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A címből úgy tűnhet, mintha fenntartásaim lennének a szerelmi élettel kapcsolatban. Mi tagadás, van benne valami. De hagyjuk a könnyen lazuló szubjektív tartalmakat, maradjon csak az objektivitás beton szilárdsága. A statisztikák, a számok, a tudományos megközelítések, a curriculum vitae-k ide vonatkozó adatai. A helyzet így sem rózsás, sőt. Kivételek persze mindig vannak, de ez a gyűjtemény nem a kicsi egyediről szól, hanem a nagy átlagról.

FÉRFI ÉS NŐ

A NŐ – EGY ÍRÓ SZEMÉVEL
Vámos Miklós erotikus kalandjai az 
Utazások Erotikában című könyve alapján
Ha összeolvasunk egy csomó könyvet a szerelemről, és megnézünk jó pár ezzel foglalkozó filmet, ezen kívül összegyűjtjük ismerőseink és magunk tapasztalatát, akkor arra jövünk rá, hogy a szexuális kalandok, botlások és útkeresések, a vágyak és kielégülések alig különböznek egymástól. Nagyjából egyformán érzékeljük a másikat: ugyanaz hoz izgalomba, ugyanaz esik jól, ugyanaz lesz számunkra erotikusan izgató.
Lássuk irodalmi példákon, hogyan cserkészi be egy férfi – aki történetesen író – a női nemet. Mert hogy ezzel indul az egész. A másik fürkészésével, az ismeretlennel szembeni lázas felfedező körutakkal. Amikor először szembesül a másik másságával.
„Letolta a bugyiját. Meredek domb, sok-sok aranybarna szőrrel. Két sötétvörös tarajba hajlott a hús, és kikandikált egy olyan izé. Mint egy pici fütyi. Nem számítottam erre. Nedvesnek látszott. Imbolyogtam fölötte, tudtam, valahogy be kellene jutni a két taraj közé... Nyomultam oda, ahol bejuthatnék, mindenütt nedves húsba és síkos bolyhokba ütköztem, hogy az istenbe kell ezt?”
A kezdeti szerencsétlenkedések után persze már megy minden, mint a karikacsapás. Mindent pontosan lesúg az a kis őssejt, ami valamelyik génbe ágyazódva várja beteljesedését. Igaz, nem azonnal, mert a lányok már csak ilyenek, „előbb járni kell, beszélgetni kell, udvarolni kell, meg virág, nézni a csillagokat az égen, ilyenek.”
Aztán csak megadják magukat, és akkor már akár útjelzőkkel is szolgálnak a tájukra tévedőknek: „Ne az ujjaddal, a nyelveddel, finoman.” „Óvatosan hajoltam oda. Elég finoman csináltam-e, nem tudtam. Éreztem és láttam aztán, hogy a hegyecskék megnőttek. Akkor ez úgy működik, mint nekünk a fütyink?”
Vagy „... nincs egy hosszabb? ...természetesen nincs hosszabb a középsőnél, különben sem a méret számít. Jánoska addig forgatja érzelmes virslijét, míg rábukkan a szeméremcsont alatti belső meredélyre, melyet egyszerre tapint szivacsosnak, ruganyosnak és síkosnak, nyomogatja mind erősebben, valahol itt lehet az a bizonyos G-pont, amiről annyit olvashatna női magazinokban.”
S aztán már jönnek saját tapasztalatok is. „... kezdetben nem tudtam, a férfi minél tovább kitart, annál nagyobb a nő esélye, hogy följusson a csúcsra. Szörnyen hülye voltam. Senki sem világosított föl. Végül valahogy rájöttem. Kényszerítettem magam, hogy egészen másra gondoljak. Vadvirágos rétre. Munkahelyi nehézségekre. Ételekre. Pénzre.”
Meg a saját tapasztalatokon kiérlelt jól bevált technikák. „... heves csókokkal indítok, s várom, kezdődjék valami mozgolódás alant. Amennyiben nem kezdődik, markolászom a mellét, harapdálom a nyakát, karmolom a fenekét. Ha mindez nem segít, a combjához dörzsölöm a bágyadt katonát, ez a csodafegyver. Némi feszülés esetén sietek, hogy bejussak, tapasztalataim szerint odabenn meg szokta emberelni magát. Boldoggá tenne a fordított sorrend örüljek, ha egyáltalán összejön.”
A szexben az illatoknak kitüntetett szerepe van. „... bőre kipárolgása az olíva szagát idézte... szájából általában nyers életerő áradt...Nem volt ez mindig jó szag, de Jánoska szerette. Alexa verejtékét is, az valamiképpen a nyári Balatonra emlékeztetett, semmiféle izzadságátló nem volt képes elnyomni. A Madár viszont kifejezetten a tengert idézte – az ízével is.”
Erről többet már csak Puskin tudna mondani az illatokról. Ő az aberrációt súroló érzékiséggel festette le a női nemi szerv semmihez sem hasonlítható, sajátos illatát. Legközelebb az ő szemszögéből nézzük meg a nőt.
DEÁKNÉ VÁSZNA
A sztereotípiák szerint a férfi az ördög, akinek „csak azon jár az esze”, aki bárhol, bárkivel képes, csak úgy, érzelmek nélkül, pfúj, milyen undorító. Ezzel szemben a nő az angyal, aki csak akkor, ha halálosan szerelmes, és akkor is tisztán, és feddhetetlenül, mint egy kisangyal.
Ha jó az avas szalonna is
Füst Milán gondolatait tegyük meg vitaindítónak. Nem mellékes momentum, hogy ő a századelőn élt, akkor volt fiatal, tehát idestova 100 éve. (!) Szóval már akkor is voltak ellenvélemények, amik ebbe a jól felépített idillbe csúnyán belegázoltak.
Valósággal felhorkan a Szexuál-lélektani elmélkedéseiben, amikor ezt a témát érinti. Szerinte a férfiak fantáziája hozott létre egy olyan nőideált, akinek nem sok köze van a valósághoz. Ócska férfitalálmány az az „égbekancsalgó, gyalázatosan hamis tétel”, miszerint a férfi bárkivel képes nemi életet élni, a nő viszont kizárólagosan csak azzal, akihez érzelmi szálak fűzik.
Jól néznénk ki, ha ez igaz volna! „Ha az élet ekkora ostobaságot engedélyezne, akkor a szegény nőknek nehezebb volna a nemi élethez és annak örömeihez hozzájutniuk, mint Bertóknak a szalonnához.”
Az igazságot abban az alaptételben kell keresni, amit a népnyelv a maga szemléletes módján így közelít meg: „az éhező embernek az avas szalonna is megteszi.”
Lehet, hogy nem túl felemelő ez a kinyilatkoztatás a nők számára. Tudniillik nem állít kevesebbet, mint azt, hogy a szebbik is hajlik a kalandokra. Olyan kapcsolatokra, amiben egyáltalán nem az érzelmek dominálnak, hanem valami egészen más. Az emberi test legmélyebb katlanaiból tolakodóan és kéretlenül előtörő buja késztetések.
Ha statisztikát készítenénk a cikket elolvasó nőkről, vajon mekkora lenne azok aránya, akik már belementek csakis ösztönök uralta kapcsolatokba? Akik jobb híján beérték az „avas szalonnával”? Ki mit tippel?
A vád szavai
A nők sem jobbak a Deákné vásznánál. Imádnak kacérkodni, játszani a tűzzel.
A tiniket hajtja a kíváncsiság, a bandának való megfelelési kényszer. Ha ott az a divat, hogy már tizenévesen bele a sűrűjébe, akkor nincs mese, gyerünk előre, teljes gőzzel! Fő szempont a teljesítmény, az érzelmek sokadrangú koloncok. Csak bonyolítják az akciókat.
Aztán jön a fiatal felnőttkor. Aki trendi volt, az már kiégve és belefásulva érkezik ebbe az élet szakaszba, nem túl sok lelkesedéssel és vággyal a másik nem iránt. Aki még tartogatta magát, az egyre kétségbeesve tekinget körül. Őt is megfelelési kényszer űzi. Akik kergetik, az a társadalom, a család, a barátnők. Minden arra ösztönzi, szabaduljon már meg végre attól a balansztól. Hisz csak így érezheti magát nőnek, így őrizheti meg egészségét, így lehet teljes az önképe. Mit tehet hát szegény hajszolt huszonéves, mint belemegy az első kínálkozó alkalomba, ami az esetek legkisebb százalékában a fehér lovas herceg vagy a príma primissima. Csak valaki, aki „megteszi”, „elmegy”, olyan „rendeske”.
Van itt szó a mindent elsöprő érzelmekről? Mennyei indíttatású szerelemről? Patyolat tisztaságú vágyról?
S aztán történetünk nőszereplői „révbe érkeznek”, „elkelnek”, teljesítik a nemükhöz fűzött elvárásokat. Azt most ne firtassuk, kik milyen kondíciókkal létesítenek házastársi kapcsolatokat. Csak két tényezőt emeljünk ki.
Az egyik az, hogy a házasságok fele válással végződik. A magukra maradó nők pedig újabb társak után kajtatnak. Az előnytelen piaci helyzet miatt nem kényeskednek a megoldásokban. Jó lesz a szomszéd, a főnök, a munkatárs, akkor is, ha történetesen foglalt. A nyomósítás végett néhány számadat: a kapcsolatok 70 %-ában fordul elő félrelépés. A nők 35%-a megteszi ezt akkor is, ha egyébként remek párkapcsolatban él. 30-40% pedig kifejezetten nős pasikra veti ki hálóját.
S ha a fiatalabb nemzedéknek sem fenékig tejfel a nemi élete, akkor mit szóljanak azok a nők, akik kiikszelték negyedik évtizedüket is. Ők aztán végképp nem válogathatnak. Ha úgy hozza a sors, liliomtiprástól sem riadnak vissza. Ez különben is divatos. Meg aztán az önértékelésnek is jót tesz: lám, csak kellek én még akár egy fiam-korúnak is. Akkor csak nem vagyok én olyan rossz nő, nem estem még darabjaimra, vagyok olyan, mint sok húszéves! (Húúú!) Jól jön ez a kis önáltatás ötven és a végleges kapuzárás között.
Amit a védelem fel tud hozni a nők mentségére
A nő tényleg érzékeny szerkentyű. Tele van érzelemmel, empátiával, intuícióval. Szívesen kerget ideálokat, amely egy tökéletes kapcsolatról regél. Ebben a kapcsolatban minden smakkol: a férfi tökéletes, a szerelem szent és igaz,a kapcsolat lángoló. A férfi tenyerén hordozza kedvesét, és véletlenül sem mulasztja el annak folyamatos piedesztálra emelését.
De hosszú az út az ideáloktól a valóságig. S ezen a véget nem érő utazáson sok minden megtörténhet. Először csakis a fent vázolt ideált kergeti a nő. Aztán kompromisszumot köt saját magával, és úgy gondolja, az is megteszi, ha csak bizonyos pontokban egyezik a megálmodott idill és a zord valóság. Végül, mikor már az ő türelmének is vége, teljesen alább hagyja. Ekkor már úgy morfondírozik, hogy mindegy, csak jöjjön már valaki, akivel ha tökélyre nem is fejlesztheti, de legalább konyhaszinten gyakorolhatja a szerelem művészetét.
Ha szerencsétlenségére ő a statisztikai második, és válásig fajul verejtékesen összehozott házassága, akkor két választása marad: vagy szüzességi fogadalmat tesz, vagy új partner után néz. De mint tudjuk, egyik sem egyszerű feladat. A nők–férfiak aránya sajnálatosan eltolódott a nők javára. Vagyis kevesebb a férfi a piacon, mint ahány érdeklődő vásárló. Ráadásul a 80%-ukat már hazavitték. Így mi marad a szegény magányos nőnek? A férfi-vásár second-hand-jaiben turkál. Nagy eséllyel talál is magának egy használható darabot. Az örömben némi üröm, hogy csak a másodlagos felhasználó szomorú státusza adatik meg neki.
Annak, hogy a nő is halászik a zavarosban, több oka lehet. Agresszív társ, egymást torzító hullámhosszok, elhibázott döntések, rossz rezonanciák, változásra-változtatásra való késztetések, az új iránti perzselő vágy – és ki tudja még mi minden.
Ezek után töredelmesen be kell vallani, tisztelt bíróság, nincs mit szépíteni a dolgokon, hogy igen, vannak igazolt esetek, amikor a nő tényleg belekóstol abba a bizonyos avas szalonnába.

ŐK A TEREMTÉS KORONÁI
Közismert, hogy a nőket sokáig alkalmatlanoknak találták arra, hogy eszüket is használják. Úgy vélték, elég nekik a szív, na, meg a két dolgos kezük. Hajdanán szóba sem jöhetett a továbbtanulás, idő kellett ahhoz, amíg a férfiakkal egyenrangú félként koptathatták az egyetemek padjait.
Be kell látni, hogy manapság is sokkal nagyobb a férfiak aránya a tudományos vagy a művészeti életben. Több a férfi politikus és közéleti személyiség is.
E tények alapján vált elfogadottá a férfi nem koronázatlan királysága az ész trónján.
Tulajdonképpen elismerés jár érte, ha figyelembe vesszük, hogy nem kis hátránnyal indulnak az életnek nevezett nemes versengésben. Ezzel kapcsolatban érdekes megfigyelés, hogy a legtöbb fiú kora hajnalban és naplemente előtt születik (délben és éjfél körül inkább lányok). Az is tény, hogy fiatal lányok gyakrabban adnak életet fiúknak (ennek megfelelően minél idősebben szül valaki, annál nagyobb esélye van lány utódra).
Nem árt azonban tudni, hogy egyetlen genetikai program létezik, méghozzá az, ami a női szervek kibontakozására ad utasítást. Ha a fogamzást követően semmi sem jönne közbe, akkor minden egyed kislányként látná meg a napvilágot. De mégiscsak „közbejön” valami, méghozzá a sokat emlegetett Y kromoszóma formájában. Amikor feltűnik ez a kromoszómatípus, akkor lesz esély arra, hogy fiú utód szülessen.
Tehát a két nem közül a női az elsődleges, az eredeti. Ahogy Ranschburg Jenő, a kiváló pszichológus megfogalmazta, igazából Éva ismerte meg először a paradicsomot, s az oldalborda szerepét Ádám tölti be. Vagyis a valóságban és orvosilag igazoltan minden tökéletesen ellentéte annak, amit pedig a Biblia hirdet évezredek óta.
A fiúmagzatok sérülékenyek, sokkal több vetél el idő előtt, mint lány. Tény azonban, hogy világra jöttüknél már mérhető különbségek mutatkoznak, méghozzá az ő javukra.
Nagyobb az agyméretük, hosszabbak és súlyosabbak lány társaiknál, és ez így is marad az idők végeztéig. A férfiak 15%-kal magasabbak és 25%-kal súlyosabbak a nőknél.
Az állatvilágban kutatgatva arra jött rá a tudomány, hogy nem minden fajnál igaz ez az állítás. Vagyis vannak esetek, amikor épp fordított a felállás: termetesebb nőstények mondhatnak magukénak filigránabb hímeket. Az igazi csoda csak ezután következik: bebizonyosodott, hogy a poligámiában élő egyedeknél alakult ki a nagyobb hím termet, míg a monogámiát választó hímek kicsik maradtak. (Na, tessék, még egy tudományos indok a férfiak kilengésére: ha erős, férfias párokra vágyunk, akkor el kell fogadni az ő természetből adódó poligámiájukat is. Vagy beérjük monogám pasival, de akkor ne számítsunk izmoktól dagadó ölelő karokra.)
De térjünk vissza az értelemre. A férfi lakosságon mért intelligencia tesztek átlagai egy fokkal sem magasabbak a nők között végzetteknél. Ebből logikusan következnék, hogy akkor tehát egy fokkal sem okosabbak a nőknél. Igen ám, de van itt egy bökkenő! A férfiak adataiban sokkal nagyobb a szórás. Ez azt jelenti, hogy a legalacsonyabb és a legmagasabb értékeket is náluk találjuk meg. Vagyis több a férfi értelmi fogyatékos, de az is több, aki az átlagot jóval meghaladó intelligenciatesztet produkál.
Így van ez az iskolákban is. A felmérések nyomán gyakran találkoznak az ún. ollójelenséggel, azzal, hogy a legjobb és a legrosszabb tanulók a fiúk közül kerülnek ki, míg a csendes többséget, a viszonylag homogén társaságot a lányok alkotják. Nem kellemes ezt bevallani, de ilyen értelemben a lányok képviselik a középszert, a férfiak zsenialitásához képest.
S ha már lányok vagyunk, érdemes még egy beszédes szociológiai terminussal megismerkedni: ez az ún. kettős kötés. Nem nehéz kitalálni, miről szól. Arról, hogy az okos lányok dupla nyomás alatt tengetik életüket. Egyrészt meg akarnak felelni a szülői elvárásnak, akik joggal elvárják ígéretes leánykájuktól, hogy megugorja a neki felállított magas lécet. Ugyanakkor meg akarnak felelni a fiúk elvárásainak, akik viszont ki nem állhatják az okos lányokat. (Ettől már csak egy rosszabb létezik számukra: az okoskodó lány.)
S bár lehet, hogy az okos lányok tiszteletet ébresztenek a férfi nemben, azért jobb szeretik a kisebb kvalitásokkal rendelkezőket, mert egyszerűbb velük az élet. Jobban irányíthatók, kevesebb ellenállással vezethetők. Nem zavarják a kapcsolatot ostoba és idegesítő önállóskodásokkal és egyéni elképzelésekkel. Azt történik, amit a ház ura kigondol, nincs vita, csak tisztelet és hála. Nem véletlen, hogy a „szőke butákkal” (elnézést, ez csak egy típus, senki se vegye magára) sokkal tartósabb és gördülékenyebb házasságok születnek, mint a tudós hölgyekkel.
Egy férfinak nagyon fontos, hogy igaza legyen. (Genetikailag és történetileg igazolt!) Ám a családi béke érdekében bőven elég az is, ha csak hiszi, hogy igaza van. Ezért az okos nő úgy tesz, mint a Bazi nagy görög lagzi fifikás asszonyai, akik saját ötletükről hitették el az öreggel, hogy az az övé. Az ügyes nő nem vonja kétségbe párja szavait, és nem ad tanácsokat neki. Ellenkező esetben mélyen belegázol a férfi lelki világába, aki ettől azt hiszi, hogy nem alkalmas semmire és nem bízik meg benne kedvese.
A leghasznosabb stratégia tehát, hölgyeim az, ami eddig is dívott évszázadokon keresztül: hitessük el párunkkal, hogy ő a teremtés koronája, s mi csak szerényen zsebeljük be ennek áldásos gyümölcseit.

EGY FÉRFI, EGY NŐ, 
EZER KÜLÖNBSÉG
Húsz évvel ezelőtt állítólag minden gyógyszert a férfiakon kísérleteztek ki. Ez a gyakorlat furcsa dolgokat produkált. Ilyen volt például a méhösszehúzó tabletta, amit szintén férfiak teszteltek. De utóbb rájöttek, túlzottan is különbözi kettejük szervezete ahhoz, hogy elfogadható eredményt kapjanak.
A különbség már az anyaméhben kezdődik. A fiúmagzatok sokkal sérülékenyebbek, oly annyira, hogy velük másfélszer gyakrabban vetélnek el a nők. Agyi eredetű bénulás másfélszer, agyhártyagyulladás kétszer gyakoribb a kisfiúknál, mint a kislányoknál. Négyszer akkora eséllyel lesz belőlük a későbbiek folyamán autista, dadogós vagy diszlexiás.
Nemre specifikus eltérések szinte valamennyi szervben vannak. Másképp reagálnak a nemek a gyógyszerekre és másképp jelentkeznek a betegségeik. Az illathallucinációkkal sűrített skizofrénia például a nőknél később jelentkezik, és eredményesebben kezelhető, mint a képhallucinációkat látó férfiaknál. Az infarktus más tünetekkel jelentkezik a nőnél és a férfinál. Ez utóbbinál mellkasi fájdalom formájában, a nőknél meg hasi diszkomfortérzéssel, hányingerrel, izzadással.
A nők immunrendszere erősebb, ezért védettebbek a fertőzésekkel szemben, ugyanakkor, hogy ne legyen minden fenékig tejfel, az immunrendszer túlműködéséből fakadó betegségekre hajlamosabbak (szklerózis multiplex, reumás ízületi gyulladás).
A nők epéjének összetétele eltér a férfiétól, ez okolja a nemüknél gyakrabban előforduló kőképződést.
A nők szíve mind méretben, mind rugalmasságban alatta marad a férfiakénak. A szívbetegségekhez a nőknél sokszor hormonális változás kapcsolódik, a férfiaknál a mozgásszegény életmód és az elhízás.
Ugyanakkor köztudott, hogy a férfi agya átlagban 10 %-kal nagyobb. A nagyságbeli előny azonban ebben az esetben hátránnyal társul. A nagyobb számú idegsejt nagyobb számú hibalehetőséget produkál: szinte valamennyi idegi és pszichikai eredetű kórkép őket sújtja. (A depresszió és az evészavarok kivételével.)
A nők két agyféltekéje között szoros összeköttetések vannak, míg a férfiaké különálló. Agyuk integritása egy sor különbséget von maga után, hisz ebből adódik többek között az, hogy a nők érzékenyebbek, és egyszerre több dologra figyelők. A férfiak egyszerre csak egy dologgal képesek foglalkozni, igaz, azzal behatóan.
A nők ügyesebben kódolják a metakommunikációs üzeneteket, (arckifejezés, hangtónus) míg a férfiak idegenként bolyongnak falai között. A nők jobban emlékeznek, a férfiak könnyebben felejtenek. Ezért van az, hogy ugyanaz a veszekedés a nőben még hónapok múlva is bántóan él, míg a férfi már arra sem emlékszik, hogy volt egyáltalán.
A nők hamarabb tanulnak meg beszélni, és ezt a verbális előnyüket mindvégig meg is tartják. Színesebben fejezik ki magukat, és sokkal szívesebben beszélnek, mint férfi társaik. (Érdekes téma, hogy akkor miért a férfiak uralják az irodalmat?) S ha mindez nem elég a női verbalitás vitathatatlan győzelméhez, akkor még egy információ: rájöttek, hogy a beszédközpont nem is ott van a női agyban, mint ahol a férfié. Ha a bal agyféltekét elaltatják, elnémul a beszéd. De csak a férfiaknál! Igaz, a nőknél is romlik, de nem vész el teljesen.
Érdekes, hogy ennek ellenére folyamatosan beleesnek egy csapdába, amely már klasszikus női baklövésnek számít. Elvárják a partnertől, hogy találja ki gondolataikat. „Igazán tudhatta volna!”
Egyébként a hallás is teljesen más a két nemnél, már újszülöttként is. A kislányok érzékenyebbek a külvilág hangjaira, és érzékenyebben is reagálnak rá. Édesanyjuk hangját könnyebben ismerik fel. Hallásromlásuk csak a menopauza után indul be, míg a férfiaké már harminca éveik elején.
Ennyi különbség után már az sem meglepő, hogy még a humorunk is más. A férfiak inkább azokon a vicceken nevetnek jó nagyokat, amelyek a jobb agyféltekét stimulálják, ami logikusan felépített és végkimenetele nem sejthető. Egyébként lokalizálták is, a jobb szem fölött, a homloklebenyben található a humorért felelős agyterület.
Nem szabad említés nélkül hagyni egy olyan képességet, amiben a férfiak abszolút győztesnek számítanak. A térlátásban sokkal jobbak, mint a nők. A tárgyak képzeletbeli elforgatása komoly gondot okoz a nőnek, és igazi intellektuális élvezetet a férfinak.
A férfi igazán vizuális típus. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez számára a szerelemben. A megfelelő szexuális izgalom eléréséhez sokkal nagyobb szerep jut a látványnak. Kutatások bizonyították, hogy a férfiak akkor is élnek a vizualizáció erejével, amikor csukva van a szemük. Ezek után döntse el mindenki maga, hogy égve hagyja-e azt a bizonyos lámpát vagy sem!

PÁRATLAN SZERELEM
Először is vegyük sorra a szerelem klasszikus menetét! Találkozunk valakivel, aki lángra lobbant bennünk minden olyan tüzet, amik már az idők kezdetétől várják, hogy feléledjenek szunnyadásukból. Ha úgy mennek a dolgok, ahogy azok elő vannak írva, akkor a „lánglobbantóban” is végbemegy pontosan ugyanaz a kémiai és fizikai változás, ami bennünk. Olyan tökéletes egységet képezve így egymással, amin át nem hatol sem isten, sem ember.
Vagy mégis?
Nos, bizony: a mindennapi tapasztalat azt mutatja, hogy sajnos, megtörhet ez az abszolútnak hitt egység. Vagyis, anélkül, hogy bármi is indokolná, megjelenhet ebben az idillgépezetben egy látszólag oda nem illő kis porszem. Egy harmadik.
Hogy is van ez?
Amióta vissza tudunk menni a szerelmi emlékezetben, mindig volt példa arra, hogy az egyik fél (vagy akár mindkettő) „tartalékot képzett” a párkapcsolatában. A biztos meglevő mellé fenn tartott magának egy mobilabb másikat.
A mormonok egy huszárvágással oldották el a többszereplős szerelem gordiuszi csomóját. Úgy okoskodtak, hogy mindenki jól járjon. Az istenük is és annak szolgája is. Legalábbis, ha férfi nemű.
Először is kihirdették, hogy az egynejűség az ördög műve. Ettől fogva pedig hívői kötelességgé emelkedett a több-nej-tartás. A mormon férfi számára a hús csábításai és a test örömei nem jelentenek semmit – hangoztatták fennen, miközben maguk köré gyűjtöttek egy kisebb háremet.
A képmutatás gyöngyszeme ez a történet. De arra is példa, hogy lám, minden megoldható egy remekbe szabott ideológiával.
Talán, ha rájönnének erre a mi honatyáink is, és efféle rendeletet hoznának, akkor másképp állnánk az Úr színe (és magunk lelkiismerete) előtt. Minden szeretőtartó, félrelépő, kettőséletű ember szimpla törvénytisztelő polgárrá lépne elő, aki a plusz szerelmi légyottokkal az ég adta világon semmi kalamajkát nem csinálna, csupán honpolgári kötelezettségét gyakorolná. De amíg ez az illuzórikus szép jövő jelenné nem válik, addig csak a görcs marad, a ronda önvádak, kínzó lavírozgatások, kínos kalamajkák, in-flagrantik, és társaik. Minden, ami az édes párhuzamos kapcsolatok keserű velejárója.
Mint tudjuk, az ember társas lény. Annyira, hogy egy társsal be sem éri. Ennek bizonyítására két dolgot tehetünk.
Levehetjük a polcról az aktuális statisztikai évkönyvet, és fellapozhatjuk a szeretőtartás című fejezetnél. Itt beszédes adatot fogunk találni. A kényes kérdésekre válaszolók 70 %-a vallotta be, hogy meglevő kapcsolata mellett van neki „tartaléka” is. Még meglepőbb, hogy deklaráltan kitűnő viszonyok mellől történtek ezek a kis félrelépések. A férfiak 56 és a nők 34 %-a tökéletes kapcsolatokból kacsintgatott másfelé. Ha hozzávesszük, hogy nem mindenki töltött ki tesztet, és aki kitöltötte, az sem feltétlenül mondott igazat, akkor még lesújtóbb szám kerül napvilágra.
A bizonyítékokhoz választhatunk egyszerűbb megoldást is. Ehhez nem kell semmi más, mint megszámolni ujjainkon, hogy az ismerőseink körében tíz kapcsolatból hányban bukkan fel az obligát harmadik. Nagy valószínűséggel megjósolható, hogy a hivatalos statisztikával korreláló számot fogunk kapni.
Az idealisták jobb, ha most nem figyelnek ide. Ugyanis a fentiek alapján szörnyű gyanú ébred az emberben: lehetséges, hogy majdnem mindenki csalja a párját? Azért adasson meg a remény joga: vannak kivételek. Tisztelet nekik.
Azt tartja a szerelemben liberális közvélekedés, hogy az ágyban nincsenek tabuk. Mindent lehet, ami a párnak kellemes. Ez az ideológia jól jön azoknak, akik többesben képzelik el a szerelmi életük felfrissítését. Meglepően sok hirdetés invitál hálószobájába egy idegen harmadikat. Van, akinek mi sem természetesebb ennél.
De van olyan is, akiben különféle kérdések fogalmazódnak az ilyesfajta apróhirdetések nyomán. Mi van, ha csak az egyik félnek olyan izgató ez a páratlan felállás? A felajzott érzékek mellett mi van a jogfosztott érzelmekkel? Mi történik az olyan avítt fogalmakkal, mint a hűség, szerelem, intimitás és a többi?
A szerelmi pártélet konzervatívjai ócska nézeteiket veszik elő erre. Lesepregetik róluk a port, és félszegen fordulnak a többiek felé. A jobb érthetőség kedvéért a természetből veszik a példát. Arra hivatkoznak, hogy az embereknek és a tárgyaknak is két (de legalábbis páros) lába kell, hogy legyen. Csak így funkcionálnak. A három kényszermegoldás. Ráadásul nagyon ingataggá tesz.

EGYÜTTLÉT

A MEGTERMÉKENYÍTÉS CSODÁI
A többi emlősfajhoz viszonyítva az ember a legkevésbé termékeny. Hogy ennek mi a pontos oka, arra még nem derített fényt a tudomány. Más információval viszont szép számmal szolgál.
Két évszázaddal korábban James Graham egészen speciális módon kezelte a gyermektelenséget. A jó pap 1779 és 1789 között Londonban gyógyító templomot működtetett. A szolgáltatás széles körű volt és korát meghazudtolóan modern. Elektromossággal és mágnesességgel machinált, iszapfürdőket és higiéniás tanácsokat adott. De a szent eszközök legszentebbike az ún. Égi Ágy volt. Termetes darab lehetett, nem akármilyen hatásokkal. A leírások szerint ugyanis nem kevesebb, mint huszonnyolc kristályoszlop tartotta a mennyezetét, belsejében különféle delejes terek keringtek. És ami a lényeg: a hölgyek a legmagasabb fokú nemi extázist élhették át benne, aminek eredményeként a megtermékenyülés sem maradhatott el. A cirka 100 font leperkálása után ennyit el is vártak a nő ügyfelek.
Az egyiptomi sejkek és mullahok ennél egyszerűbben oldották meg a termékenyítés kérdését. A hozzájuk forduló nőknek amuletteket adtak. De nem ám akármilyeneket! Ezeket az amuletteket ugyanis nem a nyakba, hanem a vaginába kellett dugni, és nem drágakőből készültek, hanem olyan gyapjúdarabokból, amik a nagylelkű adományozók spermáját tartalmazták.
Hasonló önfeláldozáshoz nem kell a múltba visszabaktatni. Cecil Jacobsen, egy XX. századi amerikai nőgyógyász a saját spermáját használta fel a mesterséges megtermékenyítések során. (A leleményes dokiról film is készült, 1994-ben, a sokatmondó The Babymaker címen.)
Az élvezetek és a megtermékenyülés több szálon kötődik egymáshoz, mint gondolnánk. Egy texasi kórházban végzett felmérés szerint minél jobban kívánta a pár a gyermekáldást, annál nagyobb eséllyel volt orgazmusa a nőnek az ejakuláció során. Aquinói Szent Tamás szerint egyébként, aki behatóan foglalkozott a szexuális bűnök hierarchiájával, a bűnök bűne az, ha a vágy, s nem a gyereknemzés hajtja egymás felé a az együttlét résztvevőit.
A gros ventre indiánok úgy tartják, hogy a nő vére (magja) a férfimagokkal szembeszegülve épp a megtermékenyítés ellen dolgoznak. Hiedelmük nem is áll messze a valóságtól. Ugyanis a vagina nedvei savas hatásúak, amiket pont nem nagyon kedvelnek a lúgos környezetben lubickoló spermiumok. Érdekes módon azonban, ha a nő izgalma fokozódik, akkor a vagina átalakuláson megy keresztül. Mint egy jó vendéglátó, idomul a vendége elvárásaihoz, és csökkenti eredendően savas kémhatását.
A spermiumok elég szívósak egyébként, de nem sokat tudnak kezdeni hosszú életükkel. Ha ugyanis nem igyekeznek, magányosok maradnak. Az érett petesejt tizenkét óra haladékot ad nekik. Ha addig nem lépnek akcióba, mehetnek isten hírével. Ha pont a petesejt érés napjára esik a közösülés, akkor 20%k-al csökken az esély a teherbeesésre. Ezért szokták tanácsolni a gyermeket akaró nőknek, hogy inkább a peteérést megelőző egy-két napban tanácsos megszervezniük kettejük, a pete és a hímivarsejt randevúját.
Állítólag kevés nő van tudatában annak, hogy a hímivarsejt kalandozásai egyáltalán nem csak a méhen belülre korlátozódnak. Gyakorlatilag bejárhatja az egész hasüreget. Tulajdonképpen kész csoda, hogy az esetek nagy százalékában a megtermékenyített petesejt szépen, rendben a méhen belül ágyazódik be, hiszen nyitva áll az út számára az egész hasüreg felé is. A méhen kívüli terhességek éppen e két sejt sajátos portyázásainak termékei.
S ha már a spermánál, és a hasüregnél tartunk, íme, még egy érdekes adat. Nemrégiben leideni tudósok jöttek rá arra, hogy vaginálisan a legtöbb nő ki van téve a spermában található fehérje fertőzésének. Azok a nők viszont, akik a szeretkezés során lenyelik párjuk váladékát, sokkal kisebb valószínűséggel lesznek kitéve terhességi mérgezésnek. Az emésztőrendszer ugyanis gondoskodik arról, hogy problémamentes legyen az egyébként zűrökkel járó fehérje befogadás.

