünk 
egy karika hagymát, egy karika főtt tojást, fél csemege uborkát meg egy 
csík húsos szalonnát. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. A hús visz-
szamaradt zsírját ráöntjük. Lefedve egy órát pároljuk. Utána levesszük a 
fedőt és visszasütjük egészen a zsírjáig. 

Figyeljük csak meg, hogy a kövér emberek, ha magukról képet 
alkotnak, álmodoznak, és az álomban látják magukat, kizárólag 
soványak. Mindig! 

– Fogadd el magad! – mondják a lelki segítők. Vagy eleve maga 
a kövér ember szokta hangoztatni: Én már elfogadtam magamat 
ilyennek, ilyen vagyok és ilyen is maradok! 

Holott ez nem igaz! Mert, amikor egyedül van és álmodozni, 
fantáziálni kezd, biztos, hogy az álomképben soványnak álmodja 
magát. Akkor viszont mégsem fogadja el magát, csak tagadásban 
él. Az a baj, hogy még saját magának is hazudik. Tudom, tapasz-
talatból, mert én sem vagyok kivétel. 

Vagy amikor magányosak, nincs párjuk. Csak sóhajtoznak, 
várják a „készet”. 

– Nem baj, ne törődj semmivel, ha valakinek kellesz, annak így 
is kellesz! – szokták mondani a jóakarók, barátok, rokonok. 

Hát egy nagy frászt!!! 
Akárhogy is szépítgetjük a dolgot, hogy így a belső, meg úgy a 

lélek, meg a marha nagy szív, bizony az első benyomás a legfon-
tosabb! Főleg a férfiaknál, mert hiába is szépítgetjük, tagadjuk, 