FELDMÁR ANDRÁS RECEPTJE
Szeresd magad!
Ez a parancs már szakállasnak számít a pszichológiai irodalomban. Feldmár szerint mivel „társas, szociális állatok vagyunk, szükségünk van egymás testi-lelki melegére. Még a moszkvai kanálisokban élő elhagyott vagy elszökött gyerekek is párt választanak, mert éjjel biztonságosabban tudnak aludni háttal egymásnak támaszkodva.”
Az ember legjobban kölcsönös függésben szeret élni. Én is függök tőled, Te is éntőlem, a kiegyenlítődés miatt az az optimális, ha közel azonos mértékben. De hogy ez a függés ne börtön, vagy vaslánc legyen, ismerni kell lényem és kötődéseim természetét.
Általános szabály, hogy úgy bánok másokkal, ahogy magammal. Vagyis csak akkor tudok megbocsátó, kedves, elfogadó lenni, ha magammal is az vagyok. Ha nem tanítottak meg erre gyerekkorban, akkor ideje beiratkozni a „felnőtt oktatás levelező tagozatára”. Tanulni sohasem késő.
Táncolj önfeledten!
Feldmár említ egy filmet, A tangólecke címmel. Ebben a főhősnő kimegy Argentínába, ahol egy nagyon macsó, nagyon jó táncos férfi vezeti be a tánc rejtelmeibe. Azt kéri a nőtől, hogy úgy táncoljon mellette, mintha nem is létezne. A férfinak azt kell érezni, hogy egyedül táncol, és a nőnek csak annyi a feladata, hogy kövesse a másikat, leheletfinoman, észrevétlenül, teljes odaadással.
Ezek szerint a boldogságvadászat egyetlen ildomos fegyvere az Én határainak tudatos elkenése. Ezoterikus éránk mást sem hirdet: szabadulj meg csúnya, lelki fejlődésedet gátló Egódtól!
De a tánc akkor élvezetes, ha összhangba kerülök a másikkal, és egymás inspirációin lendülünk tovább. Ha ketten, de külön-külön lejtjük lépéseinket, az sohasem növeszt akkora szárnyakat, mintha együtt lépve, lélegezve.
Egyébként a szóban forgó film vége is hasonló: a nő ráveszi a férfit, hogy együtt hozzanak létre valami új minőséget. Ebben a felállásban nem halványul el a nő, és nem lesz karakteresebb a férfi. Egyforma dinamikával és részvéttel táncolnak ki magukból valami merőben újat, felszabadítót, lelkesítőt. Olyat, ami mindkettejük örömét maradéktalanul kiszolgálja.
Gyakorolj élvezettel!
A talentumnál sokkal fontosabb a motiváció. Aki élvezettel gyakorol, az nagyobb valószínűséggel lesz jó zongorista, mint aki keveset, és azt is csak kényszerből.
Nagyon sok múlik azon, hogy milyen a hozzá állásunk egy adott személyhez vagy kapcsolathoz. Nagyobb és lédúsabb gyümölcsöket szüretelhetünk le fájáról, ha kevesebbet fanyalgunk, és többször mondjuk magunkban: hm, ez finom!
Másfelől úgy tűnik, hogy miként a zongorázás, úgy a szerelem is gyakorlással fejleszthető leginkább. Nem szolfézs órákkal, hanem telt házas koncertekkel.
Butítsd le magad!
Ez a legokosabb, amit tehetsz, mondja Feldmár. Hivatkozik azokra az amerikai kutatásokra, amelyek szerint a tanárok elé raktak két csoportot: egyet, amely zseniális gyerekekből állt, és egy másikat, átlagos összetétellel. Egy év után a zseniális osztály mindenben túlszárnyalta a másikat. A dolog pikantériája az volt, hogy valójában és eredetileg mindkét csoportot ugyanolyan képességű gyerekek alkották.
A kísérlet jó példa arra, hogy az elvárás sokkal fontosabb, mint a valódi, mért intelligencia szint.
A professzor szerint nem árt néha butábbnak mutatkozni, mert az okos nők kimutathatóan nagyobb számban maradnak szinglik, mint „szőke” társaik.
A férfiak nem rajonganak a túl okos nőkért. Legalább az illúziójukat hagyjuk meg számukra, élet (kapcsolat)mentő lehet!
Bízz az intuícióidban!
Tudományos kutatások bebizonyították, hogy nagyon ritkán tudunk jobb elhatározásokat hozni annál, mint ami első pillanatban, első blikkre megfogalmazódott bennünk. A nőknél különösen fejlett ez az érzék, úgyhogy bűn lenne gondolkodás nélkül elsöpörni az utunkból.
Feldmár elmegy odáig, hogy szerinte tanulni kellene az intuíció fejlesztését, egészen kicsi kortól, és nagyon szisztematikusan. Olyan előnyökkel járna használata, amiket a beszűkült bal agyféltekés gondolkodásunk egyelőre fel sem tud fogni.
Légy intim és őszinte!
A professzor abból a merész állításból indul ki, hogy sok fiúnak szinte mindegy, hogy „mibe dugja a farkát.” Attól fogva, hogy a fiú ráeszmél erre, vagyis rájön, hogy szexualitása nem személyes jellegű, attól fogva minden együttlét hazugság.
Nem lehet beszélgetni, mert az igazat nem lehet megmondani, így nem alakulhat ki valódi társalgás. Ha viszont nincs őszinteség két ember között, akkor nincs intimitás sem.
Őszinteség az, amikor pontosan elmondom, hogy mit érzek, mit tapasztalok, amikor a másikkal vagyok, és azt is, hogy milyen vágyak, kívánalmak fogalmazódnak meg bennem vele kapcsolatban. S ezt megosztom a másikkal, nyíltan és hazugságmentesen, akár szokatlan vagy akár meghökkentő az az adott gondolat.

FORRADALOM A SZEX FRONTJÁN
Ha forradalom, akkor minimum káosz. Felfordulás, rombolás, áldozatok. S ha sikerrel végződik, akkor valami merőben, minőségében új felállás. De arra nincs semmi garancia, hogy ez tartós, hasznos, vagy jobb, mint az előző volt.
Nem kell különösebben bizonygatni, hogy amióta Isten megteremtette Ádámot és annak oldalbordáját, s így a két felet egymás szüntelen hajszolására kárhoztatta, létezik a prostitúció, a szerelmi sokszögek bonyolult mértana, és a parttalan vágy, aminek a legutolsó tulajdonsága, hogy eszközeiben válogasson. Az első nudista kolónia meglepően korán, 1903-ban jött létre, az első piroslámpás ház időpontja ismeretlen. Azonban ezeken a nem kívánt jelenségeken szemforgató és képmutató módon szemet hunyt a társadalom, és feltálalt egy fogyasztható és roppant erkölcsös változatot a szerelmi életről.
Ebben a modellben házias feleségek szolgálták ki hűséges férjük mindennemű kívánságait. Természetesen, csakis törvényes kereteken belül, és csakis szigorú erkölcsi szabályok figyelembevételével, ami magától értődően nélkülöz mindent, ami megbotránkoztató, perverz vagy pornográf.
Ne menjünk túl messzire vissza az időben, csak az ötvenes évekig. Erről még a fiataloknak fogalmai, az öregeknek meg tapasztalatai is lehetnek. Így viszonylag könnyen felidézhető.
A kor asszonyát bodros haj, ugyanilyen ruha, egyáltalán: összességében makulátlan kinézet jellemezte. Boldog és elégedett volt. Mosolyogva várta haza szintén mosolygó urát, aki úr volt a szó minden értelmében. A fenntartó, az alapító, a támasz. A nő önként és dalolva veti alá magát a férfi akaratának. „Gondolkozz helyettem! – suttogja odaadással Ingrid Bergman a Casablancában szerelmének. A férfi készségesen és nagyvonalúan elfogadja ezt az áldozatot a nőtől, mivel ez a dolgok normális menete. Szexről nincs szó, mintha nem is lenne, nem illene a mennyei finomságú idillbe. Ahhoz képest túl durva és alpári.
Persze létezett. A szexuális ösztön az egyik legfontosabb emberi késztetés, nélküle nem lennénk mi sem, sőt, még ez a cikk sem. Mindent átfog, mindenütt ott van és volt.
Az ötvenes években és előtte is voltak ágyjelenetek, amely vadságát vagy extrémitását a benne részt vevő felek vérmérséklete szabályozta. Ott volt a köztudatban Freud elmélete arról, hogy gyakorlatilag minden a szexualitásra vagy annak hiányára és elfojtására vezethető vissza.
Aztán betört a köztudatba egy figura, akiről ugyan utóbb bebizonyították, hogy szélhámos, ez azonban egy fikarcnyit sem von le abból a hatásból, amit kifejtett. Azt állította, hogy reprezentatív felmérés birtokába jutott. Több ezer amerikai család gondos vizsgálata után dobta az álszent kor elé adatait: kiderítette, hogy 48% a homoszexuálisok aránya, hogy az embereknek több mint ötven százaléka él nemi életet a házassága előtt, és hogy a férfiak 70%-a veszi igénybe a prostitúciót házasan is. Noha az adatokról utóbb kiderült, hogy bárokban lebzselő kurafik, börtöntöltelékek és pszichopaták voltak az alanyok, a palackból kiszabadult szellemet akkor már nem lehetett megállítani.
Mindenki magába nézett, aztán ágyastársára vetett egy pillantást és aztán vallott, vádolt vagy követelt. Kitört a forradalom.
Gyerünk hát, előre a szexuális szabadosság érintetlen útján. Hagyjuk magunk mögött a járt utat a járatlanért. Vállaljuk szexualitásunkat, valljuk be gerjedelmeket, adjunk terepet ezek kiélésére.
A hippi-mozgalom szlogenje roppant meggyőző és hatásos volt. Mindenki elfogadta és a saját értelmezése és lehetőségei alapján nyomban alkalmazni is kezdte: Make love, not war! Szeretkezz, ne háborúzz! A lehetőségek kiszélesedtek. A hippik yohimbét majszoltak, hogy szexuális élményeik intenzívek és emlékezetesek legyenek, a nők meg fogamzásgátlót szedtek, hogy végre akadálytalanul és félelmek nélkül örülhessenek börtönéből szabadult nőiességüknek.
Ha valaki ezek után nem használja ki az alkalmat, és nem gyűjt szex-skalpokat, az vagy hülye, vagy aszexuális, vagy élhetetlen,aki pironkodva rejtegeti a többiek előtt szerény szex-annalesét.
Mert az igazán élelmesek és menők sportot űznek a dologból. De hát mit is tehetne egy teljesítményszintű világban az ember? Állítólag a leszbikus nők kb. 50 emberrel létesítenek kapcsolatot, a hetero férfiak ennél többel, de nagy részük meg sem áll addig, amíg a maga százával nem jubilál. Hogy cserébe nemi betegségek, kiégettség, szerelemre képtelenség, illúzióvesztés és társaikat kapja, az egyelőre, a forradalom lelkesítő heve alatt nem sokakat érdekel.
A statisztika szerint a meglátogatott internetes oldalak egyharmadát pornósite-ok teszik ki. Naponta átlagosa 2,5 milliárd (!) ilyen tartalmú email cserél gazdát. A televízió minden negyedik percben szex-jelenetet sugároz. A szex mindenütt ott van. Fent, a szellemiekben és lent a mindennapokban.
Mennyiségi ugrás tehát kétségtelenül és maradéktalanul lezajlott. De nagy kérdés, hogy minőségi ugrással együtt járt-e ez? Érzékibb, igazabb, izgalmasabb lett-e a szexuális életünk? Megszabadultunk-e a hazugságainktól? A szerelem szabadsága nem a szerelem gátlástalansága-e? Jól érezzük-e magunkat ebben a szex-dömpingben? Örömet érzünk, hogy élvezhetjük vagy stresszt, hogy élvezni kell?

FÜGGÖK A SZEXTŐL?
A szex-függőség többféle kérdést is felvet az emberben. Ha már függésről beszélünk, az kissé gyanús. Valami, ami nem stimmel, ami káros vagy kóros. De meddig normális a szex-mennyiség és honnan számít betegesnek?
Ebben az esetben nincsen mérce. Sem centivel, sem mérleggel nem limitálható a „mennyi-az-annyi”. Az emberek igényei különfélék. Van, akinek a napi penzum is kevés, van, akinek a havi egy is sok. Szex-éhségünk számtalan tényezőtől függ. Attól, hogy mennyire friss a kapcsolatunk, mennyire vagyunk fittek, milyen hierarchiák mentén élünk, mennyire egyeznek elvárásaink. Nem mindegy, hogy milyen érzelmi-fizikai kondíciónkban talál ránk a vágy, és az sem mellékes, kivel. Vagyis a helyzettől függően mindnyájan lehetünk közömbös aszexuálisok vagy éppen telhetetlen nimfomániások.
A kérdés körüli bizonytalanságot fokozza, hogy a szex-centrikusság társadalmi-társasági megítélése inkább pozitív. A mindenkor édes örömökre kapható embert szimpátia övezi, pajkos összekacsintás. A tökös fiú és a dögös lány elismerő címet zsebelheti be magának az, aki gyakran űzi az efféle örömöket.
A férfiak önérzetének kifejezetten jót tesz, ha hírhedt potenciállal rendelkeznek. Pedig nem mindig örömforrás. Például akkor nem, amikor már túlzottan, szünet nélkül dagad a büszkeségük. Ilyenkor érdemes megállni egy percnyi önvizsgálatra. Férfi vagyok vagy beteg?
De nagyon igazságtalanok és bántóan egyoldalúak lennénk, ha csak a férfiakra akasztanánk ezt a betegséget. Való igaz, hogy a kóros elhajlás 80 százalékát a teremtés koronái adják. De nők is áldozatul esnek. Az ő kórképük köz- és orvosi elnevezése nimfománia. A férfiak hasonló betegségét szatiriázisnak hívják. Jellemző azonban, hogy míg az első szó közismert, addig a másikat szinte sohasem halljuk.
A szex-függőséget csak 1987-ben nyilvánította betegségnek az Amerikai Pszichikai Társaság, arra hivatkozva, hogy pontosan olyan, mint a többi szenvedélybetegség.
Egy kezdő rulettező egyáltalán nem tekinti magát betegnek. Csak egy kedves játékos léleknek, aki bohó gyermeki vágyait éli ki ezzel az ártalmatlan szórakozással. A pohár fenekére napi szinten nézők sem gondolnak semmi rosszra. Hisz csak egy finom korty az egész.
A bajok akkor kezdődnek, amikor azt veszi észre a delikvens, hogy képtelen az ártatlan kis játék vagy az édes kis korty nélkül élni. Amikor fizikai rosszullét környékezi hiányukkor. Amikor a szó valódi értelmében egész testében remeg a napi adagért. Amikor minden gondolata, tette, motivációja a vágy köré tekeredik, és lassan olyanná válik, mint egy össze-vissza gubancolódott kívánság-gombolyag.
Az az ember, aki szex-függő, mániákusan hajszolja az érzéki örömöket. Társsal vagy társ nélkül, neki aztán tök mindegy. Rabja egy képzeletnek, ami soha, egyetlen pillanatra sem engedi ellazulni. Minden tettét, egész életét úgy szervezi, hogy ennek az uralkodó szenvedélynek rendeli alá. A világon minden és mindenki ennek a fő vonulatnak a mellékes háttérszereplője és kiszolgálója.
Inkább teher ez, mint élvezet. Egy sohasem kielégült, agyonhajszolt személyiséget kreál, aki épp azt nélkülözi sajátos szexualitásában, ami egyébként, normális körülmények között annak alapvető velejárója: a másik érintését, a másikban való feloldódást, az intimitást, a védett-szerelmes külön világot.
Az okokat nem lehet teljes bizonyossággal definiálni. A pszichiátria, mint minden nyavalyát, ezt is előszeretettel vezeti vissza gyermekkori traumákra, de vannak géneket okoló orvosi vélemények is. Dr. Patrick Carnes amerikai kutató által vizsgált szex-függő emberek 97 százalékát érzelmileg, 81 százalékát szexuálisan, 72 százalékát fizikálisan bántalmazták fiatal korában.
Elterjedésében talán az is szerepet játszik, amit a közgazdaságtan fogyasztói társadalomként emleget.
Annak, hogy minden csak fogyasztás tárgyaként létezik és funkcionál, logikus végkifejlete a szexualitás gyilkolássá, a megkaparintott test szó szerinti elfogyasztásává való átalakulása – írja egy kritikus. Árudömping és fék nélküli fogyasztás. Mintha ez a piaci szemlélet terjedne ki az élet minden területére, többek között erre is.
A szex-függőségre is kifejlesztették a működőképes megoldásokat. Állítólag leghatásosabb a viselkedés terápia. Ennek során azoktól a megrögzült vizuális ingerektől igyekeznek megszabadítani a pácienst, ami fogva tartja. Hatásosak az egyéb szenvedélybetegségekből már jól ismert csoport terápiák. Az anonim alkoholisták mintájára már létezik az anonim szex-függők klubja is.

OH, ORGAZMUS
Az már elég közkeletű megállapítás, hogy a női szexualitásnak nincsenek szavai. Márpedig, mint tudjuk, a szavak és a fontosság között korreláció van. Az eszkimóknak több tucat szavuk van a hóra, a pigmeusoknak meg egy szál se a háborúra vagy a gyűlöletre.
Mi következik ebből? Hát csak az, hogy amire nincs szó, az jóformán nem is létezik.
A hímvessző szó ismerős számunkra, nem okoz gondot kiejtése, naponta használjuk különösebb skrupulusok nélkül, természetesen és nagy gyakorisággal.
Na, és mi van a csiklóval? Ugye, hogy milyen nehéz kimondani? Vonakodunk kiejteni a szánkon, enyhe pír lengedez arcukon, ha mégis megtesszük.
Normális ez? Hát persze, hogy nem. Ami a férfinak a hímvessző, az a nőnek a csikló. És mégsem ugyanaz, a hozzá tapadó jelentésmező az egyiket magától értődőnek kezeli, a másikat meg tabunak.
Ahogy valaki találóan megjegyezte: „A nyelv vagy hallgat a női testről és szexualitásról vagy elítéli azt.” És ha már a nyelvnél tartunk: a férfiak megdugják a nőket, vagy megkefélik őket, a nők meg odaadják magukat vagy befogadják a férfit. Nem kérdés, hogy a kettő közül melyik az agresszívebb.
Maga az „előjáték” szó is szerencsétlen. Sokakban azt a képzetet kelti, hogy mivel „elő”, nincs nagy jelentősége, hisz csak az számít, ami ezután a pitiáner, és mellőzhető „elő” után jön. Pedig azt jól tudják, a nők a saját bőrükön tapasztalják, hogy ennek az érdemtelenül degradált előjátéknak nagyon fontos szerepe van. E nélkül ugyanis fabatkát sem ér, vagy meg sem valósul az „utó”.
Natalie Angier vette a fáradtságot, és beütötte az internetkeresőbe a két szót. Az eredmény sem nem meglepő és sem nem mulatságos. Hatvannál kevesebb utalást talált a csiklóra és harmincszor annyit konkurencia-párjára. Egyik tudós találóan el is nevezte a jelenséget „mentális csikló-eltávolításnak.”
Ha hiszi a kedves olvasó, ha nem, először egy 1966-os tanulmány beszélt a női orgazmusról. Az ún. Masters és Johnson tanulmány elismerte, hogy létezik ilyen. Ettől kezdve nyert létjogosultságot a fogalom. Akkor bújt elő a földből, mint valami csodabogár isten rejtett teremtményei közül. A tudományos igényű mű azt bizonygatta, hogy bizony, bármily csoda, a nők is képesek az orgazmusra, és bizony, van egy szerv, a csikló, aminek a stimulálása létfontosságú a szexuális életben.
Egy nő ahhoz az extázishoz és fizikai felszabadultsághoz hasonlította első orgazmusát, mint amikor gyerekként a tócsákban való sétáláskor érzett. „Szinte olyan érzés, mintha felrobbannék, vagy magasra repülnék, eksztázis, kitörő öröm, reszketés, vibrálás utána nagy csend és béke, megnyugvás és széles vigyor” – vallja egy fórumozó.
„És az valami isteni, mint egy fantasztikus hullám, járja végig a testedet, de még az arcodat is. És boldog leszel, nagyon boldog. És még fogyaszt is, ha gyakran csinálod” – írja egy másik.
Ebből is látni, hogy megéri orgazmust átélni.
Egy chicagói egyetemi statisztika a szerint a nők 25%-a nem jut el a csúcsig, nem él át orgazmust.
Kérdés, hogy hány próbálkozás után, hány partnerrel? Soha, senkivel?
Pedig az orgazmus egy testi funkció, amire bármely emberi test képes. Ha nem produkált ilyet a test gépezete, akkor azt kell mondanom, hogy a karbantartóval vannak gondok, és azt kell sürgősen lecserélni. Mindenki elérheti a gyönyörök csúcsát, ha törekszik rá, és ha olyan partnert sodor mellé az élet, aki ezt a törekvést érti és támogatja. Aki semmit sem tud a női testről vagy csak azt, hogy feltüzesedett férfiasságának mihamarabbi lehűtése céljából talál a női testen valahol egy arra alkalmas barlangot, az menjen máshová barlangászni.
Az izgalmi állapotban levő csiklóban a vér lefelé és befelé áramlik folyamatosan, ami gyors megduzzadásának és elernyedésének köszönhetően az ingerlés különféle fokozatait teszi lehetővé. Ezzel magyarázható a nő azon irigylésre méltó képessége, hogy egyetlen együttlét alatt akár többször is képes a csúcsra eljutni.
Az orgazmus közben történő izom összehúzódásokkor a méhnyak fel-le mozog. Így többször is belemártózik a hüvelybe lövellt spermába, és magába szívja azt. Az orgazmus és a termékenység bölcs kapcsolatára nem ez az egyetlen példa.
A termékenység időszakában átélt orgazmus plusz örömöket nyújthat. Ilyeneket mondanak a nők ezzel kapcsolatban: „mélyen a hüvelyemben érzem”, „a lényem velejéig hatol”, „teljes testemmel megélem”. Olyan érzés, mintha az egész testem egy nagy vevőkészülék lenne.” Egy másikjuk hozzáteszi: „Édes, mintha meleg mézhullámok folynának bennem.”
A kémia is hozzájárul az orgazmus sikeréhez. A szerotonin nevű hormonnak főszerep jut ebben. Ha kevés van belőle, gyengülhet az orgazmus készség, ha sok, erősödhet. A szerotonin fogyókúrák ideje alatt jelentősen csökken. Innen ered az a készetetés, amit a nők a menstruáció előtt éreznek: sokan a követ is meg tudnák enni ilyenkor.
Az orgazmusnak élettani hatásai mellett egy sor lelki jellegű haszna is van. Az a nő, aki orgazmust él át, szebbnek érzi magát, vonzóbbnak pár perccel korábbi énjénél, megduplázódik nőiességének tudata. Felszabadultabb lesz, nyitottabb, feltöltődik instruktív energiákkal és kreatív alkotóerőkkel.

HÁZASSÁG

HÁZASSÁGRÓL TÖBB SZÓLAMBAN
Család mindig volt. Ma is van. De lesz is még? Minden bizonnyal, amíg jobbat nem találnak ki helyette. Válságát azonban sok minden jelzi. És sok mindenki érzi, saját bőrén.
Amit a szimmetrikus családról megállapítottak
Olyan új fogalmak jelennek meg a szociológia egén, amik a család válságát feltételezik a gyanútlan szemlélőben. Itt van mindjárt az ún. szimmetrikus család fogalma. Hát, ez meg mi fán terem?
A fogalomnak, ahogy illik, van egy szülőpárosa. Young és Willmot amerikai kutatók személyében. Az ő általuk által felállított modell egy tágabb rokonságból álló nukleáris család. Erős házassági kötelék jellemzi, ahol a férfi és a nő egyenlő mélységű és intenzitású érzelmeket fektet be, mint ahogy a munkamegosztás is nagyjából egyenlő. A mégiscsak fellehető különbségek nem társadalmi gyökerűek, pusztán a két nem közötti fizikális különbségeken és eltéréseken alapulnak.
Amit a háromházasságról érdemes tudni
Az antropológusok is bedobtak a közösbe egy új fogalmat, és elkezdtek „háromházasságos életciklusról” beszélni. Nos, ez a fogalom már könnyebben érthető, mint az előző, a laikus is kapizsgálja, hogy miről lehet szó.
Igen, igen, pontosan arról, hogy egyre több azok száma, akik háromszor. mondják ki a boldogító igent. A dolog tulajdonképpen érthető. Az utunk elején, még fiatalon, ifjúi mindentakarásunk és lendületünk hevületével kötünk házasságot. Aztán másodszor, érettebb fővel azért, mert végre elérkezettnek érezzük az időt a családalapításra. Végül harmadszor is nekibuzdulunk, kizárólag azért, hogy az igazival élhessük le hátralevő boldog napjainkat.
Már eleink is megmondták: a változatosság gyönyörködtet. Miért éppen a házasság lenne ebben kivétel?
Állítólag az amerikaiak, miként a kocsi tartásban, úgy a feleségtartásban is utálják az „elavultságot”. Ezért mihelyst némi csorbát fedeznek fel szeretteik testfelületén, szívesen és gyakran cserélik le használt portékájukat valami újabbra.
Amit a házasságról mondanak
A házasság olyan, mint a síelés. Vagyis szerelemből vagy szükségből vezéreltetve vakmerően nekivágunk a feneketlen mélységnek, mit sem törődve az esetleges veszélyekkel. Aztán egyszerre azon vesszük észre magunkat, hogy csúszunk lefelé a lejtőn, megállíthatatlanul. Lehetetlen visszafordulni. A végkimenetel ismeretlen, s ettől izgalmas és idegesítő.
A házasság olyan, mint a Monopolity játék. Az emberi kockázat vállalást fejezi ki szimbolikusan, de benne van az embernek a rendre való törekvése és a szabályokhoz való igazodási képessége. A játékra jellemző elemek, a komolyság, a ritmus, a változás is részei a házasságnak.
A házasság olyan, mit a sivatagi délibáb. Messziről palota, pálmafa és teve látható. Aztán mikor közelebb érsz, eltűnnek a paloták, és a pálmák, és kettesbe maradsz a tevével.
„A tökéletes házasság olyan kell, hogy legyen, mint a testvérek közötti ideális társkapcsolat, amelyet nem a halhatatlan szenvedély tart össze, és még csak nem is az egymás iránt érzett tisztelet, hanem a felnőttek világa elleni tiltakozás” – írja Cristopher Lasch.
Lehet sok minden jót, és legalább ugyanannyi rosszat elmondani a házasságról. Az emberek azért mégiscsak beleugranak, ki romantikából, ki szerelemből, ki puszta üzleti érdekből. Sokféle motivációja van, és sokféle értelme is. Például az, hogy csatlakozzunk egy már meglévő értékrendhez, hogy szabályozottságot és játékszabályokat állítsunk fel párkapcsolataink rögös útjain, hogy gazdasági közösségre szövetkezzünk egy jó pár évre, és egyáltalán nem utolsó sorban: hogy értelmes, élhető keretet kínáljunk fel gyerekeink számára.

KORHATÁR NÉLKÜL
Jól ismertek azok a történetek, amik a kelet misztikus világából szivárogtak be térségünkbe. Hallottunk háremekről, a többnejűség vagy a birtoklás borzalmairól, a nők kiszolgáltatottságáról.
Arról is jutottak már el információk, hogy a világ másik felén elég korán kelnek össze a fiatalok. Egy újsághír szerint például Szomáliában a napokban egy tizenhét éves fiú vett el egy tizenkét éves lányt. Ez a típusú párosítás azonban nem szokatlan egy olyan országban, ahol inkább a kecske házasodik a kecskével, mint két szerelmes egymással.
„Korkülönbséges” sztorival egyébként a kulturált európaiak is tudnak szolgálni a barbár kelet számára. A VIII. században receptre írták fel a fiatal lányokat az öreges-beteges kuncsaftoknak. Igaz, ők csak életmentőként, „ágymelegítő” és „vérpezsdítő” célzattal feküdtek a kezeltek mellé, nem törvényes hitvestársként.
Házasságra készült viszont az a nyolcvan éves arab úr, aki a Vörös-tenger partján fekvő Al-Laith tartományban szemelte ki tízéves aráját. A frigy ezúttal azonban nem jött létre, tekintve, hogy a kislány megszökött még a sorsdöntő nap előtt. Vajon miért?
Azt azért le lehet szögezni, hogy hihető a fáma: bizonyára növeli a hamvadó test tüzét, ha fiatal testeket használnak gyújtófának. A magunk szegényes környezetéből is találhatunk ezt igazoló mintákat. Egy korosodó nagybácsit, apukát, nagyapát, aki jóval fiatalabb társat választ magának, szigorúan orvosi alapon.
Azonban nagyot téved az a hölgy, aki hasonlóan gondolkodik. Földbe kell taposnom a hervadó hölgyek erre vonatkozó reményeit. Ők ugyanis hiába édesgetnének fiatalabb fiúkat az ágyukba melegedni, nem érnének el vele semmit.
Pontosabban veszítenének vele.
Egy rostocki kutatócsoport meglepő vizsgálatokat folytatott. Tizenöt évig tartó kutatásaik eredményeként bejelentették, hogy a férfiak halálozási statisztikája kimutathatóan csökkent annak arányában, hogy mennyivel fiatalabb feleséget mondhattak magukénak. Magyarán: minél zsengébb volt oldalbordájuk, ők annál tovább éltek és virágoztak nagy egészségben. Már 7-8 év különbség is 11%-kal növelte meg esélyeiket! És akkor még nem szóltunk a tíz, húsz éves korkülönbségekről!
Nem így az asszonyságoknál! Azok a hölgyek, akik fiatalabb férfiakkal próbálkoztak, hamarabb haltak meg. A 7-8 év mínusz az ő esetükben 20%-kal növeli meg a halálozási rátát. Vagyis minél fiatalabb az aktuális partner, annál nagyobb esély van az idő előtti elmenetelre.
Bármilyen igazságtalan is a sorstól, ezt kell elfogadni, kedves hölgyeim. Nem ez az egyetlen diszkrimináció törékeny létünkkel kapcsolatban!
Amit viszont tehetünk önkéntes felzárkóztatásunkért, az a házasságaink számának drasztikus növekedése lehet. Vegyünk példát Scotty Wolfe úrról ez ügyben.
Glynn Scotty Wolfe nevű úriember az 1997-ben elszenvedett haláláig egy percre sem tétlenkedett. A foglakozására nézve lelkész férfi a Biblia mellett a női nemet szerethette legjobban. Legalábbis erre lehet következtetni abból a tényből, hogy élete nyolcvannyolc éve alatt több mint 29 házasságot kötött.
Rövid kimenetelű párkapcsolatai bagatell ellentéteken buktak el. A hírek szerint egyik feleségétől például azért vált el, mert napraforgó magokat evett, a másiktól meg azért, mert az ő fogkeféjét használta.
Zsák a foltját megtalálja, Scotty esetében legalábbis így történt. Utolsó boldog arája ugyanis nem kevesebb, mint huszonhárom férjet fogyasztott el, mielőtt Scottyhoz kötötte volna hátralévő életét. Az önállságuk szigorú megtartásával keltek egybe. Egymáshoz ugyanis nem voltak hajlandók költözni. Mindkettő egyedül, saját lakásuk csendes magányában halt meg.
A házassági kedvnek nem szabhat akadályt semmilyen földi gát. A nepáli Khagendra Thapa Magar is szeretne minél hamarabb frigyre lépni. A sikeres frigy után, eredetei tervei szerint meg sem áll négy gyerekig.
A probléma csak egy apróság. A szó szoros értelmében. A szóban forgó tizennyolc éves úr ugyanis mindössze 5 kilogramm. Vágya, hogy bekerülhessen a Guinness rekordok könyvébe, extrém méreteivel. Elnézve az adatokat, ennek valószínűleg nem lesz semmi akadálya.
A másik vágy, a házassági, azonban még várat magára.
Talán nem is baj, főleg, ha számba vesszük az egy főre jutó furcsaságokat a házassági fronton. Néha nem úgy sülnek el a dolgok, ahogy ez elvárható tőlük. Tajvanon például halálra itta magát a vőlegény saját lakodalmán. Egy másik helyen, Pulau Air-ban, mint egy rossz mesében egy egész vendégsereget nyelt el a földrengés.
De egy olyan szép témát, mint a házasságot, nem lehet ilyen csúnya történetekkel befejezni.
Ezért inkább idézzük fel annak a negyven éves tajvani agglegénynek az esetét, aki egy szobrocskát fogadott törvényes hitveséül. A nőkben örökké csalódó férfi egy éjjel álmot látott, amiben egyenesen Lótusz tündér jelent meg előtte, és arra kérte, vegye el őt feleségül. A meglepett úr szívét büszkeség töltötte el erre a nemes felkérésre, élete új értelmet nyert és végre megvilágosodott számára, hogy miért is kosaraztatott ki évtizedeken keresztül. Másnap igazi esküvőt celebráltak számára, és ifjú arája számára, aki nem volt más, mint egy arra kiválasztott hölgy kezében kuporodó gipsz szobrocska.

NŐBŐL FELESÉG
Zsóka és az olvasás
Zsóka olyan nő volt, akire azt mondják, na, ez megél a jég hátán is. Korán önállósodott. Noha semmi szüksége nem volt rá, hisz szülei gazdag vállalkozók voltak, ő már gimis korában külön munkát vállalt. Egyszerűen élvezte, hogy ő szervezi meg az életét, hogy maga lehet saját hajójának kormányosa. Ez a szemlélet vezette mindig is, s ennek köszönhette karrierjét is. Egy hivatalban volt irodavezető, amikor férjhez ment.
Zsolti mellett azonban háttérbe szorította munkával kapcsolatos ambícióit, mert úgy érezte, nem lenne jó taktika, ha folytatná a munka frontján megkezdett diadalútját. Empatikus érzékenysége azt súgta neki, hogy jobb, ha meghagyja férjét a Kenyérkereső biztos posztján. Ezért munka helyett inkább olvasott szabadidejében, és gondosan vigyázott arra, hogy egy fillérrel sem rakjon többet a közös családi kasszába, mint hites ura. Azt is fontosnak tartotta, hogy alávetettségét folyamatosan hangsúlyozza: butácskának mutatta magát, aki mindig Tőle kér tanácsot, és mindig az Ő hibátlan instrukciói szerint cselekszik.
A párkapcsolatok titkos kommunikációjában állítólag van egy mondat, ami persze soha ki nem mondatik, de ami mindig bevetésre készen áll. A férj mondata ez szíve hölgyéhez: „Legyél olyan, amilyennek én akarlak és cserébe azt csinálsz a szabadidődben, amit akarsz.”
Az áldozathozatal következményei
A szakirodalom úgy tartja, hogy sok nő képes feladni minden álmát, ambícióját, kivívott posztját, és mindezt feláldozni a házasság oltárán. Az áldozat a békéért, a harmóniáért folyik.
Ezt a nemes (?) gesztust azonban nem áldozatnak hívnák, ha nem lennének negatív következményei.
A nő feláldoz valamit, ami neki fontos, ennek nyomán viszont óhatatlanul hiányérzetei támadnak, amik fuldokolva kompenzációért kiáltanak.
Hogy mik ezek?
Házi tündérség: ebbe sok minden beletartozik. Csodás szakács, tisztaságmániás takarítónő, önkéntes lelki segélyező válhat abból a nőből, aki feladja identitásait, és a feleség egyedüli szerepkörét ölti magára. A nők hajlamosak kitalálni mindenféle kizárólagos női területet, csak hogy ellensúlyozzák kizárásukat az igazi világból.
Alvás: a statisztikák szerint a nők elképesztően nagy hányada menekül ebbe az „öngyilkossági” formába. Addig sem kell megnyilvánulni, a tudatos én elfojtásának a legkellemesebb és a legkevésbé káros módja ez.
Vásárlási láz: a tudatlan vásárolgató nő azt gondolja, hogy azért szereti ezt a tevékenységi formát, mert olyan jó klassz rucikba öltözni. A szakirodalom azonban pontosan kifejtette ennek a mibenlétét. A vásárlással választásokat végzünk, mozgást gyakorlunk, látvánnyal és a piacok szociális izgalmával szembesülünk, amelyek tökéletesen helyettesíthetik a kreatív munkát és a hatalom megtapasztalását. Vagyis pont azokat, amik az önállóságát feladó nő életéből hiányoznak.
Depresszió: a nők elidegenedésének lelki síkon való megjelenése. Statisztikailag több nő lesz depressziós, mint ahány férfi (ehhez az adathoz persze az is hozzájárul, hogy több nő jut el az orvoshoz).
Van a lelki betegségnek egy szélsőségesebb változata. Ez a skizofrénia. Lehet taktika is: ebben az esetben így menekülnek az érintett nők a társadalmilag megkövetelt „fél élettől.” Inkább a fantáziában merül el a nyomás alatt levő, félelmekkel teli személy.
Bizonyos pszichológusok szerint az őrület a leértékelt női szerep kiélése.
Lelki-szellemi törpe vagy mintaszerű nő?
Van, aki a kettő közé egyenlőség jelet tesz, mondván, hogy aki mintaszerű nővé igyekszik válni, azt egyébként jóhiszemű buzgósága hamarosan szellemi-lelki törpévé tesz. Egy angol teológus szerint (Paul Tillich) személyiség az, akinek hatalma van. Ezek szerint tehát a maguk elképzeléseit feladó, férjük akaratának alávetett nők személyiség nélküliek.
A szakirodalom azonban ennél cifrábbakat is mond. Például azt, hogy lelki-szellemi törpévé válhatnak. Ez egy hamis lelki imperializmus, amit a nők azért alakítanak ki, hogy morális megfosztottságukért kárpótolják magukat.
A nők identitásáért harcosan küzdők azt vallják, hogy a nőnek be kell lépnie a munka birodalmába. Nem azért, hogy nehezebb legyen az élete, hanem éppen ellenkezőleg. Csak akkor merülhetünk el egy munkában, ha van identitásunk és autonómiánk, ezekre viszont csak akkor tehetünk szert, ha van munkánk.
A legtöbb nő felszólító módban éli az életét a „meg kell tennem”, a „meg kell felelnem”, a „meg kell csinálnom” mantráival. Ehelyett sokkal gyümölcsözőbb lenne a kijelentő módot alkalmazni „meg akarom tenni”, és „élvezem, amit csinálok” szuggesztiójával.
S ezen a ponton ér össze az orgazmus és a munka. Bizonyos nők azért képtelenek az orgazmusra, mert nem tudják elengedni magukat. A megfelelési kényszerek és a magukkal való elégedetlenségek rántják őket görcsbe.
A munkában, az önálló tevékenységben elért sikerek lehetnének a görcsoldók – véli a szakirodalom.

SZÖRNYETEG ZÖLD SZEMMEL
Aki volt már szerelmes, találkozott vele. Shakespeare nevezte így azt a kínzó érzést, ami a szerelmes embert gyötri, ha távol levő kedvesére gondol. Tényleg szörny, mert sok szörnyűséget művel: megőrjít, leizzaszt, idegesít, nyüszítő kutyává, vicsorgó fenevaddá vagy akár gyilkossá tesz.
Az emberiség elmés volt ebben is. A lányok szemmel tartásában. Számos huncutságot találtak ki, amik azt hivatottak szolgálni, hogy a csapodár (vagy csapodárnak hitt) menyecskét kordában tartsák.
Soroljak belőle néhányat? No, lássuk!
Az arabok még ma is rajta tartják szemüket asszonyukon. Képzelhető, hogy hajdanán sem volt másképp. Kifundálták a bokaláncot. A hajadon lány mindkét bokájára arany- vagy ezüst perecet csatoltak. Ezt fűzték össze egy lánccal, amely csak apró lépéseket tett lehetővé.
A lengyel anyák szabadon engedték ugyan lányaikat, de apró csengőkkel aggatták teli ruházatukat. Így pontosan nyomon lehetett követni, hol jár rakoncátlankodó kislányuk. Ha a csengők elhallgattak, a néma vészjel figyelmeztette az anyát, hogy a lány tilosba tévedt.
A régi erkölcstanok furcsa intelmekkel riogatták a lányokat. Illetlenség volt a tánc, a pipere, sőt, a túlzott mosakodás is. Szó mi szó, a szappannal ritkán találkozó lánynak nem volt nagy kunszt távol tartani az udvarlókat.
S aztán egyszer csak megjelent az erényöv rafinált eszköze is. Néha egészen míves formában, de mégis csak a lány alsó fertályára szerelve, kényelmetlenül és megalázóan védte az ártatlanságot. Csak egy egészen szűk rés volt szabadon hagyva, a szükség számára. Azon egyéb teremtmény se be, se ki. A kulcs pedig a fogva tartónál. A pletykák szerint a leleményesebb és lázongóbb hajadonok egy jó lakatossal szűrték össze a levet. Így mindketten jól jártak. A fogva tartó meg pórul.
Egy másik biztos tipp természet közeli. A gyanút fogott fiúnak karon kell fognia kikapós párját, és egy méhkas felé sétálni vele. Már aki meg akar bizonyosodni az előzményekről. A méh ugyanis azonnal megérzi a tisztátalanságot, és össze-vissza fogja szurkálni az eltévedt lányt.
Ősrégi érzés a féltékenység, az emberrel egyidős, sohasem fog megszűnni.
A pszichológia szakirodalom szerint kialakulása az önértékeléssel függ össze. Minél rosszabb viszonyban van valaki önmagával, annál féltékenyebb természetűvé válik. A csúnya, önmagukkal elégedetlen férfiak hajlamosabbak az ellenőrzésdire.
S persze, mint minden lélektani gubanc, ez is a gyerekkortól kuszálódott. A szeretetlenség, a bizalmatlanság, a bizonytalanság és társaik mind rányomhatják a bélyegét a kialakuló személyiségképre.
De – ki hinné? – másképp viseli a nő és másképp a férfi.
Mit kérdez egy férfi, ha egy felesleges harmadik feltűnik a színen? „Lefeküdtél vele?” Na, és hogyan kérdez a nő ugyanebben a szituációban? „Szereted?”
Tökéletes kérdések. Tökéletesen rávilágítanak a nemek közötti különbségre. A férfi féltékenysége szexuális gyökerű. A territóriumát védő vad védekező ösztöne. Azt tartja a szakirodalom, hogy a nő ovulációja idején jelentősen megugranak a féltékenységi jelenetek. A férfi ugyanis ösztönösen (szagok, illatok, peteérés kémiája) érzékenyebb azokra az időszakokra, ahol nagyobb a szaporodási veszély.
Talán nem is alaptalan a férfiak részéről ez az óvatosság. A vizsgálatok 20-30%-ra becsülik azoknak a családokban nevelt, édes gyereknek tekintett utódoknak a számát, akik valójában idegen férfitól származnak. Szóval, a nőknek is akad gyónni valójuk. A nő mindenesetre a biztonságát félti, a család egységét akkor, amikor beengedi otthonába a zöld szemű szörnyeteget.
Noha ritkán fajul tettlegességig a történet, nem árt tudni, hogy a gyilkosságok 20%-ának oka a féltékenység.
Jó lenne egy happy and a végére, olyasmi, hogy ez egy leküzdhető rossz beidegződés, ami fölött a tudatos elme idővel győzelmet arat. De a féltékenység és tudatos leküzdése sose fog párt alkotni.
Lehet, hogy a féltékeny férj nem szerel erényövet kedvesére, és méhek csípésének sem teszi ki őt, de a gyanú folyamatosan ott motoszkál benne mindaddig, amíg a szerelem lángja pislákol. Ilyen szempontból pedig akár pozitívan is állhatunk a témához. Addig örüljünk, amíg féltékenyek ránk. Még ha territórium-védelemből is.

VESZÉLYEZTETETT NŐK?
Boldogtalan házasok
Jessie Bernard szociológus meglepő következtetésekkel állt elő, miután megvizsgált jó néhány házasságot a környezetében.
A házasság jövője című könyvében kifejti, hogy a nők saját magukat hibáztatják azokért az érzésekért, amik különböznek attól, amit szerintük érezniük kellene.
A házasság a nő számára patogén (kórokozó), de annyira vágynak rá, hogy nem veszik észre saját deformitásukat.
Azok a nők, akik túlzottan önállóak vagy öntörvényűek, biztos kudarcra számíthatnak a házasság intézményében, mert az túl korlátozó és büntető jellegű az ő szabadságukhoz képest.
A kutató szerint a nők nagy része boldognak vallja magát a házasságban, miközben számos jelét adja annak, hogy mégsem boldog annyira. Miben keresendő ez az ellentmondás?
Többek között abban, hogy a felmérések azokat a nőket tartották házasságukban boldognak, akik jól alkalmazkodtak a helyzethez. A boldogság és az alkalmazkodás azonban nem ugyanaz.
Házasságsokk-elmélet
A szellemes szókapcsolat komoly veszélyekre figyelmeztet. Jessie Bernard nem kevesebbet állít, mint hogy „a házasság olyan súlyos törést okoz a nők életében, hogy az pszichés egészségüket is súlyosan károsítja.”
Hogy mik ezek a sokkok?
Élet közelből ismerős helyzetek. Például az a konfliktus, ami a menyasszony eredeti családjához és a férjéhez való kötődés között feszül. A mézes heteket követő csalódottság és hiányérzet. A magánélet hiánya a házasságban. A változás abban, hogy eddig a nőnek udvaroltak, a házasságban viszont a nőnek kell körültáncolnia a férfit. A házasság következtében megváltozott státusz.
Minden probléma közül legszembetűnőbb az, hogy a házasság megfosztja a nőket nőiességüktől és miként egy gonosz boszorkány: semleges neművé varázsolja őket. A nők szexuális vonzerejének csökkenése a feleségszerep számlájára írható. „Csak a fiatal és hajadon lányoknak engedtetik meg, hogy teljes egészében nőneműek legyenek. Amint férjhez mennek, elvárják tőlük, hogy állítsák takarékra nemiségüket, az anyasággal pedig még tovább kell vinniük ezt a semlegességi folyamatot.”
Mindezt tetézik a nők azzal, hogy szexualitásuk birtokjogáról is lemondanak.
A házas nők és az egészség
A házas nők körében 20 százalékkal több depressziós van, mint a hajadonok körében. A súlyos neurózis aránya pedig háromszoros hozzájuk képest. Vége-hossza nincs azoknak az idegi eredetű betegségeknek, amik a rossz házasságra vezethetők vissza: idegösszeroppanás, migrén, magas vérnyomás, szívgyengeség, kézremegés, szédülés, hipochondria, alvási zavarok, fóbiák.
A nők depressziós megbetegedésében két okot találtak szignifikánsnak: a szociális helyzetet és a házasságot. A tradicionális házasságban élő nők nagyobb valószínűséggel betegszenek meg fizikálisan és mentálisan, mint az egyedülállók. Ez utóbbiak nemcsak sokat keresnek, de egészségük is jobb, és meglepő módon a nemi életük is rendszeresebb.
Házasságtörő asszonyságok
Dalma Heyn, angol terapeuta is megkérdezett olyan nőket, akik házassági státuszból léptek bele egy másik kapcsolatba. Az ő általa megkérdezett nők azonban nem festettek olyan sötét képet, mint amit Bernard vizionált. Nem jöttek ki rajtuk idegi betegségek, de egyéb más egészségügyi probléma sem volt jellemző rájuk. Azt sem érezték, hogy bárki megfosztotta volna nőiességüktől őket.
Viszont sokan vallottak testük fragmentálódásáról, (elkülönülés, részekre bomlás) libidójuk csökkenéséről. Úgy érezték, mintha nem önmagukat adták volna többé, hanem szerepekbe süllyedve vesztették el volna eredeti személyiségük.
„Az a nő, akibe a későbbi férj beleszeretett, még élő volt. Aztán a házasság folyamán kisebb lett, kiszáradt, fagyott, félholt vagy csak az álmaiban élő.” Egyikük például minden éjjel azt álmodta, hogy zombivá lett.

MEGCSALÁS

ABLAKNAK CSAPÓDÓ 
MADARAK VAGYUNK
A szerelemről másképp
James Hollis jungi analitikustól származik ez a madár-hasonlat. Egyszer, ahogy üldögélt dolgozószobája jótékony homályában, azt vette észre, hogy van a kertjében egy énekesmadár, aki párját vesztve vad repülésbe kezd, és minduntalan beleütközik önmaga tükörképébe, nagyot koppanva a terasz hatalmas ablakán. Nyomban ezután ötlött fel benne a gondolat: hiszen mi magunk is, szerelmet kereső lelkek, ilyenek vagyunk.
Koppanunk kétszer és háromszor és sokszor, de akkor is ragaszkodunk illúzióinkhoz, ahhoz az álomhoz, hogy megtaláltuk a Másikat, még akkor is, ha kétszer és háromszor és sokszor ugyanannak a falnak, saját magunk magányos tükörképével ütközünk.
Micsoda?
Hogy nincs is az a bizonyos Másik, akiről költészetünk, vágyaink, életünk egésze szól? Hogy nem is létezik a szerelem, vagy amit mi annak hívunk? Hogy nem mondhatjuk el egyszer sem, amit Hölderlin oly költőien megfogalmazott a szerelmi élmény kapcsán: „... úgy éltem egyszer, mint az olümposziak... s mi kell több?”
Bizony, nem kevesebbet állít a szerző, mint hogy a Varázslatos Másik, a Mágikus Igazi, vagy egyszerűen a Nagy Ő, aki megteremti számunkra az Édenkertet, értelmet ad létünknek, nos, az nem létezik.
Mindamellett nem tagadja azt a tényt, hogy a Másik hatalmas jelentőségre tud szert tenni a lelki mitológiánkban.
Fiatal éveinkben, de akár egész életünkben egyik kapcsolatból a másikba botladozunk, lázasan kutatva a Paradicsomba vezető biztos utat, de mindig csalódunk, még akkor is, ha ún. tartós párkapcsolatban élünk. Mert ebben az esetben is ott motoszkál fejünkben egy kisördög, aki időközönként alattomos mondatokkal macerál. Azt suttogja: „másként is lehetett volna” vagy megkérdezi: „mi lett volna, ha nem Vele?”
Minden baj a projekcióval kezdődik. Ha kevéssé tudományosak akarunk lenni, akkor a „karácsonyfával.” Vagyis azzal a kitartóan vissza-visszatérő ténykedésünkkel, amikor alkalmakként találunk valakit, akit, miként télen a karácsonyfát, feldíszítünk mindenféle fényes gömbbel, saját vágyaink megtestesüléseivel, gyönyörködünk benne, és szeretjük nagyon, de roppant módon elkeseredünk, amikor csüngőink szép lassan lehullnak, eltörnek, és ott áll előttünk a fa, lecsupaszítva, fénytelenül, egyáltalán nem tetszetősen.
S akkor csalódottan olyasmiket kérdezünk magunktól, hogy „ezt szerettem én?”, és hogy „hova lett hajdani csillogása?”, és hogy „mi történt a gömbjeimmel?”
A szerző egy csöppet sem fület-gyönyörködtető, és szívet-repeső mondattal kezdi fejtegetéseit. „Előbb-utóbb egyikünk majd elhagyja a másikat.” A valóságnak ezzel az aspektusával nem szeretünk szembesülni, ezért vállaljuk inkább a fejünk homokba dugását, a hessegetést, a halogatást, mint az elfogadást. Meg aztán fura is lenne ebből az alapállásból nekifogni egy kapcsolatnak: „úgyis vége lesz egyszer”. Teljesen értelmét vesztené minden próbálkozás. Így jó gazda módjára bespájzoljuk ezt a mondatot lelki stelázsink legfelsőbb polcára, hermetikusan elzárva a többitől, hogy csak akkor vehessük elő, amikor az elkerülhetetlenné válik.
Amikor társunk elhagy. Amikor bekövetkezik az elkerülhetetlen halál. Vagy a testé, vagy csak a szerelemé.
A halál elkerülhetetlen. Ennek bizonyítására hoz fel Hollis egy letagadhatatlan analógiát: aligha van olyan nép, amelynek mitológiájában ne találkoznánk az elveszett Paradicsom történetével. S hozzá egy ténnyel, ami így hangzik: „Minden kapcsolat elkülönüléssel kezdődik és végződik.”
Ezek megemésztése egy egészséges lélek számára sem könnyű falat. Pláne egy olyan embernek nem, aki lelkileg bizonytalan személyiség. A borderline típusú emberek alapvető tulajdonsága az érzelmi labilitás, akiket párkapcsolati szinten az átmeneti vagy alkalmi kapcsolatok sokasága, és az elhagyatottságtól való rettegés jellemez. Ők kényszeresen rózsaszínben látnak minden új kapcsolatot, makacsul dacolva a logikával vagy a korábbi tapasztalatokkal. Az elkerülhetetlen veszteségekkel a többszöri próbálkozás ellenére sem tudnak megküzdeni, ilyenkor inkább a kábítószerben vagy az önroncsolásban keresnek kiutat.
Mielőtt valaki végképp elkeseredne azon, hogy valójában mennyi nehézséggel kell megküzdenie az embernek párkapcsolataiban, álljon itt egy szemléletes, bár megdöbbentő példa a boldogság kapcsán.
A Seattle Post Intelligence című újságban érdekes cikk szólt egy angol házaspárról, akiktől azért tagadták meg az örökbefogadás jogát, mert túlságosan boldog volt a házasságuk. A hatóságok azzal érveltek, hogy nem tudják majd kellő negatív tapasztalattal felvértezni a nevelendő gyermeket, ami miatt az fegyvertelenül lépne az élet csatamezejére. A sebesülés elszenvedése és a hozzá való alkalmazkodás megtanulása létkérdés a bizottság szerint.
Jobb híján éljük be ezzel a vigasszal, ha nehézségeink támadnának az életben vagy a kapcsolatainkban. Ne arra gondoljunk, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, hanem örüljünk, hogy gazdagodott az a fegyvertárunk, ami az élettel szembeni csatákban alkalmasint hasznunkra lehet.

HAZUDJ VALAMI SZÉPET
Kell a hazugság
Az emberi élet szerves része, behálózza minden tevékenységünket. Szükséges rossz. (Vagy nem is olyan rossz.) Ki tudja, honnan ered, talán már az anyatejjel magunkba szívjuk. Hisz a kisgyerek is halálos fájdalmat színlel egy jelentéktelen horzsolásnál, csakhogy anyu pusziját megkaphassa ártalmatlan bibijére. Vagy kitágul, fénylő szemekkel lódítja, hogy megette a vacsoráját, miközben valahol az ágy alatt landolt az utója. A barátnőnkkel találkozva megdicsérjük új ruháját, még akkor is, ha olyan benne, mint egy zsák krumpli. Az állásinterjún is kicsit többet mondunk a valóságosnál vagy csak a jóhiszemű elhallgatás módszerét gyakoroljuk. A randin megjátsszuk az istennőt, és a kegyes csalásért kárpótlásul ráteszünk egy lapáttal párunkat dicsérve, hadd örüljön a drága: „Fantasztikus voltál, édesem.”
Igényeljük a hazugságot, úgy kell nekünk, mit egy falat kenyér. Azt szeretjük hallani, hogy csinos vagy, hogy isteni vacsorát főztél, hogy Te vagy a legjobb édesanya, akkor is, ha időközben elefánttá dagadtunk, odakozmáltuk az ételt, és magatartás zavaros a kölykünk.
Mindenki hazudik, legfeljebb a hazugság fokában és mikéntjében vannak árnyalatnyi eltérések. Jól ismert pszichológiai tény, hogy a nők inkább a másik kedvéért hazudnak, a férfiak inkább saját irhájuk mentésére. Vagy míg a nők jól emlékeznek elszólásaikra, a férfiak gyorsan elfelejtik viselt dolgaikat.
Ahány ház, annyi hazugság
A szakirodalom négyféle hazugságot sorol föl. A kegyes, a jóindulatú, a rosszindulatú és az álnok hazugságot. Valójában sokkal több létezik.
Ott vannak például rögtön az öncsalások bámulatra méltó variánsai. Aztán a másokkal szemben alkalmazott becsapások. A szituáció és az érintett személy számtalan megoldást hoz létre.
Nem csoda, hogy annyi kifejezése létezik. Nagyon is lényeges különbségek társulnak az egyes elnevezésekhez. Egyáltalán nem mindegy, hogy csak füllent, vagy lódít valaki, vagy, hogy egy orbitális hazugságspirált gyárt.
Az sem mindegy, miért választjuk a hazugság népszerű eszközét. Azért, mert megvédeni akarunk valakit? Vagy magunkat szeretnénk tisztára mosni? Vagy puszta önvédelemből?
Itt van példának okáért Kati esete. Hosszas magány után megismerkedett egy férfival, aki maga volt a tökély a szemében. Sármos, humoros, okos, előzékeny. Friss élményeit azonnal megosztotta barátnőjével, Judittal. Annak azonban elsötétedett az arca a hallottakra, és szavaival is megerősítette, hogy micsoda hatalmas nagy veszély leselkedik Katira. S egyben azt is, hogy jó kezekbe került. Gondos szívbéli barátnőhöz méltóan felvilágosította Katit, hogy az az alak egy nagy pernahajder, egy javíthatatlan szoknyavadász, aki női szívek összetörésének specialistája és akitől semmi jót nem lehet remélni. Örülhet Kati, hogy még időben megtudta az igazat. S miután kellőképpen elrémisztette Katit, mit is tehetett mást szegény, mint hogy kiadja újdonsült udvarlója útját és egyben keresztet vessen saját kislányos ábrándjaira. Két hét múlva egy vásárló központ parkolójában futottak össze. A férfi oldalán a jót akaró barátnő, Judit díszelgett.
Ez elég ronda, igaz? S elég tipikus is. Ugye, besorolhatjuk az álnok hazugságok kategóriájába?
A füllentések leleplezése
Miután köztudott, hogy a férfiak kevésé olvasnak a metakommunikációs jelekben, és kevéssé is alkalmazzák azokat, az FBI-ügynököknek külön erre szánt kurzusokon tanítják a „mikro-arckifejezések” elemzését. Egy ilyen fejtágítás után gyerekjáték volt leleplezni Bill Clinton reakciót. Eléggé legendássá vált Monica Lewinsky-vel folytatott kétes kimenetelű együttlétei miatt. Az esküdtszék előtti kihallgatáson állítólag összeráncolta szemöldökét a másodperc tört részéig, és huszonhat alkalommal érintette meg fülcimpáját. Amit a felületes szemlélő észre sem vesz, az a szakavatottnak maga a corpus delicti.
A nők sokkal jobb helyzetben vannak a füllentések leleplezésében. Olyan kifinomultak az antennáik, hogy könnyűszerrel ráéreznek a turpisságokra.
Minden nő pontosan tudja, hogy gyanús, ha nem néz partnere a szemébe. Ha morzsolgatja arca vagy keze egyes részeit. Ha vékonyabb a hangja a szokásosnál. (Hazugság közben az emberek 70%-nak magasabb lesz a hangja.) Ha megváltozik a tőle megszokott beszéd tempója: vagy túl gyors lesz (ha jó előre kigondolt minden részletet) vagy túl lassú, döcögős (ha nem volt ideje összeszedni mentségeit). Ha jobbkezes lévén bal oldalra tekintget mesélés közben.
Külön figyelmet érdekel a szóhasználat. A férfiak bizonyos esetekben olyanok, mint az óvodások: konokul hallgatnak, ha az óvó néni valamilyen rosszalkodásukat kéri számon. Azt hiszik, amit nem mondanak ki, az nincs is. Feltűnő, ha egyes szám harmadik személyben beszélnek valamiről. Ilyenkor szoktuk ezt hallani: „nem volt szexuális kapcsolatom azzal a nővel”. Hihetőbb lett volna a vallomás, ha így hangzik el: „nem volt szexuális kapcsolatom Évával”.
Aki túl sokat esküdözik, annak biztos, hogy vaj van a füle mögött. Az „őszintén megmondom”, az „esküszök”, az „isten bizony” gyakori felemlegetése nem normális dolog. Ha valaki a „szeretlek” helyett a „becsületszavamra, szeretlek”-kel nyomósít, ott már bajok vannak.
Azzal sem megyünk sokra, aki ígéreteiben notóriusan a „megpróbálom”-at emlegeti. Ebből a kifejezésből ugyanis fehéren-feketén kiolvasható a „minden bizonnyal nem sikerül” biztos ígérete. Ő mossa kezeit, megmondta előre: csak próbát tesz.
A megfigyelések egyébként nem kisebb kémszervezet, mint az FBI fertályáról származnak. Hamis alibit szolgáltató gyanúsítottak analizálása során találtak rá ezekre az összefüggésekre.
Ha jó az FBI-nak, talán jó lesz nekünk is. De csak akkor, ha le akarunk leplezni valakit. Ha viszont jól esik nekünk aktuális hazugsága, akkor hagyjuk a fenébe most megszerzett összes ismeretünket.

HŰSÉG EZ, VAGY VALAMI MÁS?
Női hűség
A női hűség klasszikus. Szilárd, és megrendíthetetlen. Finom és molyette, mint nagyanyáink csipketerítői. E szerint a hűség a legszentebb emberi dolog, szép és megható, mert mélyről fakad, és mélyen összeköt. A hűség kölcsönös, én szeretlek téged, te szeretsz engem,nyilvánvalóan ez a legegyszerűbb és legnagyszerűbb tranzakció, amit a föld valaha is a hátán hordott. A hűség akkor igazi, ha örök, mint a mesében: egy életem, egy halálom, a kezedbe ajánlom, ásó, kapa, s egyebek. Mivel én hűséges vagyok, természetes az elvárásom, hogy te is az légy. Egyszerű és tiszta, mint a hegyi forrás: szeretlek, te vagy nekem a minden, a világ, a teljesség. Mit érdekel engem a másik! Nincs másik. Csak te. Ugye, te is így gondolod? Ugye tudod, hogy én mit gondolok? Ugye, a hűség olyan természetes velejárója a szerelmünknek, mint a tüdőnek a lélegzet, a testnek a kenyér, ecetera, ecetera?
Férfi-hűség
A férfiak által írt szakirodalmak jelentős része sajátos módon értelmezi a hűség fogalmát. Egyik helyen ezt olvastam: „Ha valaki át akarja élni az igaz szerelmet, annak szakítania kell a hűség hagyományos fogalmaival... Ha valaki képes a szeretetre, akkor nem fogja megérteni, hogy miért csak egyetlen embert szerethet, ha egyszer többet is tudna. Beteges dolognak tartanánk azt is, ha valaki a kertjében egyetlen virághoz ragaszkodna hűségesen, az összes többire ügyet sem vetne.”
Csak a gyengébbek kedvéért, és csak a pontosítás végett itt tehát arról van szó, hogy mint ahogy nem életszerű, ha valaki gyönyörű kertjéből csak egyetlenre szentel figyelmet, úgy az is lehetetlen, hogy szerelmeink virágos kertjében csak egyetlenre figyeljünk. Magyarul és röviden: nagy marha az, aki monogám, ha lehet más is.
Végül is pragmatikus gondolkodás: miért ne használnánk ki a sokszínűségben és bőségben rejlő feneketlen lehetőségeket?
Tepperwein úr nézetei
Az egyébként tiszteletreméltó és ezoterikus körökben nagy tekintélyt kivívó Tepperwein kifejti, hogy a hűséget újfajta szemszögéből nézve új perspektívák nyílnak meg előttünk. Az is lényegtelenné válik, hogy a másik szeret-e vagy sem. Elég, ha mi szeretünk, hisz itt van erre egy beszédes analógia: „A naplementét is szeretem, mégsem kívánom, hogy a naplemente szeressen engem.”
Ez tényleg így van, el kell ismerni. Sohasem gondoltam arra, hogy a naplemente szeressen. De olyan pajzán gondolataim mégis adódtak, hogy az ügyeletes társ: igen.
Lehet, hogy csak én vagyok ódivatú? Lemaradtam valamiről? Nem haladok a korral?
Hisz világosan megmondja a legújabb szakirodalom: „A párkapcsolat lényege nem a hűség, a másikra fixáltság, a tervezhetőség és a megbízhatóság, hanem egyes-egyedül a szerelem közös átélése.” Hogy kivel közös, az másodrendű ebben a kontextusban.
„Dajkamese” és „hiedelem” az, hogy egyszer csak megszeretünk valakit, és az a valaki lesz egy életen át kitartó párunk. Felejtsük el ezt az avítt nézetet! Lépjünk túl begyepesedett határainkon! Szabadítsuk fel rozsdás béklyóinkat!
Jó, ha tudjuk, hogy a „... szerelem nap mint nap újra létrejöhet, minden pillanatban, alapja pedig a mi nyitottságunk, lelki elevenségünk, még akkor is, ha szembeszáll az erkölcsi felfogással. Hiszen az élet eleven, nem törődik az ilyen valószínűtlen agyrémekkel.” Hűség? Bőven elég, ha magamnak és a szerelemnek teszek esküt. Ez a bátor és karakán férfi vállalás, a nyafogós női ábrándozásokkal szemben.
Ma sokat tanultunk. Megtudtuk például, hogy a hűség holmi „dajkamese”, egy „valószínűtlen agyrém”, és mint ilyen, hiába is hajkurásszuk.
Kedves hölgyeim! A sírig tartó hűséget seperjük álmaink fiókjaiba, azoknak is a legmélyére, mert a hűség, mint olyan (lásd a női változatot) nem létezik.
Ha önkritikusan belegondolok, tényleg van benne valami. A hűség végül is nyomokban tetten érhető. Vannak ismerőseim, akik egy életet húztak le egy-egy vállalatnál. Még ezt igazolandó hűség érdemük is van. Ez igazán tekinthető hűségnek. De valahogy a párkapcsolatokban nem akadok ehhez hasonlóra. Csak egy szóra, ami mást jelent, ha nő, és mást, ha férfi használja. A hűség így vált a homonímia csodás díszpintyévé.

Hűtlenségi história
Egy tizenhatodik századi író mondta, hogy ha minden hűtlen asszony és minden felszarvazott férfi egymás kezét fogva láncot alkotna, akkor ez a lánc körülérné a földgolyót.
A hűtlenség elég közkeletű fogalom, de ami nagyobb baj, gyakorlat is. Alig van olyan ember, aki valamilyen formában ne lett volna már elszenvedője. Vagy őt csalták meg, vagy maga volt a gaz elkövető. Hát, igen, ilyenek vagyunk mi emberek.
Mindenki vérmérsékletének megfelelően reagál egy-egy félrelépésre. A túlérzékenyek még az öngyilkosságtól sem riadnak vissza. Ők valószínűleg semmit sem tudnak a spirituális világ üzenetéről, de az életről sem sokat. Különben nem tennének ilyen vad és elhamarkodott lépést. A haragtartók örök bosszút esküsznek, és életük hátralevő részét a megtorlás különböző módozatainak kifundálásával töltik. A bölcsebbek megbocsátanak, próbálják elboronálni a visszás ügyeket. Vannak, akik nagyvonalúan szemet hunynak, nem hajlandók észrevenni, ami körülöttük történik.
Szóval, sok minden történhet, egyéni alkatnak megfelelően. Nem volt azonban mindig így.
A régi korok bámulatos büntetéseket eszeltek ki a hűség megszegői számára. Középkori rémhistóriák tudósítanak mindenféle csonkolásról, megégetésről és megbélyegzésről. Ezekről már mindenki hallott egy s mást.
De vannak olyan módozatok is, amik a horrorhoz szoktatott modern lelküket is megdöbbenti. A halál csak az utolsó stádium. Tulajdonképpen kegy azokhoz képest, amit a nyers igazságosztás kitalált némely helyeken.
Sok esetben levágták a nők haját, meztelenre vetkőztették, aztán, mint a barmokat, kihajtották őket az utcára. Ezek után jött a megkövezés. Noha ez a szokás a távoli ókorba nyúlik vissza, manapság is ismeretes bizonyos keleti népeknél.
A meztelen futtatás egyébként is közkedvelt dolog volt. Abban biztosak lehettek, hogy minimum a szégyen kínozza azt az asszonyt, akinek így kellett végigfutnia a város egyik végétől a másikig.
De ha már ókor, akkor Athén. Ott „csak” szégyenbüntetés sújtotta az eltévelyedett asszonyt. Ha rajtakapták, attól fogva nem volt könyörület. Nem járhatott templomba, nem hordhatott ékszereket. Ha mégis megtette, bárki következmények nélkül beléköthetett vagy lecibálhatta róla ékszereit.
Kedvelt volt a megretkelés gyakorlata is. A karóba húzás mintájára retket vertek szegény bűnösbe. Noha ez is a megszégyenítésre irányult, volt, aki nem úszta meg élve.
És nem úszta meg szárazon. Bizonyos helyeken a bűnös asszonyt ugyanis hideg vízbe állították, lehetőleg télvíz idején. Hogy legyen benne valami izgalom is, negyven napig ismételték az eljárást.
Ha azt mondom megtollazás, már lehet következtetni az eljárásra is. Igen, tollal burkolták be a bűnös testét. De nem is akárhogyan. A biztosra mentek. Először szurokkal kenték be a testeket, ezután hempergették meg tollpihében. A szurkos pehelyköntöst nem lehetett lehúzni, csak a bőrrel együtt.
Volt, ahol halálbüntetés járt a kisiklásért. De nem ám hagyományos, hisz a bűn mérhetetlen. Összegyűjtötték a környék házasságtörőit és egy rétre terelték őket. Itt már várt rájuk egy közös sír, amibe élve bedobták az árvákat. A biztonság kedvéért egy karót vertek a szívükön keresztül.
Na, de elég volt a rettenetből. Az évszázadok folyamán akadtak sokkal humánusabb megoldások is. Angliában arra kötelezték a csábító férfit, hogy „saját költségén szerezzen egy másik feleséget” az elcsábított asszony helyett. Ez elég tetszetős megoldásnak tűnik. És még praktikus is.
HŰTLENSÉGRŐL TUDOMÁNYOSAN
A nemrég meghalt francia esztéta és író, Alain Etchegoyen írt egy könyvet (műfaját tekintve esszét) a hűtlenség témájából. Tényleg a téma szakértője lehet, tekintve, hogy hat gyermeke hat különböző nőtől született.(!) Talán ez késztette a nagy gourmand hírében álló, szivar- és nőfaló férfit, hogy elgondolkozzon a hűtlenség mibenlétén.
A szerző első lépésben megállapítja, hogy nem egyszerű hűségesnek lenni egy olyan korban, ahol a hűtlenség malmára hajtja a vizet egy sor elterjedőben levő vagy már gyökeret vert jelenség. Sorra veszi azokat a tendenciákat, amik nehezítik vagy akár lehetetlenné is teszik azt, hogy az ember hűséges maradjon.
A gyorsuló idő
Ennek tényét nem lehet tagadni, mindenki nagyon jól érzi a saját bőrén. És nem csak azért, mert gyorséttermekbe jár, és az interneten vásárol, hanem azért is, mert egyre kevesebbnek érzi a rendelkezésére álló huszonnégy órát. Néha az a kényszerképzete támad, hogy az órák napról napra megrövidülnek, és kevesebb ideig tartanak, mint tegnap vagy tegnap előtt.
„Gyorsabban és többet változunk elődeinknél, mivel körülöttünk is minden gyorsabban változik, módosítva észleléseinket, érzékleteinket, testünket, képeinket és mindazokat a lényeket és ideákat, amelyekhez hűek voltunk, vagy amelyeknek hűséget fogadtunk.”
Nem egy olyan ismerősöm van, aki frusztrált lesz attól, ha nem pöröghet. Számukra az életet az jelenti, hogy mennek, szaladnak életük egyik helyszínéről a másikra, megnyilatkoznak, hallatják hangjukat, fullig programozzák napjaikat. Ha ebben a telítettségen akad egy kis hiátus, azt már tragédiának élik meg, úgy érzik, nem élnek eleget. Irtóznak az üresjárattoktól. S épp mint a médiában: az a jó (szerintük), ha van ritmus, dobogás, gyors váltások, követhetetlen képváltások, vibrálás. Így aztán olyan lesz az életük, mint a diszkókban villanó lézerfények: gyorsak, idegesítőek, szemrontók és zaklatottá tevők.
Új információs és távközlési technológiák
„Ezek megszabadítják a hűséges embereket azoktól a kényszerektől, amelyek addigi hűségét indokolhatták.”
Az interneten, házhoz (mit házhoz: kanapéhoz) jön a lehetőség. Ki se kell mozdulnia senkinek ahhoz, hogy hűtlensége potenciális tárgyát megismerje. Az internetes párkereséssel kapcsolatban örök kérdés, hogy hol kezdődik a hűtlenség: már ott, amikor ráírunk valakire, aki felkeltette az érdeklődésünket? Vagy ott, amikor érzéki csevejekbe bonyolódok vele? Vagy csak a tényleges, testközeli találkozás és a nyomában megtörténő testi kapcsolat egyenlő a hűtlenséggel?
Egészségügyi vonatkozások
Manapság különféle cégek árulják a különféle egészség megőrző termékeiket. Mindenféle vitaminnal és táplálék kiegészítővel lehet növelni az életkor esélyeit. S valóban: kitolódott az életkor. Több az egészséges, tettre kész ötvenes, hatvanas, akik még ráadásul külsőre is felvehetik a versenyt fiatalabb társaikkal.
Ide sorolhatók azok az egyre népszerűbb termékek is, amik aphrodiziákum néven váltak ismertté. Divatos lett az ezekben való jártasság, és egyre növekvő lett használatuk.
Tovább élünk, nagyobb a szerelmi vágyódásunk. Mi következik ebből? A korábbinál több szerelmi kapcsolat.
Az individualizmusra való évszázados törekvés
Ennek következménye a csoportokkal vagy közösségekkel való kötelékek lazulása. Igaz, hogy látszólag a népszerű közösségi oldalak ez ellen a tendencia ellen hatnak, valójában azonban csak az ismeretségek számát bővítik, és nem a barátságokat mélyítik.
Mivel a közösségekbe sorolandók a családok is, a globálisan jelentkező kötelék-lazulás ezeket is érinti.
„Az ígéret súlya csökken, az egyén szabadsága erősödik mindenfajta kollektív nyomással szemben.”
Az újdonság iránti vágy
Az új szeretete cseppet sem új az ember életében. Olyan vágy, ami az ember tudatra ébredésével párhuzamosan jelentkezett, ennél fogva őskori lelet.
Ugyanakkor az is igaz, hogy gyorsuló korunkkal együtt jár ennek felerősödése. Mindent nagyon gyorsan megununk és kidobunk. Erre serkent minket napjaink marketing-stratégiája, a reklámok hadüzenetei, és vásárlási szokásaink. Így nem csoda, ha ugyanolyan könnyed mozdulattal hajítunk a kukába egy kapcsolatot, mint ahogy tesszük ezt egy megunt telefonnal vagy a huszadik pulóverünkkel.
Az unalom elviselésére való képtelenség
Baudelaire A romlás virágaiban nem túl biztató, viszont roppant szemléletes és szép költői képet fest az unalomról. Egy olyan állapotnak mondja, „amikor szívedet, mint papírt, gyűri és markolássza a romlás.”
Pascal szerint az unalom nem más, mint az ember Isten nélküliségének a nyomorúsága. De lehet idézni más potentátot is ebben a témában. Nagy igazság van abban, amit Jung mondott. Szerinte minden emberi léleknek van egy transzcendentális cellája. Ha az nincs kitöltve megfelelő istenképpel, akkor jobb híján kitölti mással. Amivel kitölti, ahhoz viszonyul isteniként. Ha ebbe az üregbe történetesen a drog utáni vágy kerül, akkor azt fogja istenként tisztelni. Ha a kalandvágy, akkor azt.
Ahogy kellenek az embernek pótistenek, ugyanúgy szüksége van pótcselekvésekre, sokszor akár pót-hódítások formájában.
A nők munkába állása
A témában kevésbé elmélyülő olvasó is jól tudja, hogy a kapcsolati statisztikákban a munkahelyi szerelmek viszik el a pálmát. Vagyis a legtöbb kapcsolat, félrelépés, „szeretősdi” a munkahelyeken fordul elő. Erre extra lehetőséget adnak a multinacionális cégek, ahol a nagy létszámok miatt már csak matematikai valószínűségek alapján is alaposan összegabalyodnak a szálak.
Azokban az országokban, ahol kevesebb nő dolgozik, kimutathatóan kisebb a válások száma.
Ugyanakkor a munkába állás nemcsak a találkozási lehetőségek számát szaporítja. Az elválás lehetőségeit is kiszélesíti. Az a nő, aki önálló keresettel és biztos munkával (van ilyen manapság?) rendelkezik, könnyebben köt útilaput annak a sarkára, aki megszegte a neki tett hűségfogadalmat.
A földrajzi mobilitás
A szerző szerint az utazás, a mobilitás korlátlan lehetőségei a legfontosabb tényező az „elhűtlenedés” folyamatában. A horizontjainkat és azáltal a kapcsolatainkat sokszorozhatjuk meg azáltal, hogy rendelkezésre állnak a kocsijaink, vagy egy repülő, vagy a szupergyors vasút (itt hangsúlyozandó, hogy az író francia volt). Ha a vasút szó feldereng magyar képzeletünkben, nagy valószínűséggel nem a gyorsaság fog társulni hozzá. A szuperről már nem is beszélek!) Ez a mobilitás „lényeges eleme a szabadságnak, amelyben már másképp gondolkozunk a hűségről.”

NEM KELLESZ!
Helen Fisher a Rutgers University antropológus professzora a szerelem tanulmányozására tette fel életét. Többek között arra volt kíváncsi, mi történik az agyban akkor, amikor szerelmi elutasításban részesülünk. Otthagyott, becsapott, lóvá tett hajdan volt nagy szerelmünk.
Elhagyott szerelmesek kerestetnek
Nem volt nehéz összetoborozni a vizsgálandó társaságot, csőstül jelentkeztek a kisemmizett szerelmesek, talán azért, hogy elpanaszolhassák valakinek, ami a szívüket nyomja.
Mivel egy direkt erre a célra felállított elektromos szerkentyűbe tolták a pácienseket, figyelni kellett apróságokra is. Így azonnal kiestek a rostán azok, akik fémtárgyakat viseltek, vagy bármiféle fémet a testükben. A balkezesek sem voltak alkalmas alanyok. Nem kerülhettek be a válogatásba azok sem, akik antidepresszánst szedtek vagy klausztrofóbiások voltak.
Az „áldozatok” a pszichológia szemszögéből
A magukra hagyott kismajmok az ujjukat vagy a lábujjukat szopogatják, átölelik magukat, sokszor magzati pózba gömbölyödnek és ringatóznak.
Aki „cserbenhagyásos szerelmi elhagyás” áldozata, az olyan tipikus jegyeket hordoz magán, amik a pszichológiai vizsgálódásokat megkönnyítették.
Különféle jelzős szerkezetekkel illetik ezt a periódust. Az „elhagyatottság dühéről” beszélnek, a „rezignáció és kétségbeesés szakaszát” vagy „szeparációs szorongást” emlegetnek vele kapcsolatban.
Nemcsak abban hasonlít a gyászra, hogy ez is egyfajta siratás, aminek jól elkülönített szakaszai vannak, hanem abban is, hogy ezek a szakaszok is mutatnak egyezéseket.
Az első döbbent felismerés után, istenem elhagytak, a düh kerül előtérbe. „Miképp a legjobb borból lesz a legsavanyúbb ecet, úgy fordul a legmélyebb szerelem a leghalálosabb gyűlöletbe” – írja egy angol költő. Egy amerikai bíró mesélte, aki mellesleg sokszor ítélkezik erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatban, hogy sokkal jobban aggódik testi épsége miatt azokon a tárgyalásokon, ahol válóperek zajlanak. Itt ugyanis olyan kontrollálatlan gyűlöletek kelhetnek életre, amikre senki sem számít, és amik akár veszélyes helyzeteket is teremthetnek.
A második szakaszban, mikor nyilvánvalóvá válik a visszafordíthatatlanság, egyfajta fáradt rezignáció lép fel, a minden mindegy bénító érzése. A férfiak hamarabb ölik bánatukat alkoholba vagy drogba, könnyebben darabjaira hull életük. Hajlamosak a legdrámaibb módon kifejezésre juttatni kétségbeesésüket. A nőkhöz képest háromszor-négyszer annyian lesznek öngyilkosok.
A nők inkább depresszióssá válnak. Sokat sírnak, nem tudnak enni, viszont szemben a férfiakkal, sokat beszélnek is, ami előnyükre szolgál. A keresetlen lelkizéssel sokat javítanak állapotukon.
S még egy nemi indíttatású különbség: a férfiak elsősorban attól rettegnek, hogy megcsalják őket, a tényleges vagy képzelt szexuális hűtlenségtől valósággal elvesztik a fejüket. A lányok a tapasztalatok és hagyományok birtokában elnézőbbek ezen a téren a férfiakkal szemben, sok minden felett szemet hunynak, viszont rettegnek attól, hogy érzelmileg és anyagilag magukra hagyják őket.
Bűncselekmény érzelmi felindulásból
A sajtó tele van szerelemféltésből elkövetett bűnesetekkel, amik csak borzalmasságukban vetekednek egymással, motivációjuk ugyanazok.
Vannak olyan lelki alkatú emberek, akik nem tudják megbocsátani a másiknak azt, hogy elhagyta őket egykori társuk. Nem feltétlenül azonnal csap le a méreg. Gyakran évekig hordják magukban sérelmüket, ami égető tűzként terjed és terjeng lényükben, és csak a fellángolásra vár.
Horrorisztikus jeleneteket produkál a féltékenység.
Pár éve egykori kedvesét és annak új társát végezte ki egy férfi a nyílt utcán, fényes nappal, csak azért, mert nem tudta feldolgozni a kettejük, együtt járásuk látványát.
A nők sem finomabbak az eszközökben. A legutóbbi sajtóhír egy nőről számolt be, aki volt férje újdonsült barátnőjét kapta el, becibálta a kocsijába, jól elagyabugyálta, és tetejébe a szó szerint meg is kopasztotta a gaz csábítót.
A felmérések tanúsága szerint az USA-ban több mint egymillió azoknak a 18 és 39 éves közti nőknek a száma, akiket már ért zaklatás. Minden negyedik nőt ütöttek már meg, vagy bántalmaztak egyéb módon. A megkérdezett nők 34 %-át zaklatta vagy követte már olyan férfi, akit korábban elutasítottak. A zaklatók 55-89 %-a azokból került ki, akik korábban szexuális partnerei voltak a bántalmazottaknak.
Történelmileg determinált megcsalatások
A történelem koronként és kultúrákként másképp viszonyul a megcsaláshoz.
A japánok évszázadokon keresztül dicsőítették a „szerelmi öngyilkosságnak” nevezett tettet. Úgy gondolták, ennél ékesebb bizonyítéka nincs az odaadó szerelemnek.
A hűtlen asszonyokat az egyiptomiak megfosztották orruktól, a germánok meg meztelenre vetkőztették, és végighajtották őket az utcán.
Az athéni férj minden további nélkül, a törvény által megtámogatottan ölhette meg feleségét, akit hűtlenségen kapott rajta.

SZERETŐTARTÁS
Az emberek nagy százaléka volt már szeretői státuszban, vagy ha még nem, úgy nagy eséllyel pályázhat rá. Szinte mindenki elítéli intézményét, megvetően nyilatkozik jelenlétéről, közben pedig a „szeretőség” köszöni, jól van, éli világát. A felmérések szerint – és most kapaszkodj meg! – a kapcsolatok 70 %-ában fordul elő megcsalás. Ami nagyjából azt jelenti, hogy minden harmadik pár beleesik csapdájába. És akkor még hol vannak azok, akik szeméremből, szégyenérzetből vagy erkölcsi gátakból adódóan nem az igazat vallották a felmérések során?
De miért van ennek a dolognak olyan nagy keletje? Miért létesülnek jó viszonyok mellett is szeretői kapcsolatok? Mi oka van annak az embernek a megcsalásra, aki egyébként mindent megkap a hivatalos párjától is? A félrelépő férfiak 56%-a nyilatkozott úgy, hogy ő remek házasságban él, imádja feleségét. (A nőknek 34%-a szédül bele egy másik szerelembe az egyébként minden tekintetben megfelelő társa mellől.)
S ha már a számoknál tartunk, még egy érzékletes adat. A férfiak 60, a nőknek 35%-a nem finnyáskodott a választást illetően. Ők kifejezetten tartós kapcsolatban élőket próbáltak elcsábítani. A jelek szerint nem is eredménytelenül. 30-40%-ban ugyanis siker koronázta erőfeszítéseiket.
Egyébként érdekes jelenségre figyeltek fel a szociológusok. Megállapították, hogy emelkedik azoknak a férfiaknak a száma, akik nem pusztán szexuális indíttatásból keresik egy másik nő társaságát. Megnőtt a lelkizős, beszélgetős, megértő fülekre vágyó férfiak száma. Az, hogy az említett szolgáltatások mellé még szexuális élvezeteket is kapnak, szinte mellékes bónusznak tűnik a szemükben.
Ezzel párhuzamosan viszont megszaporodott azoknak a nőknek a száma, akik kimondottan, és leplezetlenül szexuális örömöket keresnek egy titkos kapcsolatban. Semmi fakszni, semmi lélek, csak a vad erotika. Vagyis mintha felcserélődtek volna a szerepek, ezen a szinten is.
Nagy igazságtalanság és egyoldalúság lenne a férfiakat vádolni csapodársággal, hisz zavartalan működéséhez szükség van egy másik szereplőre is, aki jó esetben nő.
Miért lép egy nő szeretői státuszba?
Lehet egyszerű szociológiai oka. Köztudott, hogy nem egyenlően osztotta meg a természet a nemeket. A lányok nyertek ebben a versenyben, ami azért nem egyértelmű győzelem szegények számára. A matematikai egyenlőtlenség azt a méltatlan helyzetet eredményezi, hogy kiszorulnak bizonyos körökből, mint a székfoglaló játékban, ahol az összes használható széket elfoglalják a vesztes elől. De mivel ők sem akarnak kimaradni a földi jóból, onnan fedezik szükségleteiket, ahonnan tudják, ami marad nekik.
Ezen kívül vannak olyan lányok, akik kifejezetten élvezik ezt a szerepet, gyakorlatilag erre rendezkednek be. A „szeretőséggel” együtt járó szabadságot, izgalmasságot nagyra értékelik. „Szeretőként mindig meg tudtam újulni. Minden éjjel vagy együtt töltött perc új volt. Kis játékok, felfedezés, őrült vágy, vad szex. Ha kell, akkor két perc, ha van idő, akkor két óra. Az idő kitágul, a mozdulatok megszépülnek. Lehetsz vad domina, lehetsz ártatlan lányka, vagy éppen mocskos céda. Szeretőként mindent szabad, csak ne maradjon nyoma” – áradozik a helyzet előnyeiről egy blogíró.
A testi örömök iránti vágy fokozódása egyébként időszakhoz kötött a nőknél. Többszörösen bebizonyított tény, hogy ovuláció idején gyakrabban bújnak ágyba. A közösülés gyakorisága 20-30 %-kal nő ilyenkor, ami testvérek között is tekintélyes növekedési mutató.
Nagy riadalmat keltett férfikörökben Tim Spector 2004-ben világot látott bejelentése. A vállalkozó tudós bebizonyította, hogy a női hűtlenség genetikailag megalapozott. A szexuális partnerek számát 38%-ban a gének határozzák meg.
Ugyancsak fenekestül felforgatta az addigi pszichológiai elveket a születési sorrend elmélete. Rájöttek, hogy nagyon sok mindennek az oka abban keresendő, hogy hányadik gyermekként láttuk meg a napvilágot. Kiderült, hogy az egykék házassága a legstabilabb, viszont két elsőszülött házassága már kevésbé szerencsés kimenetelű. Náluk gyakrabban bukkanhat fel az a bizonyos harmadik.
S miért bújnak a férfiak idegen ágyakba?
A férfiaknak elég egy szép nő látványa, hogy aktiválódjon az az agyterület, ami a szexre ösztönöz, s ami egyúttal blokkol mindenféle józan értékelést. Igaz, a férfiak látvány nélkül is „mindig csak arra gondolnak” – hangoztatja a tapasztalatokon kimunkált népi vélekedés. Ha ez igaz, nincs abban semmi meglepő, hogy több helyszínen is kamatoztatni akarják megnövekedett képességeiket.
A férfiak közül, szigorúan tudományos alapon azok a legnagyobb félrelépők, akiknek magasabb a tesztoszteron szintje, s ezáltal nagyobb herékkel és több spermával rendelkeznek.
S mindkettejüknél komoly motivációt jelenthet a sikertelenség, önértékelési problémák, a meglevő párkapcsolatban felbukkanó feszültségek, a mosolyszünet, az unalom, a kalandvágy stb., stb. a végtelenségig lehetne folytatni a sort.
De mindenek felett és legelső sorban a dolog tiltott gyümölcs volta izgató. Ahogy már Ovidius is megmondta: mindig a tilosra törekszünk és a megtagadott dolgokat kívánjuk. Képzeljük csak el a szituációt! Hőn szeretett, titkos szerelemünk egyszer csak fogja cókmókját, hátat fordítva törvényes kapcsolatának és bejelenti, hogy ezentúl bennünket kíván boldogítani, a hátralevő tíz-húsz évben. A varázs már nem lesz ugyanaz. A rendszeres együttélés más izgalmakat mozgósít, mint a titkos, rendszertelen ágyba bújás.
Egyébként pedig a szeretőség intézményéről nem kell csupa rosszat gondolni. Van, ahol éppen ez tartja össze a hivatásos párokat. A szeretőjétől hazatérő férj tudniillik lehet figyelmesebb feleségével, bűntudattól vezérelve odaadóbb és a másik kedvét jobban kereső. Sokszor pedig a lanyhuló házastársi szexet dobja fel egy háttérből láthatatlanul vezénylő szerető.

SZINTÉN ZENÉSZ
„Semmi okom nem volt rá, hogy megtartsam.”
A mondat nem egy megunt porcelánkutyáról szól, nem is egy rongyossá olvasott könyvről. Egy nőkkel foglalkozó konferencián hangzott el az ominózus kijelentés, egy hölgy szájából. A férjéről beszélt.
„Egyik nap felébredtem és úgy döntöttem, a pénzemet megtartom magamnak. Jó állásom volt, Minden házimunkát én végeztem, egyszerűen belefáradtam. Úgy határoztam, a férjemnek mennie kell.
Rájöttem, hogy a kapcsolatunkkal szembeni elvárása nagyon különbözött az enyémtől. Olyan szintű fizikai gondoskodást és figyelmességet várt el, amely nekem soha eszembe sem jutott. Amikor először morgott amiatt, hogy nincs tiszta alsónemű a fiókjában, komolyan hittem, hogy csak viccel.
Mindig azt mondta, hogy ha segítség kell a házi munkában, csak szóljak. Ez eleinte még tetszett is, aztán a gyakorlat során rájöttem, hogy utálok kérni, és az egész inkább nyaggatásnak tűnik.
Mi is beleestünk abba a kommunikációs verembe, amelybe majdnem minden házaspár. Amikor beszélgetni támadt kedvem, vagy azt akartam, hogy meghallgassanak, figyeljenek, rám, akkor kocsiba ültem és elhajtottam a barátnőmhöz. Egyoldalú kommunikációnk volt, ő beszélt, én meghallgattam, vagy én beszéltem, és ő a füle botját sem mozdította.
A válás után mintha egy rossz álomból ébredtem volna. Végre újból tudtam, hogy én én vagyok. Ez az egyszerűnek tűnő tudat elveszni látszott a házasságom pár éve alatt. Azt gondoltam, amit én gondolok, nem, amit illik, vagy amit tanácsos a családi béke fenntartása érdekében. Azt a ruhát vettem fel, ami nekem tetszett, nem azt, ami a férjem ízlésének felelt meg. Azokat a filmeket néztem meg, amik az én kedvenceim voltak, nem az ő állandó sorozatait.
Azt vettem észre, hogy egyedülálló nőként sokkal több szabadidőm támadt. Rájöttem, hogy eddig csak munkás „férfikajákat” ettünk, az egyszerűség kedvéért én is azt ettem, amit a férjem. Végre minimalizálódott a konyhai működésem, és úgy általában is sokkal kevesebb házi munkám akadt. Meglepve tapasztaltam, hogy mennyi idő szabadul fel pusztán azáltal, hogy a munkámból hazatérve nem kell a széthagyott cuccok elpakolásával bajlódnom.
Amíg együtt éltünk, nem vettem észre, hogy milyen nagy helyet foglal el. Amikor elköltözött, mintha egy egész bennszülött törzs pakolt volna ki. Elvitt minden nagyobb darabot, valósággal fellélegzett a lakás. Olyan volt minden, mint az éves lomtalanítás után.
Lelkileg is. Mintha végigsöpört volna bennem is egy jó kis szélvihar, ami elvitt magával minden nyűgöt és sirámot. Megújultam, a lakással együtt fellélegeztem én is.
Férj nélkül az élet hirtelen tágasabbnak bizonyult. Hamarosan találtam egy még jobbmunkát, és egyszerre el kezdtem élni a saját szájam íze szerint.
Kicsit megszeppenve konstatáltam magamban, hogy semmi sem hiányzik a régi életemből, pláne, ami után sírtam volna. Azért ez egy személyes tragédia is, azt hiszem.”
Ennyi a hölgy vallomása. Egyrészt nagyon tipikus, másrészt nagyon egyedi. Mert biztosan vannak hasonló sorsú nők az életben, vagy olyanok, akik fejében hasonló gondolatok fordulnak meg. De sorsuk mégis egyéni, a maga sajátos fordulataival, lelki- és testi állapotával.
Az esetek nagy részében valóban a nők kezdeményezik a válást. De nem mindenkinek sikerül gyorsan talpra állni belőle. Vannak, akik egzisztenciálisan, vannak, akik emocionálisan sínylik meg a változást, vannak, akiknél mindkettő lesújt.
MESÉK

ANGYAL A KARDDAL
Annyira éget belülről ez az érzés, nem tudok mit kezdeni vele. A probléma az, hogy tényleg nem mondhatom el senkinek, nem szabad, nem lehet. Az állásommal játszanék, kockára tenném a karrieremet, és nyomorba kergetném saját magam. De muszáj valamit tennem, leírnom, vagy újraélnem, különben felperzsel, hisz valóban éget, mint a tűz. Ha nem mondom el, attól félek, bele fulladok.
Igyekszem minden konkrétumot kerülni, csak a lényeget leírni, mert meghalnék, ha valaki rám ismerne.
Amit érdemes tudni rólam: negyven éves nő vagyok, két nagyfiam van, és egy normális férjem. Eddig úgy voltam az életemmel, hogy igen, jól csinálom, megy minden, mint a karikacsapás, na, de hát miért ne menne, amikor én mindent megteszek érte, tehetséges és szorgalmas vagyok.
Lehet, hogy más nem tehetségnek, hanem törtetésnek nevezné. Tény, hogy mindig tudtam, mit akarok, és azt is, hogy milyen eszközökkel érem el leggyorsabban és leghatékonyabban kitűzött céljaim.
Amikor megláttam Kareszt, rögtön tudtam, hogy ő az „én emberem”, vagy ő lesz a férjem, vagy senki más. Minden paraméternek megfelelt, amit elvárásaimban feltérképeztem magamban. Először is komoly egzisztenciával rendelkezett, már akkor is, megismerkedésünk kezdetén. Híres, és elismert volt a szakmájában, abban, amiben én még csak elinduló voltam, tapasztalatlan kezdő, akinek a fenekén ott van a tojáshéj. Mindezek tetejében nem ivott és nem dohányzott. Művelt és intelligens volt. Ő kell nekem.
A meghódítás gyorsabban és akadálytalanabbul ment, mint ahogy arra számítottam. Bekapta a horgot hamar, igaz, mindent bevetettem. Összeszedtem minden kedvességem és női bájam, az összes általam ismert praktikát. Olyan dolgok is segítettek, amik nem szerepeltek a kalkulációimban, mindenféle váratlan szerencse és a női ösztön sajátos megnyilvánulásai.
Summa summárum, a bevetés után másfél évvel már az anyakönyvezető előtt álltam, pontosan abban a pazar ruhában, amit korábban álmodtam magamra. Beköltözhettem álompalotánkba, és megkezdődhetett zavartalan életem.
Szinte menetrend szerint érkeztek a fiúk is. Nem hagytam köztük sok időt, le akartam tudni minél hamarabb a gyerek-kérdést. Karesznak nagyon fontos volt a családalapítás, teljesítettem hát vágyát, mindazért a jóért cserébe, amit tőle kaptam.
Mindkét fiút egy évig szoptattam, mert tudtam, hogy így teremtem meg fejlődésükhöz a legoptimálisabb feltételeket. Három évig maradtam velük otthon, de közben már figyelgettem a másik világomra, arra, amire egész életemben, eszmélésemtől fogva készültem. Ha csak időm engedte, olvastam, kérdeztem, haladtam a változásokkal és napra kész voltam a hivatásomat érintő kérdésekben.
Az elhelyezkedésemmel sem volt gond, Karesz révén minden ajtó kinyílt számomra, oda és akkor léptem be, ahova és amikor csak akartam. Hogy itthon is minden rendben legyen, felvettem egy nénit, egy afféle mindenest, aki zseniális választásnak bizonyult. Egy pótnagymamát kaptunk a személyében, aki tökéletesen levette a vállamról a fiúk és a háztartás gondját.
Én teljes egészében átadhattam magam a munkámnak, olyan tökéllyel építettem fel a karrieremet, hogy azt tanítani kéne gazdasági főiskolákon. Az az igazság, hogy ragyogóan mentek a dolgok.
Jól éltünk anyagilag, nem voltak közöttünk érzelmi viharok, a család is működött, ahogy kell. Úgy gondoltam magamra mindig, hogy mindezt megérdemlem, mert sokat tettem érte, mert gondosan építettem fel, mert meg volt minden képességem és tehetségem, hogy így legyen.
És akkor történt valami. Egészen különös és felkavaró dolog, amit még ma sem tudtam a helyére tenni. Felborult a lelki egyensúlyom, és nem is tért vissza, bárhogy igyekszem is helyreállítani egykori stabilitásom.
Egy konferencián voltam, előadást tartani. Ott ismerkedtem meg egy másik nővel, egy kollégával, aki szintén remek előadásával keltette fel bennem az érdeklődést. Nagyon tetszett, ahogy beszélt, mondott számomra új dolgokat is, más megvilágításba helyezte az addig általam rendszerezett ismereteket.
A délutánt együtt töltöttük, rengeteget beszéltünk. Először csak a konferenciáról, aztán az élet nagy létkérdéseiről, és este, amikor borozgattunk egy helyes kis halásztanyán, akkor már azt vettem észre, hogy magunkról is. Fantasztikusan jól éreztem magam. Egy olyan állapotba kerültem, amit soha addig még nem éreztem, újszerű volt, izgató, és misztikus is egyben.
Arra gondoltam, biztos a finom bor teszi, meg a tenger felől érkező könnyű szellő, meg ez a kedves nő, aki egy pár óra leforgása alatt a legközelibb barátnőmmé lett.
Aztán még sétáltunk egyet a tengerparton. Nehezünkre esett az elválás, egyszerűen nem tudtunk pontot tenni mondanivalónk végére. Beinvitáltam a szobámba, beszélgessünk még egy kicsit a végső elalvás előtt. Rendeltünk egy üveg pezsgőt, és hangulatunk a tetőfokára hágott.
Nem tudom követni az események fonalát, nem tudom, hol kezdődött és hogyan ért véget, mert akkor is úgy éreztem, hogy ez már csak álom, és ma is, ha visszaidézem, ugyanezt gondolom. Szóval szerelmeskedni kezdtünk.
Furcsa ezt leírni, hisz Karesszel kapcsolatban soha sem használtam ezt a szót. Vele „lefeküdtem”, vagy „együtt voltam”. De hogy szerelem! Arról szó sem volt. Nem tudtam, mi az.
Méltányoltam az emberi tulajdonságait, összehoztam vele a két gyereket, hogy teljesek legyünk, egészek, ahogy ez dukál egy normális és tökéletes családnál. Akkor nem tudtam, csak most tudom már, hogy én őt soha sem kívántam. Nem hozott tűzbe a teste, és orgazmusom sem volt soha. De nem hiányoltam, nem tudtam, hogy hiányzik, nem tudtam, minek kéne hiányoznia, azt hittem, ennek így kell lennie.
Azt hittem, minden rendben van légváramban. Minden tégla pontosan a helyén, mérnöki alapossággal, akár az egyiptomi piramisokban.
Ennek a nőnek kellett jönnie, hogy minden határozottságom a földre hulljon, a légvár széttört cserepei közé. Semmit sem értettem, semmiben sem voltam biztos. Nem tudtam, mi vagyok, ki vagyok én, és azt meg végképp nem, hogy mit akarok.
Én nem tudtam, hogy van ilyen. Nem tudtam, hogy vonzódhatok nőhöz. Nem tudtam, hogy mi a szerelem vagy testi gyönyör.
Hát ez tragédia. Nem elég, hogy felégettem mindent, amit eddig kemény és céltudatos munkával felépítettem, de mindezt egy nővel tettem meg. Hihetetlen.
Az eset után beteg lettem. Szanatóriumba kerültem. Folyton vágytam a nővel való találkozásra, de ezzel párhuzamosan folyamatosan megjelent egy angyal karddal a kezében, mellettem, vagy mögöttem és azt suttogta a fülembe, hogy térjek észre, ez őrültség, térjek vissza a régi kerékvágásba. Néha már nem találom a fonalat, ami visszavezetne magamhoz. Keresem a régi énem, olyan reménytelenül és kétségbeesve, mintha homokba veszett aranygyűrű után kutatnék.
Most is itt ülök, a napfényes teraszon. Erős a kontraszt bensőmmel. Lehet, hogy ahol egy angyal állt a karddal, most senki sincs.

AZ A BIZONYOS HARMADIK
Jolikának nem sikerült az első házassága. Könnyen eljárt a családfő keze, és a pohár fenekére is gyakrabban nézett, mint feleségére. Ennek Jolika, nagyon helyesen, hamar véget vetett, s útjára bocsátotta párját. Egyetlen öröksége egy kislány volt. Bájos, vidám kis fruska. Nem csoda, ha híveket szerzett magának. Ahogy Jolika későbbi férjét is. De mesélje el ő maga:
Kacifántosan ismerkedtünk meg, tudniillik a kislányom beteges volt, így hát gyakran kellett az anyukámhoz adni őt, aki viszont felnyalábolta a gyereket, ha nem volt éppen lázas, és elvitte magával a munkahelyére, ahol egy fiatalember kezdett feltűnni körülötte, mondogatták is nekem, hogy hallod-e Joli, van itt egy fiatalember, aki nagyon szereti a kislányodat. Ezt hallgattam vagy egy fél évig, aztán megkérdezték: otthon leszel ma? Igen. És főzöl? Igen. Na, akkor visszük vacsorázni hozzád a fiatalembert. Hát, így történt.
Egyáltalán nem tetszett első látásra, se kívülről, se belülről, de nagyon sokat jelentett, hogy szerette a kislányomat, így hát én is megszerettem, persze nem azzal a nem „látok-nem hallok-semmit” lángolással, de megvoltunk és ő minden este megkérte a kezem, aztán nagy nehezen kötélnek is álltam és nagyon szépen éldegéltünk tizenhat évig, született egy közös gyerekünk is, aztán megint terhes lettem, még szoptatás alatt, de nyakára tekeredett a köldökzsinór, úgyhogy meg kellett szülnöm a majd négy kilós gyereket, pedig tudtuk, hogy már nem él, de kihevertük ez is, és szépen éldegéltünk tovább. Mégis tönkretette valami a nyugalmunkat. Méghozzá a számítógép. Hazajött, hajnalig ott ült a számítógép előtt, most ezt telepített hozzá, aztán azt, most ezt vegyünk hozzá, most CD-k kellenek, és ez így ment hetekig, hónapokig, de én mindig mondogattam neki: Szerinted ez házasság? Mintha meg se hallotta volna, aztán ráordítottam, de ő a füle botját sem mozdította, mondtam neki azt is, menjünk el családterápiára, ám hiába, végül elé álltam, ha nem hagyod abba, elválok tőled, mit gondolsz, mint nő, arra vágyok én, hogy téged bámuljalak egész este, amint pötyögsz a számítógépesen, aztán megkérdeztem tőle, mit szólnál hozzá, ha szeretőt tartanék, mire azt felelte, hogy nyugodtan.
Na, nekem sem kellett több, a szaván fogtam, és összeálltam a főnökömmel, aki már régóta ácsingózott utánam, de fogalmam sincs, tudta-e vagy sem, hogy a barátjával csalom, bár gyanús lehetett, mert amikor kéthavonta mégis eszébe jutott, hogy mellém bújjon, akkor azt mondtam neki, hogy tudod, mit, fektesd közénk a számítógépet és dugd meg azt, aztán többször kértem is, hogy költözzön el, mire egyszer csak kötélnek állt és elköltözött az anyjához, bezsúfolta a szobáját mindenféle technikával, ilyen plazma TV, olyan CD-lejátszó, talált magának valami lánykát is, akivel azonban nem jön össze, mert állítólag még szűz, de tőlem is hiába kért tanácsot, mondtam neki, hogy fogd meg a kezét, azt’ vidd el egy nőgyógyászhoz, vagy neked is van kezed, használd azt, vagy a fantáziádat.
Nem bántam meg, hogy elváltam, mert én nagyon zokon vettem tőle, hogy ha néha elmentem a barátnőimmel szórakozni, és mondtam neki, hogy majd hajnalban jövök, akkor is csak annyit tudott mondani, hogy jó, de semmi, ne menjél, vagy megyek veled, vagy ne hagyj itt, és akkor azt mondtam neki, hogy jövök reggel, és tényleg reggel jöttem, de semmit sem szólt, és ez nagyon rosszul esett, hogy egyáltalán nem hiányoztam neki. Annak, hogy elváltam, semmi előnyét nem tudom, legfeljebb annyit, hogy magasabb a családi pótlék, egyébként semmi, hisz, ha menni akarok valahova, nincs kivel, nincs egy olyan pasi, akivel meg tudnék jelenni.
Hát a következő barátomat ilyennel nem vádolhattam, mert az meg folyton-folyvást a nyomomban volt, uralkodni akart, és nem is akármilyen módon, három óránál tovább nem tudtam elviselni, zsarnok és önző volt, már akkor kiderült ez, amikor még a kapcsolatunk elején vettem magamnak egy nadrágot, az meg kikelt, hogy mi a fenének, amikor van másik, ahelyett, hogy spórolnék a nyugdíjas éveimre, szórom a pénzt, és így volt ez mindennel, hova megyek, ki hívott, ki írt nekem sms-t, mindent tudni akart, na, és nekem meg ebből elegem lett, de mai napig figyeltet, követ, nyomoz utánam.
Nem igazán sikerült leráznom, pedig akkor már ott volt mellettem az új szerelmem, aki úgy robbant az életembe, mint derült égből a villámcsapás, mert akkoriban nagyon el voltam keseredve, hangoztattam, hogy minden férfi egy mocskos disznó, utolsó strici, ez meg meghallotta, és odaállt elém egy szál rózsával, és ahogy átadta, valósággal villámütést éreztem, hát még akkor, amikor másnap felhívott, mintha már ezer éve ismernénk egymást, és tudtam, azt várja, hogy hívjam, hívtam is, és neki sem kellett több, este már ott volt nálam, és magam is csodálkoztam magamon, mert ilyet még sosem tettem, hogy egy napos ismeretség után ágyba bújni, de olyan jól kijöttünk egymással, csak így utólag visszagondolva én azt hiszem, hogy ő szerette a férfiakat is, ahogy beszélt, olyan kislányos volt, aztán hol jött, hol nem, én meg ezt meguntam, és küldtem neki egy sms-t, ami nagyon alpári volt, de nagyon hatásos is, mert azóta nem jelentkezett, pedig valahol még mindig az eszemben van ő is, meg a gyereke is, akit persze elvetettem, mert nem akartam én ilyen módon magamhoz láncolni.
Szóval, nem tudtam teljesen elfelejteni, még úgy sem, hogy új ismeretséget kötöttem valakivel, aki virágot hozott nekem a szülinapomra, és hát nekem ez a heppem egy férfitól, ha nincs virág, akkor pasi sincs, akkor mehet, de ő nem, ő mindig hozott valami ajándékot, kísérgetett két hétig, és akkor én már marhára megszántam, és behívtam magamhoz, és ő bújt és ölelt, de azóta is, és ez nekem nagyon bejön, mert amikor lelki bajom van, akkor azt mondom neki, hadd bújjak oda egy kicsit hozzád, és ő tűri, ha egy napig a nyakán vagyok, akkor is, és így megy ez már egy hónapja...

AZT MONDJÁK RÁ, 
HOGY FEHÉRMÁJÚ
Százhatvan centiméter magas vagyok, és negyvennyolc kiló. Rohadtul utálom magam ilyen kövéren, még mindig ott van az a plusz három kiló, ami az utóbbi időben rakódott rám alattomosan. Tulajdonképpen nem tudom, hogyan, mert tényleg alig eszek, jóformán csak azokon a nyamvadt gyümölcsjoghurtokon élek.
De nem ez a fő bajom. Egyszer visszajutott a fülembe egy szó, amit egy társaságban súgott egyik lány a másiknak. Azt mondta rám, hogy fehérmájú vagyok. Ezen nagyon elcsodálkoztam, és őszintén szólva kibaszottul rosszul is esett. (Na, egyébként akkor történt, hogy éjszaka kettőkor hazamentem és magamba tömtem két csokit, ami tulajdonképpen nem is ízlett, ki is segítettem magamból őket azonnal, de az addigi stabil súlyom akkor bomlott meg.)
Na, szóval szar volt, és piszkosul elgondolkodtatott. Soha nem gondoltam így magamra, sem kurvának, sem fehérmájúnak nem tartom magam, csak végtelen szerencsétlennek, aki úgy retteg a magánytól, mint más a haláltól. Igen, pontosan így érzem: ha csak egy percre is egyedül kéne maradnom, az maga lenne a megsemmisülés. Maga a halál.
Persze, én is sokat agyalok, hogy miért alakult ez így, és miért nincs egy normális kapcsolatom, de egyelőre nem jutottam még semmire. Én is „elvált szülők gyermeke vagyok”, ez a címke rám tapadt, immár tíz éve hordom rendületlenül. De ez nem olyan nagy cucc, az osztály fele jár hasonló cipőben.
Nyolc éves voltam, amikor egy borús novemberi nap bejelentették az őseim, hogy elválnak. Persze, ez nem lepett meg különösebben, miután hetente legalább kétszer gondoskodtak műsorról, zengett tőlük a ház. Próbáltam nem figyelni rájuk, nem hallani, mit ordibálnak egymásnak, csak arra koncentráltam, hogy legyen már vége, és hogy baszódjanak már valahol máshol és hogy dőljön rájuk az ég. Akkoriban alakult ki a trágár beszédem, ami ma már nem tetszik annyira, és legalább olyan mértékben szeretném levetkőzni magamról, mint azt a bizonyos három kilót.
Úgyhogy nem vert a földhöz, sőt, inkább örültem, amikor bejelentették a válást. Csak arra tudtam gondolni, hogy „hurrá, nem kell már többet hallgatnom a rohadék pocskondiázásukat”.
Ami azt illeti, állati hamar találtak új párt maguknak. Mindketten megházasodtak és mindkettejüknél megérkezett az új csemete. Én meg ott voltam valahol kettejük között, mint egy reptéren ott felejtett kurva csomag.
Tulajdonképpen fasza volt, olyan szempontból, hogy hol az egyiküknél, hol a másikuknál dekkoltam, ebben nem korlátoztak egyáltalán. De egyiknél sem volt igazi. Anyám vadbarom korlátokat szabott. Nem mehettem jóformán sehova, este nyolcra mindig meg kellett érkeznem, pont, amikor a többiek elkezdték a bulizást. Állandóan vitáztunk, már akkor összeszorult a gyomrom, amikor hazafelé tartottam. Apám meg volt a másik véglet. Na, ő aztán nem szabályozott, oda és akkor mehettem, ahova és amikor csak akartam. De ez a kibaszott szabadság rosszabb volt, mint egy börtön.
Úgy éreztem, hogy szarnak rám, tök mindegy nekik, hogy élek-e vagy halok, csak akkor voltam fontos, amikor előrángathattak, hogy porontyukra vigyázzak. Nem mondom, szeretem a lurkókat, tényleg édesek, de nem vagyok én baby-szitter, bassza meg.
Na, szóval, kellett valaki, akivel közelségben vagyok, akivel összebújhatok. Egyik pasim azért is nevezett „cicámnak”, mert azt mondta, dettó olyan vagyok, mint az ő kivénhedt macskája, aki folytonosan hozzádörgölőzik, amikor hazamegy, és le nem lehet róla vakarni. És az ő macskája is pontosan úgy gömbölyödik az oldalához, mint én. Hát, én tényleg bújós vagyok. Úgy szeretem belefészkelni magam valakinek a meleg ölébe.
A fiúknak persze, nem „fészkelődés” kell, sokkal több annál. Az első szexuális aktusomra tizennégy éves koromban került sor. Azt nem tudnám megmondani, hogy azóta hány volt, de elég, ha elárulom, hogy gyors fejszámolással kilenc pasit tudtam összeadni. Már akikkel úgymond „jártam”. Most vagyok tizennyolc.
Ebben nincsenek benne azok a „tévedések”, amik egy-egy alkoholba fulladt buli után történtek. Az a nagy büdös helyzet, hogy némelyikről nincs is emlékképem. Van, hogy egyáltalán nem emlékszem vissza, mi történt előző nap. Ezért meglepetten szoktam hallgatni a beszámolókat az ismerőseimtől, hogy ez, meg az történt, meg hogy miket mondtam, és csináltam. Nem szeretem hallgatni, mert ilyenkor olyan kibaszottul elbizonytalanodom, hatalmába kerít a félelem, és legszívesebben felordítanék.
Furcsa, hogy azt mondják rám: fehérmájú. Nekem egyetlen egyszer nem volt még orgazmusom, így aztán nem is különösebben élvezem a szexet. De muszáj lefeküdnöm velük, mert ez hozzátartozik az „együtt járáshoz”, és az „összegömbölyödésnek” is ez az ára. Ha nem csinálnám, akkor ott hagynának a francban, és kereshetném az újabb „melegedőt”. Soha, egy percre sem voltam egyedül. Csak akkor dobtam az előző pasit, ha tuti volt már a következő.
Nem tudom, kiben van a hiba. Bennem vagy a többiekben? Vagy csak szimplán balfék vagyok? De az biztos, hogy ezen a kibaszott elcseszett világon még soha senkivel nem éreztem igazán jól magam. Hosszasan és biztosan. Úgy érzem magam, mintha átutazó lennék, két állomás közötti tétova várakozó, aki nem érte még el a célját, hisz maga sem tudja, melyik vonatra szálljon fel legközelebb.

FÉRFIAK KÍMÉLJENEK
Nem tudom, hogy valaha is megbékélek-e magammal. Olyan az életem, mint a tenger hullámzása: egyszer tükörsima a felülete, másszor meg háborgó hullámok fodrozzák. Talán az a pár öngyilkossági kísérletem is ennek a hullámzásnak köszönhető: amikor túl magasra csapnak életem körül a habok, akkor én a legmélyebbre süllyedek, olyan mélyre, ahonnan néha már visszajönni is alig tudok.
Ha visszagondolok életemre, azt kell mondanom, teljesen normálisan indult. Igaz, hozzá kell tennem, hogy én azt is hosszú-hosszú ideig normálisnak véltem, amit ma már máshova sorolnék.
Nagyon sok barátnőm volt mindig is, de ki az a hülye, aki ebből rossz következetéseket von le. Sőt, arra gondoltam, milyen klassz csaj vagyok, és hogy engem mennyien szeretnek.
Nagyon jól emlékszem az első bizsergésemre, aminek akkor még nem tulajdonítottam nagy jelentőséget. Nyolcadikosok voltunk, tornaórán ültünk a kispadon, amikor hozzámért a padtársam combja. Piszok jól esett, egy újfajta, eddig soha nem tapasztalt áramütés futott végig a testemben, a szeméremtestemtől egészen a szívemig.
Attól fogva szándékosan kerestem a vele való testi érintkezést. Nyomában lihegtem, mint egy kiskutya, vittem a táskáját, végigsimítottam a karján, melléférkőztem sorban álláskor. Tesi után a zuhanyzóban magamra erőltetett természetességgel megkérdeztem:
– Melléd állhatok? Gyorsabban végeznénk!
Aztán mintha csak féktelen játékos kedvemben tenném, birkóztam vele a tus alatt. Ő azt hitte, csak játék, én meg nem hittem semmit. Fogalmam sem volt, mi ez, csak azt tudtam, mint amit Juhász Gyula, hogy „jó nagyon”. Nem elemezgettem akkor én még magam, nem néztem a gondolatok mögé, csak éltem, mint egy erdei kisvad, ösztönösen és szabadon.
Akkor kezdődtek a gondok, amikor a barátnőim sorra bepasiztak. Engem is elhurcolásztak a bulikba, de mindegyiken szarul éreztem magam. Igyekeztem úgy tenni, ahogy a többiek: piáltam, slukkoltam egy kis füvet és lassúztam fiúkkal. De amíg a többi csajszi abba pirosodott bele, ahogy a fiúkkal töltött együttléteiket felidézte, én mérgemben lettem paprikavörös.
Egyik alkalommal egy olyan sráccal keveredtem össze, aki teljesen kikészített. A táncnál magához húzott, olyan közelre, hogy a nyakamban érzetem alkoholgőzös bűzös leheletét, és fenekemen lucskosra izzadt tenyerét. Tapizása kifejezetten ingerlékennyé tett.
– Menj a francba, hülye köcsög! – gondoltam magamban és már löktem is el magamtól. Neki erre volt egy váratlan és heves válasza. Hirtelen magához húzott és lesmárolt. Hát, az maga volt a borzalom! A cigi és a pia kesernyés íze keveredett azzal a nyáltócsával, amivel befröcskölte az egész képem.
Tisztára kikészültem. Mit szeretnek ebben a lányok? Ez maga a rettenet! Soha többet ilyen élményt! Ebből nem kérek!
Ezután egy kicsit magamba fordultam, alig mozdultam el otthonról, és állati sokat filóztam. Marhára elkeseredtem, hogy nem élvezem azt, amiről a többi velem hasonló korú lány ódákat zengedez. Olyan akartam lenni, mint a többiek.
Ezért aztán, noha egy porcikám sem kívánta, elmentem a barátnőkkel bulikra. Erőltettem magam a fiúkkal, járni kezdtem egyikkel-másikkal.
Huszonöt éves voltam, amikor egyszer csak azt vettem észre, hogy az összes barátnőm elfogyott mellőlem. Mi a fészkes fene történt? Hát csak az, hogy mindegyik családot alapított. Férjecske, gyerekecske, főzőcske, házi idillke.
Nem akartam kilógni a sorból. Belementem egy házasságba, amiről pedig már az elején nagyon jól tudtam, hogy nem fog sikerülni. De olyan lelkes, meg rendes volt az a pasi, én meg olyan nagyon meg akartam felelni azoknak az elvárásoknak, amiket a szüleim, meg az egész kibaszott környezetem támasztott velem szemben.
A házaséletünk kész tragédia volt. Már a gondolatra rosszul voltam, hogy körbelihegi vad férfiszagával a testem, hogy belém hatol azzal a gusztustalan micsodájával, amire még ránézni sem mertem. Így tulajdonképpen még ma sem tudom, hogy milyen egy férfi nemi szerv, de e nélkül is jól megvagyok. Állandóan kifogásokat kerestem, hogy ma miért nem, és holnap miért nem, és már jó gyorsan legyártottam az összes kifogásomat egy évre előre.
Nem is tudom, hogy történhetett, de azért mégiscsak terhes lettem. Mindketten szenvedtünk. A férjem az én elzárkózásomtól, én meg az ő „támadásaitól”. Naná, hogy ez nem mehetett így hosszú távon. Alighogy megszületett a kisfiúnk, ő továbbállt, megtalálva a boldogságot, valami szőke cica személyében. Nem bántam, tulajdonképpen felszabadultam, amikor kilépett az ajtón.
Három éves volt a kisfiam, amikor egyik munkatársam egy hétvégén teljesen váratlanul felhívott:
– Figyu, egy oltári buli lesz a szomszédunknál, mindenki ott lesz, aki él és mozog. Ott a helyed, ki ne hagyd!
Nem tudom, mi lett volna, ha otthon maradok azon az estén. Kár ezen töprengeni, bár sokat megteszem. Az mindenesetre tény, hogy ez a pár óra változtatta meg az egész életem. Gyökeresen és visszavonhatatlanul.
Volt ott minden, ami egy fergeteges bulihoz szükségeltetik. Pia, mámor, tömeg. Nem emlékszem a részletekre, csak arra, hogy hirtelen egy lány kezeiben voltam. Táncoltunk. Amikor átölelte a derekam, éreztem, hogy vége. Feléledt bennem kamasz-éveim bizsergése, de olyan erővel, hogy megijedtem. Kicsit szégyenkeztem is, és magamban azon drukkoltam: „jaj, csak ne vegye észre, hogy kalapál a szívem”. S akkor megcsókolt. Fantasztikus volt, finom, érzéki. Soha életemben nem tapasztaltam semmi ehhez fogható gyönyört.
Abban a pillanatban tudtam, hogy végem, hogy kész vagyok bármire ezzel a lánnyal, hogy vágyom rá, hogy felizgatja minden érzékem a közelsége, a kellemes illata és testének lágy lankái.
Na, és utána kezdtem el olvasni mindenféle szakirodalmat. Hogy rájöjjek, mi az isten ez az egész. És azóta tudom, hogy semmi gáz, csak leszbikus vagyok. Ezt vagy elfogadom, vagy nem. Amikor nagyon nem fogadom el, akkor öngyilkos leszek, amikor elfogadom, akkor szerelmes.
Közben pedig folyamatosan macerál a bűntudat. Mi lesz így a kisfiammal? Mi lesz, ha megtudja? Soha nem élhetek családban. Neki sem lesz soha apukája. Édes kis porontyom, mi lesz velünk?

GYEREK NEM AKADÁLY (?)
Az én életemben igazán semmi különös nincs, azt hiszem, több ezer sorstársam jár hasonló cipőben. De ez a gondolat egy csöppet sem vigasztal, és egy fikarcnyit sem lesz tőle könnyebb nekem.
Egyike vagyok azoknak a statisztikai másodikoknak (vagy harmadikoknak?), akiknek ígéretesnek induló házassága válásba torkollott. Rengeteget gondolkodtam a dolgunkon, de a millió „mi lett volna, ha?” kezdett egy kissé őrjítő lenni. Így egy szép napon úgy tettem, mint az, aki egyik pillanatról a másikra eldobja a cigarettát. Igyekeztem eldobni pusztító gondolataimat. Elegem van magunkból, magamból, legyen vége, maradjon meg a múltnak egyszer és mindenkorra, nem vagyok hajlandó többet nyammogni rajta.
Mintha valami csodás égi jutalomosztáson vettem volna részt, ahol a jól viselkedő kislányok dicséretet kapnak. Jól van, ügyes vagy, betartottad az ígéretedet, nesze, egy kis ajándék fáradozásaidért.
Az én ajándékom az volt, hogy egyrészt felszabadultam, másrészt az, hogy rögtön az ölembe pottyant egy másik kapcsolat. Pedig nem is hajkurásztam, nem is számítottam rá, csak jött, tényleg, mint valami égi manna.
Csodálatos napokat töltöttünk együtt, már az első pár hét után terveztük a jövőnket. Lelkesedése engem is fellelkesített. Jól esett a figyelmessége, a kedvessége, egyáltalán az egész léte, mint ahogy gondolom, neki is éppen jókor jöttem én.
Nem régen volt túl egy borzalmas váláson. Minden a régi nóta. A feleség összeállt egy kollégával, ami egy csúnya, mindkettejükre nézve megalázó tettenérésben vált nyilvánvalóvá. Kedvesem, Feri, akkor úgy érezte, egy világ omlott össze benne, egyrészt azért, mert halálosan szerette azt a nőt, másrészt meg azért, mert ő az égvilágon semmit sem sejtett abból, hogy hibádzik valamit is a kapcsolatuk. Biztos volt abban, hogy náluk mindig minden a legnagyobb rendben működik. Szóval el lehet képzelni a hasra esését és a lelkivilágát. Épp jókor robbantam én az életébe.
Tudtam, hogy van egy kislánya, kiskamasz, tizenhárom éves, és meg kell mondanom, rettegtem is tőle. Mármint a vele való találkozástól. Nagyon féltem attól, hogy miképp fogad, hogy elfogad-e egyáltalán.
Madarat lehetett volna fogatni velem, amikor végre nyélbe ütöttünk egy találkozót, annyira jól sikerült. Édes volt, és úgy éreztem, én is szimpatikus vagyok neki. Jobban nem is alakulhattak volna a dolgok.
Már túl voltunk az egy éves évfordulónkon, amikor megtartottuk az esküvőt. Nálunk boldogabb párt keresve sem lehetett volna találni akkoriban.
Nem tudom, mit rontottam el, és mikor. Hogyan fajult odáig a dolog, hogy gyűlöletre és szeretetre hasadt az én egykori hatalmas, világrengető szerelmem? Még mindig imádom Ferit – ha kettesben vagyunk, de utálom – a kislányával együtt.
Ha nagyon akarom, össze tudom szedegetni azokat az üvegmozaikokat, amik ide vezettek. De tényleg olyan élesek és mélyen sebzőek, mint a darabjaira törött tükör szilánkjai. Annyira fájnak, ahányszor csak rájuk gondolok.
Ott van például a veszekedés. Komolyan mondom, nem szoktunk vitázni, apró és jelentéktelen zsörtölődéseken kívül semmi sem bontja meg harmóniánkat. Kivéve egy valamit. Az első komoly csatánk Katus miatt volt. Mély, ismeretlen és sötét, mint az óceán. Rettenetesen megsebeztük egymást, két napig tartott a mosolyszünet, úgy, hogy én két napig sírtam, ő meg két napig dühöngött. Szikrákat szórt a szeme, amikor rám nézett. A legszörnyűbb az utálat volt, ami belőle jött én felém, mikor néha összefutottunk a lakásban.
Előfordult, hogy fáradtam, letörten jött haza, sehogy sem tudtam lelket lehelni belé. Úgy éreztem, az egész szívem teszem ki neki tálcán és felkoncolva, de ő rá sem hederít. És akkor jött a kis Katus, és mint a napfény eső után, bearanyozta az eget, és kedvesemnek, aki eddig maga volt a megtestesült fájdalom, most fülig ért a szája. Mérges voltam Katára: hogy érheti el egy perc alatt azt, amit nekem négy órai megfeszített munka után sem sikerült?
De ezer apróságot tudnék még említeni. Amik első hallásra bagatellnek tűnnek talán, de valójában, felhalmozódva, összeadódva olyan hasogatóak, mint a műtét utáni friss seb.
Például, amikor a könyvesboltban barangoltunk, és én lelkesen mutattam neki valamit, ami felkeltette a figyelmemet, és ő ahelyett, hogy élénken érdeklődött volna a könyv iránt, egy lelketlen ahá-val elintézte és már vette is az irányt a gyerekrészleg felé, Katának keresve valamilyen kötelező olvasmányt.
Vagy amikor elmentünk kirándulni, és olyan csodálatosan sütött a nap, és olyan szép volt minden, mint a mesében, és én egészen hajnalig is ott maradtam volna, a lemenő lap sugaraiban fürdetve magunkat, haza kellett jönni, gyorsan és kapkodón szedelődzködve, mert Katus nem érezte jól magát. Úgy emlékszem, akkor egy kis boszorkánynak láttam őt, mosolyát pedig egy szörnyeteg sátáni vigyorának.
És amikor karjába veszi, és úgy ringatja, mint egy csecsemőt. Egy ekkora gyereket! Na, és ekkora szeretettel! Ilyenkor mindig feléled bennem a kis ördög, és azt pusmogja a fülembe, hogy engem még sohasem ringatott ilyen óvón az ölében.
Hát csoda, hogy ezek után kialakult bennem egy olyan fokú féltékenység, amely méreteitől és természetétől néha magam is elborzadok?
Próbálok én ellene tenni, persze, lázasan dolgozik az agyam, sokszor annyira, hogy bele is fájdul, de minden hiába, mert amikor színre lép a másik főszereplő, a szívem, akkor minden addig gondosan felépített érvet lerombol, és csak a kétségbeesés és a vad gyűlölet marad füstölgő tombolása nyomában.
Még nem tudom, mi a megoldás. Igaz, azt se, hogy van-e egyáltalán megoldás.

IGAZ IS, VALÓ IS
Két dolog miatt is szeretem elmesélni a történetem. Egyrészt azért, mert szeretem felidézni, örömet okoz nekem, melegséggel tölt el, másrészt azért, mert szeretem azt, amilyen hatást váltok ki vele. Látom az emberek szemén, hogy hiszik is, meg nem is, de inkább nem, mert ilyen mesék csak a mesekönyvben vannak, az életben nem. Ilyenkor meg örülök, és arra gondolok, hogy de bizony, ez velem történt meg, épp velem, aki sem mesealak nem vagyok, sem egy különleges ember.
Rossz házasságom volt. Az az igazság, hogy már indulásnak sem volt problémamentes. Tulajdonképpen azért mentem Pistihez, mert utáltam, hogy minden barátnőm férjhez ment, már soknak gyereke is van, én meg itt vagyok bénán és egyedül. Pisti rendes gyereknek látszott, gondoltam, mi a csudára várjak még, jobbat úgysem találok, és akkor hozzá mentem. Nagyon hamar teherbe estem, az esküvő után éppen kilenc hónapra megszületett Julcsika.
Szóval nem volt egy nagy szerelem, de azért jól megvoltunk. Apám előteremtett mindent, ami kell. Volt szép lakásunk, kocsink, most már gyerekünk is. A bajok a piával kezdődtek. Vagyis azzal, hogy Pisti el kezdett iszogatni. Nem volt ő erőszakos akkor sem, de mégis kibírhatatlan volt. Nem lehetett rá számítani, felborult az egész család rendje, sokszor csak hazajött és bevágta a szunyát, ennyi volt az életünk. Kezdtem nagyon unni, és egyfolytában azon gondolkodtam, hogy mi legyen velünk, amikor karambolozott. Na, ez volt az utolsó csepp az én poharamban. Akkor beadtam a válókeresetet.
A válás után helyreállt az életünk. Pisti el is került a városból, és úgy tudom, újra nősült. A gyereket azóta sem látta, talán szégyelli magát, én nem tudom, de nem is nagyon érdekel. Nekem egyáltalán nem hiányzik szegény. Julcsikának talán, de ő sem említi soha egy szóval sem.
Szépen éldegéltünk mi kettecskén, tényleg nagyon szép évek voltak. Nem szenvedtünk semmiben sem hiányt, volt pénzünk, egymásra időnk, és sok-sok szeretetünk.
Csak egy dolog hiányzott nekem, a szerelem. A válás utáni években nem is annyira, akkor örültem, hogy egyedül vagyok. De ahogy mentek előre az évek, egyre inkább éreztem hiányát.
Minden este álmodoztam az én hercegemről, akit már olyan gyakran vizualizáltam magamnak, hogy minden porcikáját tökéletesen ismertem. Teljesen ellentéte volt Pistinek. Nem szerettem, hogy Pisti olyan alacsony volt, egy jó magas sarkú cipőt például sosem tudtam felvenni. No, ez az álombeli kedvesem magas volt, sudár, és szőke, kék szemű, épp, mint a mesék legkisebb királyfia.
De a vicc az volt, hogy nem tettem érte semmit. Nem adtam fel házassági hirdetést, nem mentem el szórakozni, nem böngésztem az internet párkeresőit. Csak ültem otthon, és vártam a nagy Ő-t. Ez utólag egy kicsit nevetséges, nem is tudom, mit gondoltam, hogy hihettem, hogy valaha is megismerkedek így valakivel.
De valamit tudhattam, valahol nagyon mélyen, a lelkem legalsó csücskében, mert noha az égvilágon semmit sem tettem azért, hogy legyen valakim, mégis lett. Csak a vágyakozásom volt meg, egyre sürgetőbben bennem. Ehhez képest viszont nagyon nyugodt voltam. Ahogy mondtam, szépen teltek napjaink.
Egy kollégiumban voltam nevelő tanár. Munkámból adódóan gyakran kellett benn éjszakáznom, ami persze sohasem volt egy nyugodt alvás. Mindig bekapcsoltam a rádiót, hogy valamennyire ébren tartson. Ahogy hallgattam, persze el-elbóbiskoltam, aztán éberebb lettem és megint elaléltam. Így ment ez egész éjszakán keresztül.
Azon az estén is ugyanaz történt, mint máskor. Megint bekapcsoltam a rádiót és megint elbóbiskoltam. Egyszer csak felébredtem, hirtelen és váratlanul, és egyszer csak meghallottam a hangot. Teljesen ledermedtem. Nem tudom, mit mondott az a hang. Csak azt tudtam, hogy ez ő. Ismerem. Meg kell neki mondanom.
Gyorsan az órámra pillantottam. Fél egy volt. A Petőfi Rádió éjjeli beszélgetős műsora. Bárki betelefonálhat, akit érdekel a téma, párkapcsolatról volt szó. Na, én alig vártam a reggelt. Gyorsan felhívtam a rádiót, és elmondtam, hogy mit akarok. Hogy én tegnap este hallottam egy betelefonálós műsort, és ott beszélt egy ember, aki érdekel engem, és hogy tessék nekem megadni az ő telefonszámát.
Magam lepődtem meg saját magamon a legjobban. Még hogy én így intézkedek? Felhívom a rádiót? Elkérem egy tök idegen pasi telefonszámát? Én kezdeményezek, aki még arra sem voltam képes, hogy a társkereső oldalakon lapozgassak? Kész őrület volt.
Mindent egyfajta transzban tettem. Azt csináltam, amit kell, nem gondolkodtam, mert nem is kellett gondolkodnom. Mint egy robot, csak tettem, amire beprogramoztak.
Nem ragozom tovább. A folytatás már kitalálható. Felhívtam, beszélgettünk hosszasan. Kiderült, hogy ő éppen most vált, ezzel kapcsolatban volt mondanivalója akkor este. Elmondtam neki, hogy én is elváltam, de én már régebben, és azt is, hogy teljesen véletlenül hallottam meg a hangját. Ha akkor nem ébredek fel, ha nem akkor ébredek fel, sohasem találkozunk.
Aztán személyes találkozásra is sor került. Mondom, még egyszer, és százszor is, ha kell: én nem ismertem ezt az embert sohasem, nem hallottam sohasem, és mégis tudtam róla. Mert akkor, a rádióban felismertem. És amikor megjelent az ajtóban, tulajdonképpen nem is csodálkoztam, csak konstatáltam magamban: ja, szóval ő az. Igen, megjött végre. Magas volt, szőke, és kék szemű.
Mint a mesében. És mint az álmomban.
Ugye, mondtam, hogy nem fogjátok elhinni?
Azt mondjátok, csak kitaláltam. Pedig igaz.
Azóta húsz év telt el. Julcsika felnőtt, férjhez ment, gyerekeket szült. De történjen bármi is, mi együtt vagyunk békében, szerelemben, az én álomból jött, de nagyon is valós kis hercegemmel.

KÉSŐ MÁR
Az én esetem elég tipikus, biztos vagyok benne, hogy a föld kerekségen nap mint nap nők százezrei kerülnek hozzám hasonló helyzetbe. Azoknak mondom el a történetemet, akik még csak ennek az útnak az elején vannak, vagy csak valahol a közepén, és semmit sem látnak a végéből, abból, ami fontos belőle, nem tudnak semmit, amit pedig tudniuk kéne, és csak szenvednek, mert azt hiszik, ők a világ legszerencsétlenebb női. Én már a végén vagyok, a legvégén, ahonnan nagyon jó a kilátás, minden feltárult előttem, mindent világosan látok, többek között azt is, hogy későn jött ez a megvilágosodás. Nem tudok már vele mit kezdeni, de hátha tud más, az a bizonyos út elején vagy közepén botorkáló.
Szóval azoknak mondom, akik nem akarnak férjhez menni, akik csak kényszerből kötik az életüket valakihez, akik szenvednek ettől, és akiket lelki vakságra ítélt rossz karmájuk.
Négyen voltunk testvérek. Négy lány. Nem mindennapi felállás, lenne róla mit mesélni, de most ebbe ne menjünk bele. Apámnak az volt a fő baja, hogy minden igyekezete ellenére sem sikeredett be fiú. Ez (vagy más?) kissé aláásta önbizalmát. Tény, hogy akaratlan volt, bólogató János, papucs-hős. Anyám ezzel szemben maga volt a megtestesült erő. Úgy vezette a családját, mint hajóskapitány a jégtörőjét, büszkén és elszántan.
Az ő fő baja a lányok „értékesítése” volt. Az egész életét, gondosan felépített kapcsolatainak finom hálóját annak szolgálatába állította, hogy szeretett lányain minél előbb és minél gyümölcsözőbben túladjon. Vagyis remek házasságokat fabrikált porontyainak. Két nővéremet és egy szem húgomat prímán férjhez is adta, minden szakszerűen és ördögien kidolgozott tervei szerint alakult. Csak velem nem jutott dűlőre.
Az összes művészien megkomponált tervét, az összes számítását keresztül húztam. Nekem senki sem felelt meg, legkevésbé azok a „jó partik”, akiket anyám a nyakamba akart varrni. Lehet, hogy az ízlésünk nem egyezett, lehet, hogy elnyomott lelkem öntudatlan lázadása volt ez a szülői önkény ellen, lehet, hogy mindkettő. Az mindenesetre biztos, hogy mindegyik „anyám lovagja” halálosan idegesített, és ennek megfelelően dobtam is őket mindjárt az első adandó alkalommal.
Azonban nem hiába volt anyám a törzsfőnök. Pontosan tudta, mikor és hova irányozza mérgezett nyilait. Pontosan tudta, hogy szeretem apámat, és hogy vele zsarolhat. „Nem látod, milyen beteg? Meddig akarod még a vérét szívni? Tudod, hogy milyen boldog lenne, ha... ?” Na, ilyen és ehhez hasonló mondatok kellő időben és kellő mennyiségben való adagolása a biztos módja a megpuhításnak.
Elegem lett a célozgatásokból és a nyílt támadásokból, amik mind arról szólnak, hogy „itt van már az ideje” és hogy „hagyd abba az élősködést”. A húgom már két éve házas volt, amikor döntöttem. Rendben, „legyen meg a ti akaratotok.” Hozzámegyek ahhoz, akit kiszemeltek nekem, csak hagyjatok békén.
Ákos tulajdonképpen normális fiú volt. Semmi rosszat nem tudtam felhozni ellene. Egészen tűrhetően nézett ki, intelligens volt és még gazdag is. Hát mi a fészkes fenét akarok én?
Olyan dolgok idegesítettek benne, amiért más a kezét-lábát törné, és amikre visszagondolva mély szégyenkezés fog el. Utáltam, hogy annyira udvarias, hogy virágot hoz, hogy szeret. Igen, kifejezetten idegesített, hogyha láttam a szemében a szenvedély vagy elragadtatás fényét, úgy éreztem, állandóan a nyakamban liheg, mint egy palotapincsi. Nem kértem a kedvességeiből és az ajándékaiból. „Vásárold meg a szerelmet az utcasarkon!”, gondoltam magamban dühösen. Mérges voltam rá, mert ő nem volt mérges rám a mérgemért. Hát micsoda anyámasszony katonája, hogy még csak vissza sem vág, hogy ki sem oktat bárdolatlanságomért!
Pedig olyan pofátlan voltam. Vérszemet kaptam lágyszívűségétől, annál jobban bántottam, minél szelídebb maradt. Hülye picsa voltam, utálatos kis makrancos hölgy. Állandóan gúnyoltam, és ott tettem keresztbe neki, ahol tudtam. Addig ment ez a kegyetlenkedés, amíg egyszer csak kezdett elegem lenni magamból. Azt vettem észre, hogy már nem őt, hanem magamat utálom. Hát milyen szar alak vagyok én? Miért csinálom ezt? Miért lettem ilyen szemét?
Akkor aztán tudatosan próbáltam változtatni magatartásomon, és tényleg javult is köztünk a viszony. Abbamaradtak az odamondogatások, az értelmetlen civódások. Igyekeztem értékelni benne azokat a dolgokat, amik javára írhatók, és megpróbáltam a tőlem telhető legkedvesebb lenni vele. Meg is lett az eredmény. Egészen elfogadható öt évet húztunk le egymás mellett. Csak egyetlen egy baj volt: még mindig nem tudtam szeretni. Nem ÚGY szeretni. Szerelmes nem voltam belé. S ezzel nyilván ő is teljesen tisztában volt, de soha nem volt ez téma közöttünk. Meg hát: ugyan mit is csinálhatott volna? Látta, hogy igyekszem, hogy nem durvulok vele, és ő ettől boldog volt, de legalábbis elégedett.
És akkor megtörtént a csoda. Nem tudom, mitől, hogyan, és miért pont akkor és ott. Nem tudok semmit, pedig számtalanszor felidézem magamban a pillanatot, ami már úgy él bennem, olyan tisztán és élesen, mint a legtökéletesebb fénykép, amit valaha láttam. Csodálatos fényviszonyok, pengeéles kontúrok.
Egy konferenciára ment Prágába. Kikísértem a repülőtérre, úgy, mint máskor is, már nem egy alkalommal. De nem úgy jöttem haza. Másik ember lettem. Kicserélődtem, minden megváltozott körülöttem és bennem.
Pedig csak egy pillanat volt. Egy rövid villanás. Amikor elbúcsúztunk, két kezébe fogta az arcom, és gyöngéden megcsókolt – mindig így csinálta. „Vigyázz mindenre, de főleg magadra!” – mindig ezt mondta. És kezembe nyomott egy plüss kulcstartót. Mindig adott kabalát, amikor hosszabb időre elment valahova. Ez a gesztus korábban kifejezetten irritált. Ne kedveskedjen nekem!
Most azonban, legnagyobb megdöbbenésemre, amikor markomba szorítottam a plüss-maciját, a szívembe is belemarkolt valami. Nyakába csimpaszkodtam, és alig akartam elengedni. Visszacsókoltam úgy, ahogy még soha. Amikor kettéváltunk, láttam a szemében a hitetlenséget és a kérdéseket. „Mi van veled, kedvesem?” S vajon ő mit látott a szememben? Talán olyat, amit eddig soha: aggodalmat, odaadást, odaadó szerelmet.
Fogalmam sincs, mi történt ott, akkor velem. Olyan volt, mint a megtérés, amiről istenhívők számolnak be. Váratlan, és nagy horderejű villámcsapás, ami gyökeresen felfordított mindent, teljesen új perspektívába állította egész addigi életemet, és mindent, ami még ezután jöhet.
Akkor értettem meg, hogy ő mennyire szeretett, milyen tiszta és építő volt a szeretete, a kitartása, a türelme, az oltalma micsoda kincs, amiről nekem fogalmam sem volt. S akkor rádöbbentem, hogy hiszen én is szeretem, és nem értettem, hogy miért nem láttam ezt eddig, és nem tudtam az egészet hova tenni. El voltam varázsolva. Mintha egy álmot bocsátottak volna rám, amiből nem akarok felébredni, mert olyan jó és mert látni akarom a végét.
Alig vártam, hogy hazaérkezzen. A varázs még akkor is tartott. Olyan szerelmes estéket töltöttünk el akkoriban, aminek létezéséről addig fogalmam sem volt. Nem tudtam, hogy mitől van ez, hogy mi történt, mi változott, de őszintén szólva nem is nagyon érdekelt. Olyan voltam, mint a gyerek karácsonykor. Nem akarja tudni az igazságot az ajándékról, elvarázsolódni akar és élvezni annak minden bűvöletét.
Én is élveztem.
Egészen egy hónapig.
Akkor jött egy telefonhívás. A bátyja hívott. Azt mondta, hogy meghalt Ákos. Autóbaleset. Ez olyan banális. Nyilván tévedés. Természetesen nem lehet. Egyszerűen nem hittem el. Nem fogtam fel semmit.
Szépen folytattam a teregetést, aztán még befejeztem a torta díszítését is, komótosan, mintha ezen múlna az életem, és közben nem gondoltam semmire. Legalábbis így emlékszem vissza rá. Mintha teljesen üres lettem volna belül, nem jöttek-mentek fejemben a gondolatok, ahogy ez egyébként teljesen normális és megszokott. Sötétség és fagy volt odabent. Minden megállt.
Aztán ebből a semmiből bukkant elő egyetlen szó, először csak halványan, erőtlenül, aztán egyre támadóbban, végül pedig őrjítő agresszióval. „Késő, késő, késő.” Úgy verődött agyam vékony falán, mint üllőn a kalapács. Elviselhetetlen robajjal és zakatolással. Ordítani kezdtem, mint aki nincs eszénél, csak hogy megszabaduljak ettől a halál-szótól. Aztán elájultam.

KÉT KICSI TÉVEDÉS, 
EGY NAGY TANULSÁG
Éppen betöltöttem a tizennyolcadik évemet. Végre nagykorú lettem, amire annyira vágytam. Az igazság az, hogy belül egy tízéves gyerek szintjén álltam. Naiv és gyermeki voltam, könnyen sebezhető, törékeny, mint egy porcelánbaba. Ha így felnőtt fejjel visszagondolok egykori önmagamra, magam is elcsodálkozok, mennyire éretlen voltam.
Úgy váltam hivatalosan felnőtté, hogy nem ismertem a férfi csókot. Senki sem akadt addigi életemben, akivel legalább gyakorolhattam volna a szerelem művészetét. Ez akkor nagyon zavart engem.
Na, kellett nekem sóvárognom! Megkaptam, amit kértem! Azon a nyáron összehozott a sors egy fiúval, aki nem volt se szép, se csúnya, se kedves, se utálatos, csak úgy volt. Tényleg nem tudok róla semmi jót vagy rosszat elmondani. Semleges volt, az izgalmon kívül semmilyen érzelmet nem váltott ki belőlem.
Persze, nem szexuális izgalmat. Csak az új helyzettel együtt járó izgatottságot. Teljesen felforrósította a képzeletemet az a tudat, hogy lám csak, van itt valaki, aki érdeklődik irántam, legyeskedik körülöttem, akiben felkeltettem némi kis vágyat. Annyira új volt ez a szituáció, hogy teljesen beleszédültem.
Tudom, hogy hihetetlen, de tényleg nem gondoltam, hogy ez lehet a vége. Noha láttam ilyen filmeket, olvashattam könyveket erről, hallgathattam barátnőim tapasztalatait, mégsem hittem, hogy velem ilyen valaha is megtörténhet.
Teherbe estem. Nem a rémület volt az első reakcióm, inkább valami fajta végtelen szomorúság. Olyan lehangoló volt az egész.
Ez a fiú, a maga semlegességével, én, a magam öröm-nélküliségével, a kapcsolat, a maga értelmetlenségével.
Semmi esélyem nem volt, hogy megtartsam a gyereket. Semmit sem jelentettünk egymás életében, mindkettőnk előtt ott állt az a bizonyos nagybetűs élet, a továbbtanulás, a fiatal felnőttévek ígéretei, minden. Minden. Az lehetetlen, hogy „a mindennek” véget vessen az a szerencsétlen véletlen.
Sokat gondolkodtam azon, hogy neki elmondjam-e. De nem akartam, hogy puszta kötelességből olyat tegyen, amit aztán ő is és én is megbánok. Amit egyszer a fejemhez vághat. Senkinek sem szóltam egy szót sem.
Utánajártam, intézkedtem, ahogy egy nagykorúhoz illik. Elvetettem a babát. Olyan voltam, mint egy gép. Nem éreztem semmit. Csak azt tudtam, ezen túl kell lenni. Egyszerűen nincs más választásom.
Mellettem egy egészen fiatal lány feküdt. Tizennégy éves volt. Az abortuszra az egész rokonsága elkísérte. Ott voltak szülei, és ott a „fő bűnös” is, egy kedves, kócos fiú, riadt tekintetű fiú személyében. Amikor este sírógörcsöt kapott a lány, átöleltem, és vigasztaltam:
– Ne sírj, nem olyan szörnyű ez! Lesz még neked egy csomó gyereked, majd meglátod!
És emlékszem, nagyon büszke voltam magamra. Arra, hogy én nem sírtam. Arra voltam büszke, hogy nincsenek érzelmeim.
Világéletemben ilyen voltam. Amióta az eszemet tudom, soha nem sírtam. Pici gyerekkoromban is megdicsért az orvos néni:
– Milyen ügyes kislány, így elviseli a szurit ! S közben végig mosolygott rám. Én meg elégedett voltam magammal. Kiskoromtól azt tanultam, hogy dicséret jár azért, ha elfojtod az érzelmeid, nem hisztizel, nem zokogsz nyilvánosan, rezzenéstelenül tűröd a sors csapásait. Így hát életem további részére is megmaradtam „ügyes kislánynak”.
A fiúval, gyermekem apjával azóta nem találkoztam. Már az abortusz előtt elváltak az útjaink. Szoktam néha látni a városban. Nekem könnyebb volt nyomon követni az ő életét, mert „sokra vitte”, önkormányzati képviselő lett. Ahogy múltak az évek, egyre erősödött bennem a vágy, hogy milyen jó lenne vele spontánul összefutni. Mert annyira szerettem volna elmondani neki, hogy lett volna egy fia. Ha sok „ha” nem lett volna.
Vele ellentétben én nem sokra vittem. Igaz diplomás lettem, ami akkora nagy rózsaszín vágyként lebegett előttem gyerekkorom idején. De nem sok örömem volt benne. Egy általános iskolába kerültem, és ott is maradtam. Mint akit ott felejtettek.
Éltem szürke és unalmas éveimet, többnyire magányosan. Voltak gyenge próbálkozások, de nagyon nem jött be nekem ez a párkapcsolatosdi. Vagy egyáltalán nem volt partnerem vagy volt, de olyan, akiről azt gondoltam, hogy ez a kutyának sem kellene. Sorsom radikális megváltoztatása helyett csak morfondírozgattam magamban:
– Miért vagyok én ennyire szerencsétlen? Miért nem tudok egy normális pasit összeszedni? Miért nem lehet gyerekem?
Sokszor arra gondoltam, hogy mintha valami sötét erő uralkodna rajtam, valami manó vagy efféle, az fészkelődött volna belém, és az nem hagy normális életet élni. Ha már racionális magyarázatot nem találtam sikertelenségeimre, kényszerűen betakaróztam ezzel a misztikussal.
És sokszor arra is gondoltam, hogy annyira reménytelen az egész. Főleg, ahogy rohantak az évek előre. De azért az ilyen depressziós korszakok után mindig talpra álltam, megráztam magam, mint a vizes kutya és azt mondogattam, jó agykontrollos módjára:
– Lesz még valakim, még eljöhet az én időm is.
Aztán történt valami furcsa. Kaptam egy könyvet egy kedves barátomtól. Az egyik fejezeténél padlót fogtam. Azt írták benne, hogy bizonyos japán hagyományok úgy tartják: ha elveteted a gyerekedet, sohasem lehetsz boldog. Egyetlen esélyed, hogy tartod a lelkével a kapcsolatot. Ha elfelejted, ha nem kommunikálsz vele, akkor véged.
Hát erről van szó?
Teljesen ledöbbentem. Iszonyatosan el kezdtem bőgni, úgy, mint talán egész életemben sohasem. Mintha az összes könny ki akart volna törni belőlem, amit eddig bent tartottam. Szóval ő miatta van? Szóval csak méltó büntetésemet töltöttem?
Rettenetes felismeréseket tettem. Kitisztult minden, ami addig homályban volt. Mintha egy párás ablakot törölnél le, és kinézhetnél végre a tiszta ablakon. Rájöttem, hogy két hatalmas hibát követtem el. Mindkettő olyan volt, ami a maga idejében tökéletesnek látszott. Rendíthetetlenül hittem bennük.
Az egyik az, hogy nem abortuszra mentem, hanem egy emberi lényt öltem meg. A kettő nem ugyanaz. A másik, hogy a sírás nem szégyen. És visszafojtása pláne nem dicsőség.
Azt hiszem, ha előbb tudtam volna ezekről a dolgokról, minden másképp alakult volna. Másik ember írná ezeket a sorokat, nem én, aki jelenlegi formájában egy nagy rakás szerencsétlenség.
Annak a régi történetnek éppen húsz éve. Itt állok harmincnyolc évesen. Óriási törvények tudójaként. Talán még nem késő. Miért ne házasodhatnék negyven évesen? Szívesen hivatkozok magamban azokra a nőkre, akik negyven felett szültek.
Most van bennem remény. Készen állok egy új életre. Sírásra is, ha kell.

KITARTÓ FIÚ
A barátaim azt mondják, hogy nem vagyok normális, miért vesztegetem az időm egy ilyen fiúra, semmi sem lesz belőle, a feneke kilátszik a gatyájából, pocsék parti. És hogy mit hagytam ott érte, térjek már végre észre.
De én meg azt hiszem, hogy épp akkor tértem észre, amikor elköltöztem Zalántól.
Azt is mondták, hogy száz emberből kilencvenkilenc őt választotta volna, csak én lehetek ilyen barom, hogy ez a semmirekellő kell nekem.
Az úgy volt, hogy a munkám miatt elég sokat utazgattam az országban. Az egyik éjszakát az egyik városban töltöm, a másikat már pár száz kilométerrel arrébb. Ez a változékonyság jelenti az egyetlen állandóságot az életemben, más aligha.
Zalánt nagyon régen, még gimis koromból ismertem. Osztálytársam volt, az első nagy szerelem. Talán ha később találkozunk, meg is maradt volna nekem, de túl hamar ellőttük a szerelem nekünk szánt lövedékeit. Tíz évig nyűttük egymást. Az elején nagy lángolással, a közepe felé szakításokkal tarkítva, a vége felé pedig lassan halódó erőfeszítésekkel.
Meg kell hagyni: Zalán tudott élni. Bármibe fogott, sikeres volt. Nem tudtam a titkát, csak élveztem. Nagyon jól éltünk, nem voltak anyagi gondjaink. Hihetetlen szimata volt arra, mihez kezdjünk, hogyan forgassuk a pénzt, aktuálisan mibe fektessük a tőkénket.
Luxus körülményeket teremtett, egzotikus utakra utazgattunk, ami megtetszett, megvettük magunknak. Kettőnknek három kocsija volt, ja, meg egy kis yacht, amit csak nyaranta vettünk igénybe, ha két extranyaralás között leruccantunk az Adriára. A szülinapomra brilleket kaptam tőle, meg isten tudja, milyen kristályokat.
Pistit egyik munkám során ismertem meg. Csak pár kilométerre voltam az úti célomtól, mikor váratlanul meg kellett állnom egy kisvárosban. Valami történt a kuplunggal, kénytelen voltam sürgősen egy szerelőt keresni. Mivel csak másnap reggelre ígérte a javítást, nem volt más választásom: ott kellett dekkolnom, abban a kisvárosban arra az éjszakára.
Mivel nem volt éppen turista idény, a szállás gond nélkül megoldódott. Könnyedén találtam egy helyes kis panziót, a főtér kellős közepén.
Hát, itt dolgozott ez a fiú, a Pisti. Akkor recepciós volt. Nem emlékszem már a részletekre, és talán nem is fontosak, de olyan hevesen és aranyosan kezdett udvarolni, hogy annak nem lehetett ellenállni. Az éjszakát együtt töltöttük.
Természetesen, én nem gondoltam semmi folytatásra. Kellemes egyéjszakás kalandnak könyveltem el magamban a dolgot, és másnap felkavaró érzelmek nélkül haladtam tovább az utamon. Nem bántott sem lelkiismeret, sem nosztalgia, sem szerelem. Reggelre már jóformán azt sem tudtam, ki volt a titokzatos recepciós.
Pisti azonban gondoskodott arról, hogy ne felejtsem el. Hívogatott, email-eket küldözgetett. Először roppant módon idegesített. Úgy éreztem, hívatlanul belegyalogol az életembe, én nem kértem, hogy jöjjön, kifejezetten zaklatásnak éltem meg, hogy feltünedezik. Az is előfordult, hogy egy csokor rózsát tett le az ajtóm elé, vagy a kocsi szélvédőjére biggyesztett valamilyen üzenetet. Képes volt kilométereket utazni azért, hogy ezeket a romantikus húzásokat megtegye. Vagy felhívott, hogy most látott egy ruhát, ami nagyon jó állna nekem, vagy elutazott egy helyre, ami nekem is nagyon tetszene. Volt, hogy egy tök idegen pasas csöngetett be hozzám, valami kis aprósággal, amit Pisti küldött nekem. Mindenféle futár-lehetőséget igénybe vett.
Egy darabig hagytam gyermekded játékait eljátszani, de aztán nagyon elegem lett belőle. Egy udvarias, de elutasító levélben felkértem, hogy hagyja abba az üzengetéseket, nem érdekelnek, és zaklatásnak élem meg azokat.
Akkor visszaválaszolta, hogy nagyon sajnálja, ő nem akart nekem semmi rosszat, azt meg pláne nem, hogy a hátam közepébe kívánjam őt, ő csak szeret engem, és szerette volna mindenféle formában a tudtomra adni, hogy fontos vagyok neki, de hogyha én így gondolom, akkor ő lelép, és hogy én legyek nagyon boldog, és hogy soha nem fog elfelejteni. Konstatáltam a levelet, és magamban a tenyeremet dörzsöltem, na, ennek vége, ezt elintéztem, végre valahára leszáll rólam ez a kis kullancs.
Azonban alig telt el pár nap, azt vettem észre magamon, hogy hiányozni kezdenek ezek a kis üzenetek. Ahogy közelítettem a kocsihoz, azt kérdeztem magamban, vajon lesz-e ott valami cetli? Ahogy a telefonomat morzsolgattam a kezeim között, vártam valami sms-re, ami engem dicsér, nekem szól, rám tartozik.
Mi a fene ez az egész? Normális vagyok én? Mit akarok ettől a paprika jancsitól? Hisz nem jelentett nekem semmit a világon! Miért várok akkor még most is a kis idétlenkedéseire?
Úgy hajszoltak ezek a gondolatok, a hiányok, és a körvonalazatlan vágyak, hogy nem hagytak nyugodni. Egy szép napon, amikor megint arra vitt az utam, nem tudtam ellenállni a kísértésnek, szinte akaratlanul kormányozta egy kéz az autómat abba a kisvárosba, a panzió elé. Odavitt a kíváncsiság, vagy valami belső akarat, vagy mit tudom én, micsoda.
Ott mintha megállt volna az idő. Minden pontosan ugyanolyan volt, mint egy évvel azelőtt. Semmit sem változott. És éppen úgy állt ott Pisti is, mint annak idején. Csak a tekintete volt csodálkozóbb. Nem akart hinni a szemének, kikerekítette és csak bámult rám, a döbbenet és a meglepetés delejes ragyogásával.
Aznap este nem történt semmi közöttünk. Csak beszélgettünk. Sokat, nagyon sokat. És másnap sem történt semmi. Én mentem tovább, oda, ahova eredetileg is indultam.
Aztán jöttek az email-ek. De a korábbi helyzettel ellentétben nagy változás volt, hogy mentek is. Ő írt, én meg válaszoltam rá. Egy egészen vadregényes kommunikációs háló szövődött körénk. Talán még jobb is volt, hogy nem személyesen beszélgettünk. A billentyűzettel valahogy könnyebb volt őszintének és kitárulkozónak lenni, mint ha a szemének meséltem volna.
És akkor most el kellene mondanom, hogyan szerelmesedtem belé. De ezt nem tudom, akkor sem, ha százszor végiggondolom a történteket. Nem tudok egy konkrét jelenetet, pillanatot felidézni, amikor fordult a kocka, és amikor úgy éreztem, el vagyok veszve. Ez csak úgy jött, természetesen és fokozatosan, és egyszer csak benne találtam magam az ő légterében.
Azt nem mondom, hogy nem voltak kétségeim. Hogyne lettek volna, számtalanszor. Azt latolgattam, hol lesz nekem olyan biztos, és hibátlan életem, mint Zalánnal volt? Hogy fogok luxus nélkül élni? Megszokható egy szolid lét a túlburjánzó után? Mi lesz egyáltalán ezután?
Aztán ezek a kérdések is elfogytak. Nem volt már kérdés. Mentem a szívem után, amit az diktált, csak azt tettem. Legalábbis így gondolom, mert hogyha az eszem is szerepet kapott volna ebben a felvonásban, akár csak a legkisebb szerepet is, akkor nem hiszem, hogy ez történt volna.
Az első közös nyaralásunk egy horgásztó mellett volt, valahol az Alföldön, Pisti távoli rokonainál. Az első közös lakásunk meg egy amúgy csinos kis albérlet a város külvárosában. A szüli napomra egy könyves polcot eszkábált össze nekem.
Zsuzsi, a szomszédunk valamelyik nap megkérdezte, mióta vagyunk házasok. Amikor elmondtam, hogy nem férj és feleség minőségben lakunk itt, akkor elcsodálkozott. De még nagyobb volt a meglepődése, amikor pár hónappal megismerkedésünk után történetünket is előadtam neki. Ő nem mondta, hogy tiszta hülye vagyok. Csak azt, hogy ez egy antimese.

MÚLT MINT KÍSÉRTET
Akkor már öt éve elváltam. Kezdett nagyon elegem lenni az egyedüllétből. Az alkalmi partnerekből, a rokonok-ismerősök átlátszó akcióiból. Utáltam a füstös-ócska lebujokat, ahol reménytelenebbnél reménytelen rapid randevúimat lebonyolítottam. Olyan mély nyomokat hagyott bennem ezek emléke, hogy egy idő után már a gondolatára rosszul voltam. Mint kismamakoromban a festékszag: elég volt csak elképzelni, máris elhatalmasodott az émelygés.
Kismama korom! Mintha volna erről mit beszélni! Hát nincs, a történet szánalmasan rövid. Terhes lettem, jó hamar, de el is ment, jóval hamarabb, mint ahogy felocsúdhattam volna belőle.
Kikapartak, mint valami fazekat, aminek a belsejébe odakozmált az étel. Körbesikáltak egy hideg fémkanállal, és kész, ott hagytak magamra a fájdalmaimmal, és a vágyaimmal. Meg a csalódásaimmal. Másnap mondta meg a doki, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog másik.
Most már tudom, hogy biztosan nem. Nem lehet már gyerekem. Selejtes lettem. Hiába suvickoltak ki, hiába fénylek belülről, kívül minden matt és színtelen. Mondjuk úgy, hogy piacképtelen. Nem csoda, ha nem kellettem senkinek. Legalább is, én így gondoltam magamra. Nincs sugárzásom, nincs értékem, ugyan kinek kellenék.
A férjemnek legalábbis nem kellettem. Ez hamar és roppant sebeket okozva kiderült. Selejtes énem helyett gyorsan talált valakit, aki ép volt, gyermekre kihegyezett. Nem volt kérdéses, hogy ki mellett dönt hálátlan uram.
De az élet, ez a nagybetűs csoda, mindig tartogat valami kellemeset. Vagy kellemetlent. Mindig az utána következő idő dönti el, hogy minek nevezhetem.
Palit ismertem már ezer éve. Na, igen, mert hogy egy környéken laktunk, ennek megfelelően ugyanabba az oviba és suliba jártunk. Alsó tagozatban még padtársam is volt, fölsőben csak iskolatársam. Gimiben semmilyen társam, tudniillik másik iskolába került. Egyetemre meg egy teljesen más városba is.
Így hát hamar elváltak útjaink, aminek nem tulajdonítottam nagy jelentőséget, tekintve, hogy magának Palinak sem. Semmilyen tekintetben nem keltette fel az érdeklődésem. Jelentéktelen-szürke fiú volt, hiába kutatok az emlékezetemben, egyetlen vacak kis történet sem ugrik be róla a régmúltból.
A közelből annál inkább. Ahogy ez lenni szokott az élet zegzugos útjain, és ahogy ez elvárható egy magára valamit is adó egykori osztályközösségtől, időnként megszerveztük a mi közös találkozóinkat, amelyeknél értelmetlenebb dolgot nem sokat tudok elképzelni. Összecsődítenek embereket, akiknek már évek óta az ég adta világon semmi köze egymáshoz, és lehet, hogy nem is volt soha, azon kívül, hogy a kiszámíthatatlan sors valaha egy légtérbe terelte őket a világmindenség szempontjából egy nevetségesen kurta időre.
Na, de félre a szószátyársággal, kibököm a lényeget. Egy ilyen „izgalmas” osztálytalálkozón futottam össze az én egykori padtársammal, Kovács Palival, akiről a nevén kívül semmit sem tudtam.
Ő frissítgette szorgalmasan egész este az emlékezetem. Annyira belelendült, hogy még másnap is folytatni akarta.
Naná, hogy összejöttünk. Felesége többszöri félrelépés után éppen egy hónapja hagyta ott felszarvazott férjét. Ez meg, az istenadta, vigaszra vágyott. Meg pátyolgatásra. Az otthagyott lélek összes követelőző, és siránkozásra mindig kész durcás akaratával.
Úgy találtunk egymásra, mint két árva virágszál a réten. Csak hogy tiszta legyen: a rét az a katyvasz volt, amiben mind ketten leledzettünk az adott pillanatban, a reménytelenségből, becsapottságból, gyötrő magányból összegyúrt világunk úgy passzolt egymáshoz, mintha egymás édes ikertestvérei volnának. A virágszál meg persze mi magunk voltunk, jelezvén ezzel azt a varázst, ami kettőnk lelkében szinte ugyanarra a suhintásra beindult.
Szóval, hogy mindketten olyan szépnek láttuk egymást. Ettől a felismeréstől aztán rettenetesen felvillanyozódtunk, és hatalmas energiákat generáltunk magunk körül, amiktől naponta kellemes és könnyen orvosolható égési sebeket ejtettünk egymáson, csak azért, hogy naponta beborogathassuk azokat.
Nagy szerelemnek éreztük. Mintha csak egymásnak teremtett volna minket a sors. Mintha ez a Szerelem Nagy Könyvében meg lett volna írva, és magunk csodálkoztunk a legjobban magunkon: hogy-hogy eddig még nem jöttünk rá erre?
Tűz tehát volt körülöttünk. Egyrészt a mi kis szerelmünk hatalmas lángjai, másrészt magam is tüzeskedtem. Úgy, hogy felégettem mindent magam mögött.
Ez konkrétan azt jelenti, hogy mindent eladtam, ami mozdítható volt, és azt is, ami mozdíthatatlan. Felmondtam a munkahelyemen, búcsút intettem a barátaimnak, idősödő szüleimet is gondolkodás nélkül magukra hagytam. Futótűzként rohantam a mi kis szerelmi fészkünkbe, Pali vidéki rezidenciájára. Több száz kilométerre egykori otthonomtól.
Nem mondom, hogy nem voltak gyanús jelek.
Például az, hogy hetente minimum egyszer beszélt a volt feleségével. Névnapjára megvette kedvenc virágját, és elviharzott vele. Szinte minden nap szóba hozta.
No, de ismerjük ugyebár a sztorit arról a sokat emlegetett érzésről, amit vaknak neveznek. Na, én sem akartam semmit észrevenni. Mindig találtam magyarázatokat mindenre. Olyanokat, amik minden gyanú alól egyszer és mindenkorra felmentette az én odaadó Palimat, sőt, még egy sajátos glóriaszerű dicsfényt is vont feje köré.
Lám, milyen rendes ez a fiú, nem akar haragot tartani, tiszteletben tartja a másik emlékét, figyelmes maradt még ebben a megcsalatott állapotában is. Micsoda jellem! Milyen bájos és megható, milyen példamutató a krisztusi megbocsátásnak eme gyönyörű megnyilvánulása.
Egy ideig tehát így mentek a dolgok: apró figyelmességek a volt feleség irányába, és apró lábjegyzetek hozzá. Azonban a sor aljai jegyzetek sűrűsödni kezdtek, aztán lassan lapnyi méreteket öltöttek. Egyre kevésbé találtam kifogásokat, egyre többet méltatlankodtam. Egyre inkább kezdtem utálni ezt a közénk betolakodó utálatos kis szörnyeteget, a volt feleség sohasem szűnő lidércét. Ott volt mindenütt, a szobában, a gőzölgő leves párájában, még a hálószobánkban is. Igen, mikor azt csináltuk, akkor is.
Azzal kezdődött, hogy egy szép napon elé álltam: kérem szépen, tegye el a feleségét ábrázoló képeket (egy tucat volt a lakásban), nem bírom elviselni, olyan, mintha mindig figyelne a szeme sarkából. Nem várt hatalmas vihart robbantottam ki ezzel. A szikrák tehát most is ott voltak. Épp, mint kapcsolatunk hajnalán. Annyi csöppnyi eltéréssel, hogy a minőségük alakult át némileg az idő folyamán.
A fotókkal kezdődött.
S a fotellel végződött.
Amikor oda költöztem, megajándékozott egy fotellel. Akkor nagyon örültem neki, az is figyelmességét dicsérte. Most, amikor hazafelé pakoltam, el akartam vinni. Elém állt, mint egy vérmes és mindenre elszánt testőr. Na, ezt nem. Ezt aztán nem vihetem. Ez volt Kati (a volt felesége) kedvenc bútordarabja.
Az enyém is.
Addig a pillanatig.
Akkor azonban összetörött bennem a fotel képe, ripityára, írmagja sem maradt. Mint ahogy annak a szerelemnek sem, ami kettőnk között volt. Volt egyáltalán? Mostanában olyan bizonytalan vagyok mindenben.

POKOL ÉS MENNYORSZÁG
Na, de figyeljen, kis drága. Magának elmondom, mer’ maga olyan rendesnek látszik. Elmondom én magának, higgye meg, hogy minden szava igaz. Égjen le a nyelvem tövig, ha nem az.
Köszönhetem annak a drága jó anyámnak. Akinek annyira viszketett a valaga, hogy nem bírta pöcs nélkül két napnál tovább. Még meg sem száradt apám sírján a föld, odahozott egy nagy paréjt. Ilyen tetvet még nem pipáltam.
Már ahogy kinézett, az kész röhej volt, mint egy cirkuszi majom. Három ujján hat darab gyűrű, frankón, csillogón. Haját lezselézte. Azt hitte, ettől kurva jól néz ki, pedig olyan volt, mint az a kibaszott olajos hal, az olcsóbbikja. Két pofára zabált, és ha kinyitotta azt a mocsok száját, vonyított, mint a fába szorult féreg. Emberi hang nem jött ki belőle. A bunkókám kezében bunkofón, ahogy kell, kettő is egyszerre, azt hitte a paraszt, ettől menő lesz. De ha egy kiló aranyat aggat magára, és még a fülén is mobil lóg, akkor is messziről ordított volna róla, hogy paraszt.
Nem tett az keresztbe egy árva szalmaszálat sem. Egész nap döglött az ágyon, fikázta anyámat, belepofázott mindenbe. Aztán estefelé hatalmas ótvar mancsát könyékig bedugta a pöttyös csészébe, amibe anyám rejtegette a dohányt, magához vette nagy részét, és eltépett a kocsmába. Mind a ketten tudtuk, hogyan látjuk viszont. Majdnem minden este bebaszott. A poklokat éltük át vele, higgye meg, a poklokat.
Ezeken a napokon már két sarokkal arrébb hallani lehetett az óbégatását, amikor hazafelé hozta az ördög, tudtuk, benyakalt megint, elitta a heti kajapénzt a bunkója. Hazajött, kidobta a taccsot, aztán elővette anyámat. Ráncigálta, vagy a haját tépte, volt, hogy a vasalóval baszta hasba. Egyszer a szendvics sütőbe ráncigálta anyám vonagló kezét. Olyat is megcsinált, hogy fogta a melegen gőzölgő vacsorát, amit barom anyám készített oda neki, nehogy éhen dögöljön az a drága, ótvar ura, az meg fogta, azt rágórta az egészet csórikámra.
Velem nem mert kikezdeni, vagyis nem úgy... Na, megmondom én magának, meg én, ő szégyellje magát,az a szemétláda, nem én. Engem is megkúrt a pokolfajzat. Éjszaka beosont a szobámba, és mikor rájöttem, hogy mire készül, minden eszközömmel védekezni próbáltam ellene. Hasamra feküdtem és visítottam, ő meg csak szörcsögött, mint a vaddisznó, folyt a nyála és böfögve belém hatolt, pont mint az állatok.
Ez volt az első próbálkozása, na, de bassza meg, az utolsó is. Hogy rohadjon meg a sírjában is kétszer!
Talán ha időben lelép, ha előbb feldobja a talpát, ha belefullad saját dzsuvájába, akkor másképp alakultak volna a dolgok. De ezt ott ette a lépfene éveken keresztül, elette a kis pénzünket, az életünket, az idegeinket és még ő szájaskodott.
Ezt már nem tudtam elviselni. Amikor másnap este is kibelezte a pöttyöst, és hulla részegen hazatántorgott, véget ért minden. Arra sem hagytam neki időt, hogy anyámmal való magánszámába belekezdjen. Amikor felemelte a kezét, nekirontottam, haraptam, karmoltam, ahol értem, aztán belévágtam a disznóölőt. Nem majrézott többet a bunkókám.
Anyám akkor csendesen sírdogált, éppen mintha csak hagyma ment volna a szemébe, és azt hajtogatta: ezt nem kellett volna, édes lányom, ezt nem szabadott volna, megbüntet a jóisten érte. Büntesse a tróger geci állatját! Én nem fostam, éppen ellenkezőleg, totál megnyugodtam. Amikor elmúlt a remegésem, mer’ azér’ remegett minden porcikám, higgye meg, felhívtam a rendőrséget. Pedig még tizennyóc se voltam.
De olyan jól tudtam, mit kell tenni, kinyuvasztani azt a faszfejet, azt utána hívni a yardot. Sittre vágtak, nyolc évre, de kettőt elengedtek.
Esküszöm magának, kisnagyság, nem is olyan szar hely a kóter. Van pia, kaja, fedél a fejem fölött, szabadidőm dögivel, szóval tiszta szanatórium. Csak a szabadság, bassza meg, az a kurva kibaszott szabadság hiányzik az embernek, de az piszkosul.
Nekem malacom volt. Még fiatal voltam, amikor szabadultam. Munkám is akadt. De legnagyobb mázlim a párommal volt, akit a szomszéd mutatott be nekem. Az ő pereputtyához tartozott szegről-végről, tudja a nyavalya, hogyan. Az én uram, mert hogy két éve már hites társam, szóval az én uram egy pengeművész, kisujja piszka többet ér, mint annak a köcsögnek ért az egész francos mindensége.
Én nem gondoltam, drága, hogy így is lehet élni. Mi úgy vagyunk, mint az a hogyishívják, na, tudja, akik egész életükben együtt vannak, és még halálukban is összeölelkeznek, amikor sírjukon nőtt fájuk egymásba hajol.
Ez az ember mindent megtesz nekem. Rendes ember, a jóistenke áldja meg. Én azt még piásan nem láttam. Rám az egyszer nem kiabált. Inkább én szólok rája, mikor sárosan bejön az udvarról, hogy az anyád picsájába jöttél volna be ilyen trutyis lábbal. De ő csak bazsalyog, én meg ellágyulok a látványára.
Hát, nem volt igaza anyámnak. Nem büntetett meg az isten, mégiscsak igazságos fazon. Úgy érzem, inkább megjutalmazott, azér’, mer’ elkotortam a föld színéről egy szemétládát, egy ártó lényt, s a jutalom ezért a tettért az én drága jó, édes uram.
No, hallott-e már ilyet? Ez az én igaz történetem, ha hiszi, ha nem, én nem csinálok a számból segget, azt elhiheti, kis naccság. Nem tudom, meddig leszünk így, ilyen szép békében az én urammal, de mindent megteszek, hogy megmaradjon ő nekem, és én is néki, amíg az úristenke megsegít minket.

SZABADSÁGOM BÉKLYÓJA
Én nem tudom, mi az isten bennem ez a nagy szabadságvágy, ami csak látszólag építő erejű, nagyon sokszor inkább rombol. Egy valamit biztosan: a párkapcsolataimat.
A helyzet ugyanis az, hogy legyen bármilyen jól működő kapcsolatom, egy idő után szűk lesz nekem, mint a mosásban összement gyapjúruha. Erről most meg az jutott eszembe, hogy „szavaink gyapjúja megpörkölődik és keserű füstként hordozza a szél.”
Így csapong a képzeletem, állandóan, egyik gondolat húzza magával a másikat. Pontosan úgy, ahogy a kapcsolataimban. Szertelen vagyok, csapongó, kötődés nélküli.
A családállításon kiderült számomra, hogy közös családi lelket cipelünk magunkkal, a család titkos tudatalatti sérelmeit, tévedésit és hiányait, amelyekkel szembe kell néznünk, mert gépies és feldolgozatlan továbbvitele csak újabb problémákkal terheli az amúgy is meglevő lelki gubancokat. Nekem azt mondta a terapeuta, hogy apám szigorával szegülök szembe egész életemben, akár tudok erről, akár nem.
Igaz, ami igaz, az apám egy hamisítatlan őstulok volt. Érzéketlen és vastagbőrű, mint a rinocérosz, tomboló és romboló, mint a porcelánbolti elefánt. Azt hitte, tekintélyét az örökös és értelmetlen tilalomfákkal építheti ki. Annyi esze sem volt, hogy felmérje, ezzel csak saját sírját ásta meg. Amibe idő előtt beledobálhatta az összes szeretetet, ami járt neki siralmas élete során. Azt érte el, hogy mindenki utálta őt a környezetében, zsigerből, megmásíthatatlanul.
Olyan mértékben törvénykezett és zsarnokoskodott kis családján, hogy jóformán egyetlen szabad lépésünk sem maradt, mindig csak az történt, amit ő a beszűkült agyával kifundált. Na, ezzel az épületes nevelési stílussal elért egy-két dolgot.
Például azt, hogy szélsebesen otthagytam a francban, az első adandó alkalommal. Amikor tizenhét évesen egy pasi vállalkozott rá, hogy megszöktet az „édes” szülői házból, gondolkodás nélkül rábólintottam. Nem érdekelt, ki fia borja, nem érdekelt a múltja és a jelene, mit bántam én, hogy még egy fokkal sem szebb az ördögnél.
Boldog voltam, mert először életemben megtapasztaltam a szabadság bódító érzését. Ez a mámor azonban nem tartott sokáig. Azt első pár nap eufóriája után következett a bénító valóság: de hisz én csöbörből vödörbe estem! Ez a szerencsétlen flótás a rabszolgájának akart, nem a társának.
De innen már könnyű volt tovább lépni. Nagykorúságom után oda mentem, ahova akartam, és ahova engedtek párkapcsolataim. Arra hamar rájöttem, hogy ha szabad akarok maradni, akkor tilos belebonyolódnom a kapcsolatokba. Ezért mindig csak addig mentem el, amíg sebek nélkül mehettem, amíg langyos volt, és nyom nélküli maradhatott a dolog.
Ezt viszont nem adták ingyen. Az ára az volt, hogy gyakran váltottam, talán túl gyakran is. És még az is, hogy érzelmek nélkül éltem. Legalábbis mély érzelmek nélkül. Mert ahogy érzékelni kezdtem akár a legapróbb lángocska fellobbanását is, továbbálltam, az emésztő tüzektől úgy irtóztam, mintha a pokol katlanjaiból csapott volna fel.
De úgy látszik, hiába minden óvintézkedés, a sorsunk elől nincs menekvés, akkor is ránk talál, ha hét lakat alatt, a tengerfenék legmélyén őrizzük magunkat.
Robi már indulásnál is más volt, mint a többi. Úgy viselkedett, mintha észre sem venne, ami marhára irritálta az e tekintetben elkényeztetett egóm. Szép lassan, kitartó, és szisztematikus munkával sikerült azonban ezt a látszólagos közönyt valami egészen különleges odafordulássá formálnom. Elértem, hogy szerelmes lett, legalábbis azt hiszem, de ami ennél sokkal meglepőbb és megrázóbb volt számomra: a nagy munkálatok közepette én is az lettem. Furcsán, és tétován éreztem magam ebben a váratlan és ismeretlen helyzetben, olyan voltam, mint egy eltévedt frontkatona, tele voltam félelemmel és balsejtelemmel.
Ugyanakkor kívántam Robit, fékezhetetlenül, minden ép ész és gondolat ellenére. A szokásom és életideám folyamatosan erőlködött, és reményt vesztve hajtogatta: „hagyd ott, mielőtt még nagyon belemerülnél, nehogy megégesd magad!” Lényem szerelmes része viszont csak fölényesen kacagott ezeken az aggodalmakon, és könnyedén elsöpörte útjából, mint egy légypiszkot. „Hiába prédikálsz nekem, az én erős szerelem-falaimon minden ellen-kísérlet ripityára törik.”
Szóval úgy belemerültem, hogy még védekezni is elfelejtettem. Így történt, hogy egy viharos éjszaka után teherbe estem. „Boldogság lakik bennem” – hallottam valakitől egyszer erre az állapotra. Na, én nem ezt éreztem. A boldogsághoz történetesen semmi köze nem volt ennek az érzésnek. Minden volt benne, de boldogság az éppen nem.
Én nem akarok gyereket. Mit csinálnék vele? Hogyan folytathatnám vele az életem? Hová lenne az én hőn áhított és dicső szabadságom? De mit szólna ehhez Robi? Ő nagyon gyerek párti. Biztosan ellenezné a döntésem.
Sokat kérődztem azon, hogy mit tegyek. Aztán két átvirrasztott éjszaka után döntöttem. Ha tudtam volna, mi lesz belőle, legalább még két hétiig gondolkoztam volna rajta.
Nem szaporítom a szót. A gyereket elvetettem. Robi elhagyott. Most senkim sincs. De van szabadságom.
Újra szárnyalhatok, élvezhetem, hogy azt teszek, amit csak akarok. Csak az a baj, hogy rohadtul elbizonytalanodtam: tényleg akarom? Kell nekem a szabadság? A szabadság kell nekem?

HÍRES EMBEREK

Az ELLENTÉTEK VONZÁSÁBAN
Ez a mondás tulajdonképpen igaz lehetne George Sand és Frédéric Chopin kapcsolatára, hisz tőlük ellentétesebb emberpár nem sok létezik a világon. Az ő esetükben azonban új megfogalmazásban igaz a közhely: az ellentétek sohasem egyenlítik ki egymást.
Mindkettő nagyon érdekes személyiség volt.
George Sand mára már szimbólummá nőtte ki magát: a szabadság, a lázadás, a vad és nyílt szenvedélyek jelképévé. Már az indulás is rendhagyó: egy királyi ivadék és egy kurtizán szerelmének (vagy félrelépésének) gyümölcse volt ő. Ennek köszönhetően két, egymástól teljesen különböző világból kapott impulzusokat. Tizenhat évesen hátat fordított otthonának, és elindult világot látni. Hamar férjhez ment és hamar el is vált, érdemesebbnek tartotta futó szerelmi kapcsolatokba fektetni energiáit. Nagykanállal ette az életet. A rossz nyelvek szerint se szeri, se száma nem volt szeretőinek. Irigylésre méltó a repertoárja. Ha csak a leghíresebbeket vesszük elő, meg kell említeni Balzac-ot, Dumas-t, Flaubert-et, Heine-t, Stendhalt-t. Másnak a polcán sorakozik ennyi klasszikus, neki az ágyában landoltak.
Pedig nem volt szép nő. Legalábbis a korabeli fotók alapján. De biztos volt valami varázsa, amit a csöppet sem varázslatos kellékei mögé rejtett. Mert ugyebár, nem valami vonzó, ha egy nő büdös szivarokkal a szájában parádézik, úgy beszél, mint a kocsis, és folyamatosan feltűnősködik. Férfiruhákban vagy egyéb extrém darabban tetszelgett. Hangos és obszcén volt. Extrovertált, uralkodó jellem. Írásaiban nevetségessé tette a konvenciókat. Mert írni imádott. Nemcsak rengeteg regényt hagyott maga után, de tizenkilencezer(!) levelet is elküldött élete során.
Frédéric Chopin olyan volt, mint a zenéje. Lágy, halk, romantikus, andalgó. Egyébként meg egy beteges, csenevész ember. Vissza-visszatérő gége-hurut kínozta, tüdőbetegség vitte el. Egész életében küzdött a nyavalyákkal. Csendes, visszafogott, határozottan introvertált férfi volt.
George Sand elől azonban nem lehetett csak úgy kitérni. Ismerjük az életből a fajtáját. Ő a nősténytigris, aki kiszemeli és felfalja áldozatát, nem hagy neki menekülési időt. Akire kiveti a hálóját, az ki lesz halászva, ha fene fenét eszik, akkor is.
Noha George Sand tisztességes udvartartással rendelkezett, szívesen tekingetett újabb prédák felé. Amikor Chopinről először hallott, azonnal elhatározta: ezt a férfit megszerzi magának. Jó volt az árfolyama, hiszen fiatal lányok tucatjai álmodoztak róla szobájuk fűtött erotikájából.
Persze, ehhez alkalom is kellett. De hisz ez lehetett a legédesebb George Sand számára, a becserkészés mámorító műveletei. Addig fűzte közeli barátját, Lisztet, hogy az végül kötélnek állt. Egy estélyt adott, ahol Chopin kápráztatta el a közönséget zongorajátékával.
Többek között George Sandot is. Noha nem kapott kedvező visszajelzéseket a művésztől, ez nem nagyon keserítette el, sőt, ettől indult be igazán. Lelkesen üldözni kezdte kiszemeltjét, „véletlen” találkozásokat produkált, és bevetette nem lebecsülendő színészi képességeinek egész garmadát.
A terv természetesen sikerült. 1838-ra már mint szerelmes pár jelentek meg a közönség előtt. Ezután minden telet Mallorcán töltöttek, és minden nyár Párizsban találta őket.
A románc azonban nem tartott sokáig. George Sand arra hivatkozott, hogy a tüdőbeteg férfit tönkre teheti a házasélet. Ezért pusztán élettársi aggodalomtól vezéreltetve, más ágyában keresett menedéket, magára hagyva hajdani szerelmét. Chopin nagyon megorrolhatott rá. Állítólag halálos ágyán is azt mondogatta, hogy csak George Sandot ne engedjék a közelébe.
Hát, ez nem a legszebb befejezése egy hajdan virágzó szerelemnek. Viszont szükségszerűen történt így. Két ilyen ellentétes ember csak felfalhatja egymást egy párkapcsolatban. De legalábbis az egyik a másikat. Ebben az esetben nem kérdéses, hogy ki volt a préda.

DEMI MOORE LAMÚRJA
Azt hiszem, nem állok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy sokan irigykedve szemlélik Demi Moore legutóbbi románcát. Neki még ebben a vészjósló korban is megadatik a másoknak csak oly annyira vágyott szerelem. S ráadásul egy fiatal herceg személyében. Ezzel a felállással sok negyvenes-ötvenes hölgy elégedett lenne.
Mert bizony, az idő már csak ilyen könyörtelen: nemre és adottságokra való tekintet nélkül mindenki fölött elszáll. Nem történhetett ez másképp Demi Moore-ral sem. A még ma is csinos színésznő éppen negyvenhetedik évét tapossa az idén.
Elképesztő, hogy milyen véletleneken múlik az élet. Persze, a szerencséhez nem árt egy olyan kaliberű szomszéd sem, mint ami Demi Moore-nak megadatott.
Ő ugyanis, mit ad’ isten, pont Nastassja Kinski mellett lakott, akkori első férjével, a nála tizenkét évvel idősebb rock zenésszel, Freddie Moore-ral. A szomszédasszonyok pedig, ahogy ez már szokás a világ bármely táján, időnként szóba elegyedtek egymással. Az ilyen utcasarki beszélgetések során Nastassja többször biztatta Demit, hogy ugyan, próbálkozzon már meg a színészettel. Még jó, hogy Nastassja Kinski nem mosópor ügynök volt, akkor ugyanis más, kevésbé érdekes fordulatot vett volna a történet.
Szóval ilyen bagatell véletlen segítette hozzá Demit a világhírhez.
Az ember hajlamos azt hinni, hogy minden arany, ami fénylik, de ha belekukucskálunk ebbe a fényességbe, mindig találunk porszemeket. Vagyis Demi Moore élete sem olyan irigylésre méltó diadalmenet, mint azt első pillanatban gondolnánk.
Gyerekként egy rossz házasságot kellett végigasszisztálnia. Állandó cirkuszok és botrányok nehezítették életét. Apja az öngyilkosságáig ivott. Anyja is korán meghalt, tüdővészben. Ennyi elég is a léleknek. De voltak testi bajai is. Öt évesen vesegyulladás miatt került tolószékbe. Tizenkét évesen pedig kancsal lett, szemműtétre kényszerült. Egyik sem éppen ártatlan influenza volt.
Mint ahogy a későbbi drogproblémái sem. Annyira megzavarta a siker és a nyomában tóduló pénz, annyira nem tudta feldolgozni az életében beállt gyökeres változásokat, hogy a kábítószerhez nyúlt. Kokain túladagolás miatt került az intenzív osztályra.
A kezdeti nehézségek után azonban új lendületet vett élete. Megismerkedett Bruce Willis-szel, akitől három lánya született. A Ghost című film főszerepével nemzetközi sztár lett. Ezek után megengedhette magának, hogy csakis hajmeresztő gázsikért álljon kötélnek. Így történt, hogy ő volt az a színésznő, akit először szerződtettek tízmillió dollárért.
Amikor 2000-ben elvált Bruce Willistől, úgy gondolta, megmutatja a férjének és a világnak, hogy elég kelendő árucikk ő még a szerelem piacán. Ennek bizonyítására pedig alkalmasabbak találta a nála sokkal fiatalabb férfiakat, mint a korban hozzá illőket. A kapuzárási pánik megsokszorozta vállalkozó kedvét. Ágyában olyan fiúk fordultak meg, akire az egyszerű földi haladó csak álmaiban gondolhat. A népes repertoárból elég legyen megemlíteni Leonardo DiCaprio-t.
Hogy aztán a további bizonyítási vágy űzte, vagy valami más, azt már bajos lenne megállapítani, de tény, hogy kezdett feltünedezni egy tizenöt évvel fiatalabb, gyerekképű színész oldalán. Nehéz elhitetni a kételkedő külvilággal, hogy ez a kapcsolat a kapcsolatok legjobbika, bár ők mindent megtesznek ezért.
Összeházasodtak, sőt, közös gyerek-terveiről beszélnek. Szerelmükről biztosítják a rajongókat, kéz a kézben, arcukon sugárzó boldogsággal jelennek meg a közszemléken.
Jó lenne elhinni, hogy a nő javára eldőlő korkülönbséggel a világon semmi gond nincs. Ez sok epekedő hölgynek jelentené az utolsó reménysugarat.
Attól tartok azonban, hogy a dolog mégsem fenékig tejföl. Hiába küzd ugyanis Demi Moore a korral, az idő zord kerekét nem lehet csak úgy megállítani. Hiába tartja magát az átlaghoz képest jó karban a színésznő, hiába szipolyozza testét naponta piócákkal, hiába küzd meg a Pilates napi kihívásaival, a test csak öregszik.
Nem akarok rosszmájú lenni, inkább csak empatikus. Ebből az alapállásból feltételezem, hogy Demi Moore-nak biztos vannak álmatlan éjszakái. A test szépsége átmeneti dolog. Annak, aki részben ebből élt, nehéz lehet elfogadni a megváltoztathatatlant.
Ő kifejezetten szerette a testét mutogatni, büszke volt rá, mint más a hegymászó teljesítményeire vagy olimpiai aranyérmére. Amikor terhes volt, akt fotósorozat jelent meg róla, aztán meztelen testére festett szmokingjaival borzolta a kedélyeket. A legutóbbi pletykák szerint ifjú férjével, a tinédzserek bálványával, Ashton Kutcher-rel készül meztelen sorozatra.
Hát, jó lesz sietni vele. Mert igaz, hogy a mai technika csodákra képes, de van, amit a legprofibb felszerelés sem képes már retusálni.
A kettejük szerelmével kapcsolatban addig is különféle reményeket fogalmazhatunk meg. Bízzunk abban, hogy ennek a fiatalembernek kifejezetten zsánere a petyhüdő bőr, a lassan öregedő test. Meg abban is, hogy a lélek örök fiatal marad. S abban is, hogy ők fognak fityiszt mutatni az örökösen szkeptikus világnak: a szerelem igenis határok nélküli, és ahogy nem akadály számára a távolság, és egyéb nevetséges földi gátak, úgy a kor sem. (A cikk 2002-ben készült, a cikkíró szkepticizmusa ezúttal beigazolódott. Ma, 2019-ben már tudjuk, hogy ez a kapcsolat sem tartott ki a sírig. Hogy a korkülönbség vagy más miatt, arról nem szól a fáma.)

FURCSA PÁROK –
SÍRIG TARTÓ SZERELMEK
Léteznek a földkerekségen olyan kapcsolatok, amik egy egész életet végigkísérnek. Ez biztató azok számára, akik szeretnének hinni a sírig tartó szerelem mítoszában.
Simone és Jeane-Paul
Az ő nevük úgy összefonódik, mint Philemon és Baucis neve. „Egyek voltak, mint az ikrek, Castor és Pollux.” – mondta róluk egy kortárs. A „furcsa pár” tényleg furcsa volt.
Sartre, a filozófus kicsi, szemüveges és kancsal volt, férfiszépségnek a legnagyobb jóindulattal sem lehetett nevezni. Beauvoir szemrevaló, kacér nő volt, a fesztelen szépség és a sziporkázó intelligencia vonzó kombinációja. Viszont hangja fájóan magasan és kellemetlenül hangzott, mintha mutatós külsejét akarta volna ellensúlyozni. Számos férfival és néhány nővel is kapcsolatba bocsátkozott. Amerikában ismerkedett meg Nelson Algren íróval, akivel aztán jelentőségteljes levelezést folytatott. Átlagban négy-öt levelet gyártott naponta, ami figyelemreméltó teljesítmény, ha még oly szerelmes is valaki, mint ő volt annak idején.
Ez a szerelem azonban kimúlt, s megmaradt az örök, a görögtűzként folyamatosan égő szerelem Sartre-tal. „... pontosan megfelelt annak a társideálnak, akiről tizenöt éves korom óta álmodtam. Ő volt a másik énem, akiben fehér izzásban leltem meg saját égő vágyaimat.”
„Szabadságpaktumot” és „nyíltságpaktumot” kötöttek egymással. Ez a sokak számára ma is vonzó eszme azt jelentette, hogy nem korlátozták a másik szellemi és szerelmi életét, mindenki mehetett külön bejáratú vágyai nyomán, ki- és beléphetett kapcsolatukban úgy, hogy semmit sem takargattak egymás előtt, az őszinteségre tettek esküt.
Az elvek szimpatikusak, a gyakorlat mindig más. Simone sem tartotta be adott szavát. Elhallgatta Sartre előtt, hogy a férfi rákbetegsége előrehaladott. Szerelme temetését alig élte túl. A szertartáson összeesett, aztán tüdőgyulladást kapott. Ezután egyáltalán nem írt már könyvet, és hat évvel Sartre halála után követte mennybéli párját.
Hannah és Martin
A történet több szempontból is pikáns. Ennél furcsább pár nem sok létezett a föld kerekén. Hannah Arendt tizennyolc éves diáklány volt, amikor megismerkedett Martin Heideggerrel, az akkor harmincöt éves tanárral. Ő nős volt, ahogy ez már lenni szokott a hasonló viszonyokban.
A különbségek külsejükben is tobzódtak. Hannah karcsú lány volt, sötét, merengő szemekkel. Elegáns, divatos ruhákban járt. Heidegger alacsony, barna bőrű férfi volt, földre szegzett tekintettel. Népies ruhákban járt, buggyos térdnadrágban és parasztzekében.
Ez azonban mind semmi. A lány zsidó volt, a férfi német nacionalista.
Idővel Heidegger belépett a náci pártba. Hannah illegálisan elhagyta Németországot. Heidegger Hitler-párti rektori székfoglaló beszédet mondott. Hannah Párizsban a „zsidó-munkának” szentelte magát. Heidegger kitiltotta a zsidókat a szemináriumáról. Hannát rövid időre internálták egy koncentrációs táborba.
Heidegger harminc évig élt szélsőségesen nacionalista felesége oldalán. Hannah kétszer ment férjhez, két, az ellenállásban dolgozó férfihoz.
S mindeközben tartott a viszonyuk. Megszakításokkal, de a végsőkig. Igaz, az utolsó időkben már csak plátói volt kapcsolatuk, de mégis: kitartott a sírig.
A háború után a náci mentesítési folyamatokban kifogástalan referenciákra volt szüksége az irháját mentő Heideggernek. Hannah segített rajta. Magyarázattal szolgált annak nacionalista viselkedésére. Terjesztette műveit az Egyesült Államokban. Meglátogatta a feleségével közös házukban.
Ilyen volt azzal a férfival, aki nem ismerte el Hannah szellemi termékeit. A nő könyveit csak felületesen olvasta, s nem volt hajlandó értekezni róluk. Maga Hannah említette önéletrajzában, hogy egész viszonyuk nélkülözhetetlen feltétele volt, hogy ő maga háttérben maradjon szellemi értelemben. „Úgy tettem, mintha háromig sem tudtam volna számolni, ha nem az ő műveinek interpretálásáról volt szó. De nagy kedvét lelte benne, ha kiderült, hogy el tudok számolni háromig, sőt, néha négyig is.”
Mit is lehet erre mondani? Azt, hogy „a szerelem mindent legyőz”? Vagy, hogy „a szerelem vak”? Valami ilyesmit.
Eva és Adolf
Az ő szerelmük a szó szoros értelmében kitartott az utolsó leheletig. És az ő szerelmük a leginkább közismert. Nincs olyan ember a világon, aki ne hallott volna felőlük. Tettek is ezért a „népszerűségért”.
Adolf Hitlert nem kell bemutatni senkinek. A név hallatán mindenki lelki szemei előtt megjelenik alakja. Kicsi, köpcös férfi, gyérülő fekete hajjal és bajusszal, nagy és erőteljes taglejtésekkel. Előnytelen külseje ellenére nők tucatjai harcoltak kegyeiért. A legenda szerint egyesek még arra is képesek voltak, hogy lefeküdjenek az autója elé, így szimbolizálva rettenthetetlen elszántságukat és halálos vonzalmukat.
A Hitlernél huszonhárom évvel fiatalabb Eva Braun sem ismeretlen a nagyközönség előtt. Nem bánta, ha fotózzák, igazi, hiú nő volt. Szándékosan evett keveset, úszott és tornázott, hogy nyúlánk alakját megőrizze. Folyamatosan fodrászhoz járt, sminkelte magát és különös élvezettel „shoppingolt”. Jó eszű volt, de elképesztően alulinformált. Mintha direkt zárta volna ki a világot, s csak személyes kis örömeinek élt.
Élénkségével és jókedvével elvarázsolta környezetét. Hitlert mással is. Állítólag készséggel asszisztált a Führer szerelmi játékaihoz, és örömmel játszotta el a fiát verő anya szexuális szerepét.
Valami lehetett Hitlerben, ami a hozzá tartozó nőkben szuicid hajlamokat növesztett. Első szerelme, Geli szíven lőtte magát, de Eva is többször kísérelt meg öngyilkosságot.
Ahhoz képest, hogy a kapcsolatuk elején még azt sem engedte Hitler, hogy lefotózzák őket együtt, 1945-ben, a vég kezdetén nagy tettre szánta el magát. Megkérte tizenhat év óta hűségesen vele maradó szerelmének a kezét. Április 29-én örök hűséget esküdtek egymásnak. Az esküt nem volt nehéz betartani. Még aznap este búcsút vettek mindenkitől. Eva megmosta a haját, felfrissítette a sminkjét, és lesimította a ruháját. Aztán bekapta a szerelmétől ajándékba kapott ciánkapszulát. Hitler ugyanezt tette. Végül parancsát követve meglőtték, majd mindkettejük holttestét leöntötték benzinnel. A bunkerhez érkező katonák már csak fogsorokat találtak.
A világ egyik legrövidebb házassága volt az övék. Harminchat óráig tartott.
Valamikor egy jósnő azt jósolta Eva-nak, hogy egyszer majd egész Németország tudni fogja, milyen híres szeretője volt. Az asszony tévedett: az egész világ tudja.
De kérdés: ennek a hírnévnek is ugyanúgy örülne Eva, mint akkor a jóslatnak?

NYUSZIKRÓL – NYUSZINAPON
Hugh Hefner neve első hallásra talán nem sokat mond. De fogadok, hogy ha azt mondom „nyuszis magazin”, akkor mindenki tudja, miről van szó.
Igen, ez az immár nyolcadik ikszét taposó öregúr ugyanis nem kevesebbel gazdagította a világot, mint a világhírű Playboy magazinnal. Műfaji megjelölése szerint ez nagysikerű vállalkozás: „erotikus életmódmagazin”, ami minden téren a minőségre törekedett és a társadalom elitjét célozta meg.
A fiatal Hugh vagy nagyon unta a tanóráit, vagy nagyon fantáziadús volt, de tény, hogy az iskolai órákon kezdett álmodozni egy olyan jellegű magazinról, amely aztán a Playboy formájában realizálódott. A szót meghallva mindig valami sikamlós, valami szexis ugrik be az embereknek, ami persze nem véletlen. A nevezett magazin ugyanis (többek között) arról híres, hogy ledér öltözékű csinos hölgyeket vonultat fel nagy előszeretettel.
A lap szülőatyja maga sem vetette meg a nőket. Úgy látszik, vágyai tíz évre vannak kalibrálva. Legalábbis pontosan ennyi évet bírt ki mindkét felesége mellett. A maradék ötvenet aztán gondosan beosztotta a többi hölgy között. Életrajzírói további tíz hölgyet tartanak számon, de azt senki nem tudja, mennyien lehetnek a hivatalos lajstromon kívüliek. Mindenesetre a most 84 éves férfi még mindig válogathat a nőkben. Hogy mit tesz a személyes varázs! (Netán valami más?)
Egyik szerencsétlen sorsú nyuszis lányt, Nicole Smith-et is azzal vádolta a gonosz sajtó, hogy csak a pénzéért ment hozzá milliomos férjéhez. Igazán érthetetlen és rosszhiszemű a vád, hiszen csak 63 év volt írható a férj javára. Ez viszont jelentéktelen különbség volt azokhoz a hasonlóságokhoz képest, amik a párt minden bizonnyal összekötötték. Nem sokáig, mert a házasság után tizennégy hónappal meghalt az „ifjú férj”. 1993 Playmate-jének egyébként tipikus sztár-sors jutott. Kisfia halála után ő is nagyon fiatalon, negyven évesen hagyta itt az árnyékvilágot, gyógyszer túladagolás következményeként.
A nyuszis lányok élete nem olyan diadalmenet, mint az az első, felszínes pillanatban tűnik. Az ismertség egének árva csillagai ők. Sőt, inkább csak fájóan rövid életű üstökösei. Feltűnnek, berobbannak, halált megvető sebességgel, de ugyanolyan gyorsan el is tűnnek a látóhatáron. Jön helyettük más, sok száz, majdnem ugyanolyan. Mint ahogy valaki epésen megjegyezte: „Mintha ezeket a nyuszi lányokat klónoznák.”
Az 1953-as beköszönése után (Marilyn Monroe-val a címlapon) forradalmi volt az újság útja. Villámgyorsasággal elterjedt a világ minden részén, ezzel is bizonyítva népszerűségét és fogyaszthatóságát.
Nem fogadták mindenütt kitörő örömmel a magazin megjelenését. Indonéziában például a felháborodott férfilakosság az utcára özönlött és hangos fújolások közepette követelte a főszerkesztő fejét. Bennem is fújolást vált ki ez dolog. Hihetetlenül képmutató, álszent dolog a szexuális szimbólumok elleni ilyen fokú tiltakozás. Mintha ugyan az indonéz urak egy szexualitás nélküli állatfaj lennének! Pedig az ő agyukban is ugyanúgy forognak a fantáziaképek a nap huszonnégy órájából legalább háromban (egy statisztika szerint ennyi az átlag), mint a világ bármely részén élő egészséges férfiak tudatában. Ráadásul épp olyan képek, amelyek ellen az utcán olyan vehemensen tiltakoztak.
Apropó: szexualitás. A nyúlról a pórias, és fantáziátlan európainak maximum a húsvét jut eszébe. A tengerentúlon azonban másképp gondolkoznak. A nyúl kitalálója, Art Paul szerint a nyuszi humoros asszociációkat kelt a szexualitást illetően (talán a tapsifülesek legendás szaporodási rekordjaira gondolt?)
A fáma szerint jelenleg három növendék-nyuszival él együtt birodalmában a nyuszi-király. Hogy ez az együttélés mennyire szól a szexről, azt nem lehet tudni. De a mondás után szabadon: egy nyolcvanas kecske is megnyalhatja a sót!

Sugárveszély
Amikor megkérdeztem egy ismerősöm, hogy mi jut eszébe a szexuális kisugárzásról, akkor el kezdte ecsetelni vágyainak történetét. Hogy mennyire imádja ő a fekete nőket, a maguk apró sötét pihéivel együtt, és hogy mennyire mások, mint a szőke hűvösségek, és hogy... de a folytatás maradjon titokban.
Ez az úr összekeverte a szezont a fazonnal. Amiről ő beszélt az ideál-gyártás, vagy idolképzés, az a gyakorlat, amely során elképzeljük álmaink nőjét, magunk elé vetítjük őt teljes valójában, felvértezzük fantáziánk összes csapongó képzetével. Így születik meg a nyilatkozó személyes zsánere.
A szexuális kisugárzás valami más. Azt jelenti, hogy hirtelen elénk toppan valaki a nagy semmiből, akit nem is ismertünk azelőtt, akiről azt se tudtuk, hogy létezik és egyszerre csak szikrázni kezd körülöttünk a levegő, megolvadnak a jégcsapok, jótékony elektromosság borul a környékre. Vannak olyan emberek, akik nagyjából ezt a hatást váltják ki az emberből: megbabonázzák a többieket.
Hogy mi ennek a titka, arra nehéz lenne tudományosan magyarázatot adni, de annyit már az elején leszögezhetünk, hogy a jelenségnek minden híreszteléssel ellentétben semmi köze sincs a szépséghez. Ezt a kijelentést példák sokaságával lehetne igazolni. Most álljon itt csak kettő ezek közül.
Edit Piafot nem kell bemutatni senki számára. Igazi jelenség volt, valóságos kultuszt teremtve maga körül. Pedig kicsi volt, csúnya volt, slamposan öltözött, és nem volt éppen simulékony természet. Ennek ellenére férfiak sokasága zsongott körülötte. Azt tartja a fáma, hogy minden férfi ismerősének pulóvert kötött. Amik azonban sohasem készültek el. Ugyanis ahogy elkezdődött egy újabb szerelem, nekikezdett egy új pulóvernek is. Az ujjáig már sohasem jutott el. Skalpjait illetően említésre méltó az utolsó szerelme, aki alig huszonegynéhány évvel volt fiatalabb nála. Lehet irigykedni, kedves középkorú sorstársaim!
Ezzel a bravúrral persze nincs egyedül. Barbra Streisand sem sorolható a klasszikus szépségek közé. Csámpásan, kancsin, a nagykönyv testi paramétereit nélkülözve aratta sorra győzelmeit az erősebbik nem fölött. Igaz, mindössze két férjet mondhatott magáénak, de neki is megadatott az a luxus, hogy egy nála huszonhét évvel fiatalabb férfival szerelmeskedhetett élete derekén. André Agassi azonban nem az utolsó volt a sorban. A legenda még folytatódik, a hatodik X-én túl is.
Hogy mennyire nem korfüggő a dolog, arra példa Gábor Zsazsa, nemzeti büszkeségünk. Ő ugyanis rekordkísérletet vitt véghez. Állítólag nála több törvényes férjjel senki sem rendelkezik széles e világon. Mindössze kilenc alkalommal lépett az oltár elé, ami igazán semmiség az ezeket kísérő liaisonokhoz képest. A férfiakkal kapcsolatos feneketlen étvágyától csak a férfiakkal kapcsolatos aranyköpései a híresebbek.
A szexuális kisugárzás egy különös szerzet. Nincs köze a szépséghez, a jósághoz, az intelligenciához. Valamilyen belülről jövő erő, aminek az áldozata lesz minden gyanútlan, aki a bűvkörébe kerül.
A jóga talált rá magyarázatot. Mindennek az oka a svadhistana csakra, vagyis a második csakránk, amit köznapi néven (nomen est omen) nemi vagy szexcsakrának hívnak, és hol másutt, mint éppen a nemi szervek közelében helyezkedik el.
Akinél ez a csakra túlműködik, vagy az energiáinak többsége ide összpontosul, az ne csodálkozzon, ha képzetét folyamatosan erotikus jellegű fantáziaképek birizgálják. Az ilyen típusú ember egyébként kevésbé félszeg, mint a többiek, gyakrabban keresi a társaságot és általában szabadabban él.
Karinthy mondta második feleségről, aki köztudottan sugárzó személyiség volt, hogy szerette benne a változatosságot. Azt, hogy kiszámíthatatlan. Azt, hogy mindig előállt valami újjal. Hogy sohasem lehetett tudni, mit hoz a következő pillanat.
A szexuális kisugárzással rendelkezők számlájára is fel lehet írni hasonlókat. Mindig van bennük egy kis szokatlan báj, ellenőrizhetetlen hatás, meglepetéseket tartogató természet.
Egyébként pedig hasonlatos a többi sugárzáshoz: kis adagban pezsdítő, nagy adagban akár halálos is lehet. Ezért nem árt óvatosnak lenni, ha találkozunk vele. Rajtunk múlik, hogy hányadfokú égési sérülésekkel jövünk ki belőle.

VADSÁG A SZERELEMBEN
Füst Milán saját bevallása szerint ötvennégy évig (!) foglalkozott szexuál-pszichológiával. Hogy ez a gyakorlat szíves művelését jelentette-e inkább, vagy ilyen jellegű elméleti tanulmányokat, azt nem tudom. Mindenesetre figyelemre méltó megjegyzéseket tesz ebben a témakörben.
A trágárság gyönyörűsége
A szavak mágiájával kezdi. Anélkül, hogy ezt behatóbban fejtegetné, megjegyzi, hogy a szavaknak – mint tudjuk – misztikus erejük van. A tilalom tényének pedig érdekes lélektani háttere, tele bonyolult asszociációkkal.
Amit tényként szögez le Füst Milán: vannak asszonyok, akik kifejezetten igénylik az aktus körüli trágár szövegkörnyezetet.
„Sőt , a férfiak is szívesen inzultálják ilyesmivel hölgyeiket s kedvtelésük az, hogy intim pillanataikban olyasmiket súgjanak füleikbe, amiket még elképzelni is merő gyalázat lett volna intim kapcsolatuk előtt.”
Szerinte vannak szalonképes szavak, amiket esetleg társaságban el lehet sütni, maximum szemlesütést és arcpirulást váltanak ki. Vannak azonban olyanok is, amelyeket jobb csak a hálószobának megtartani. Olyan szavak, amelyek – mint fogalmaz – a „nyilvánosság előtt iszonyatot s az ágyban érzéki szédületet” okoznak.
Füst Milán egyébként Groddeck tanítványának vallja magát. Az említett német úr igen népszerű pszichiáter volt Baden-Badenban. A pszichoszomatikus orvoslás atyjának tartják – mellesleg tőle származik az „ösztönén” kifejezés, amely aztán mégis Freud nevével forrt össze. Állítólag kiadott egy vaskos könyvet, ami a trágárságok tudományos gyűjteménye volt. (Talán nem elhanyagolható adalék, hogy az orosz után mi következünk ezek gazdagságában.)
Nos, Groddeck ezt a könyvet nyomta idegbeteg asszonyok kezébe, hogy forgassák, és fennhangon mondogassák anyanyelvük trágár kifejezéseit. „Mindenekelőtt közömbösítenem kell a dolgok megnevezésével járó nagy lelki hatásokat, mielőtt magukhoz a dolgokhoz hozzáférhetnénk” – tartotta Groddeck.
Intimitások Déryről
Déry Tibor egyik novellájában a köztudottan szabad szájú Böhm Arankával folytatott viszonyát tárgyalja ki. Itt fejtegeti a trágár beszéddel kapcsolatos véleményét. 
„Így vezettettem be, egy gyors óra leforgása alatt abba a lélektani műhelybe, melyben a földi szerelem előkészületei folytak, mindaddig csak férfiaknál tapasztalt szabadszájúsággal, a látszólagos természetesség provokációival. A trágár szónak más az erotikus értéke, ha a társaságunk egy nőtagja ejti ki nyilvánosan, más, ha egy utcalány. Vétessék továbbá tekintetbe, hogy amit ma nyolc-tízéves gyermekek szájából hidegvérűen meghallgatunk, az negyven évvel ezelőtt felnőtt konflis kocsisoknak is szégyenükben arcukba kergette volna a vért... Annak idején ismerőseim körében... ugyan szabad szájúnak ismertek: felvágásból voltam az, terhes szemérmességem leplezésére, de udvariasságból is, hisz nyilvánvalóan ezt várták tőlem, ki első Nyugat-béli szereplésem miatt sajtó útján elkövetett szemérem elleni vétség címén ítéltettem el.”
Ahogy a tigrisek, úgy az emberek
Füst Milán fent nevezett könyvében a következő is szerepel: ha a tigris dühös, az szívdobogással jár. Ettől fogva viszont bármi is okozza a szívdobogását, dühös lesz tőle. Ilyen banális módon társul a nemi gyönyörűség is a dühvel. Ennek kapcsán teszi fel a költői kérdést:
„...de vajon az embernél is nem közel áll-e ez a két lelki mozgalom egymáshoz? Nem régen tudjuk-e, hogy a kéj és a gyilok, vagyis a kegyetlenség, tehát harapás, szúrás, csípés mennyire egymásból következnek?”
A két vad dúlva, verekedve esik egymásnak. Szerelmi játékuk közben, közösülésük idejére „együteműnek” látszanak. Az események után azonban megváltozik minden, legalábbis ami a lélektani állapotot illeti. A nőstény elégedetten elnyúlik a földön, ringatja magát, miközben hím társa kedvetlenül liheg a ketrec másik végében. Mi több, szemlátomást igyekszik minél távolabb kerülni korábbi szerelmi partnerétől.
Talán ismerős a kép valahonnan? Persze, nem teljesen ilyen formán, hiszen mi a teremtés koronái vagyunk vagyunk, intelligens lények, emberi tudattal bírunk, megtervezzük életünket, uralkodunk érzelmeinken, kordában tartjuk a test démonait. Nálunk egészen más a szerelem is! (Vagy nem egészen?)
Amit az orgazmusról Füst Milán tudott
A tudatos partner odafigyel a másikra, próbál vele azonos hullámhosszra kerülni, és azonos hullámokban lüktetni. Ennek a korántsem könnyű feladatnak pedig férfi embertársainknak kell elsősorban megfelelni, ismerve a férfi és a női orgazmus közti kardinális különbséget. Ha nem figyelnek ugyanis kellően egymásra, úgy járnak, mint Füst Milán hősei: egyikük már rég újságot olvas, amikor a másiknál még el sem kezdődött a kívánt folyamat.
Amikor egy pszichológusnő úgy fogalmazott, hogy „a női orgazmus egy dzsungel”, nem is állt olyan messze az igazságtól. Hiszen attól fogva, hogy legalább olyan hitelesen mímelhető az orgazmus, mint ahogyan átélhető, attól fogva nehéz tetten érni. Másrészt a férfi orgazmushoz viszonyítva, ami Füst Milán tipológiájában egységesnek mondható, a női sokkal kacifántosabb. 
Maga az író hat kategóriát sorol fel, valószínűleg jobb híján, hisz akár meg is duplázhatná sorozatát.
1. normális: lassú begerjedés, hosszú csúcspont, lassú lankadás, utó kéjérzetekkel
2. férfias: gyors begerjedés, rövid csúcsponttal és gyors zuhanással
3. rapid: a behatolás pillanatában csúcspont
4. anyás: „nekem akkor jó, amikor neked”-típusú orgazmus
5. diszperz: több apró gyönyörös pillanat, nagy megrázkódtatások nélkül
6. szezonális: mint az erdő vadjainál, nincs szerelem télen, csak az ősz és a tavasz jöhet szóba, egy évben éppen kétszer tehát.
Hát, mi tagadás, nem könnyű a nőkkel! Még ha nem is olyan rendezetlen a helyzet velük, mint azt az egyik lélekbúvár mondja („Az ördög sem ismeri ki magát a nőkkel, az ember azt se tudja, hányadán áll velük, mert folyton hazudnak évezredek óta.”), azért akadnak nehézségek. Hiszen mindenki mást szeret, mást tart erotikusnak, máshol és másképp izgatható. Úgyhogy, kedves uraim, be kell látni annak az igazságát, amit egy gamelán-játékos fogalmazott meg egyszer roppant stílusosan: „...ha az egyik hangszeren jól tud játszani az ember, abból még nem következik, hogy a másikon is jól tud... minden hangszert külön kell megtanulni.”
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