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Folytatás 
a következő oldalon

D. Tóth Kriszta: Fontos, hogy  
ez a regény főhősének véleménye, 
nem az enyém. Szomjas Helga 40. 
születésnapja hajnalán meztelenül 
áll a tükör előtt, szembesül a tes-
tével, a múltjával, a jelenével, a tit-
kaival. Kiborul, és sorolja magának 
mindazokat a kliséket, amelyeket 
ehhez a korhoz szoktunk kötni.

Pokorny Lia: Én a 39.-en gondol-
kodtam el. Azt vettem észre, hogy 
másként működöm, mint korábban. 
Már nem szeretnék lobogó hajjal, 
sortban végigmenni az utcán, hogy 
minden srác fütyüljön utánam, mert 
nem azok a fiúk érdekelnek. Min-
denben ezt élem, elengedtem dol-
gokat. Szerintem nem egy korszak 
zárul le, hanem zajlik egy folya-
mat. Miközben becsukódnak ajtók, 
újabb kapuk nyílnak.

Gubás Gabi:  Én azt is alig vártam 
már, hogy harminc legyek, mert tud-
tam, hogy akkor valami egészen más 
fog történni velem, és így készültem  

a negyvenre is. Ezek jó fordulópon-
tok az életemben, mint egy finom 
bornál. Azt érzem, egyre jobb le-
szek azáltal, hogy telik az idő, és 
sok minden rakódik rám. A testem 
változása kevésbé érdekel, de már 
sokkal inkább én vagyok, tudato-
sabb mindabban, ami bennem vagy 
velem történik. 

D. T. K.: A negyventől egyáltalán 
nem szorongok, főleg most, hogy 
minden lehetséges aggályt beleír-
tam a Húszezer éjszakába. Helga 
története abban is segít, hogy a saját 
életemet megkíméljem az ő hibáitól. 
Amikor anyagot gyűjtöttem, inspi-
rált, hogy a körülöttem, hozzám kor-
ban közelálló férfiak és nők nagyon 
hasonló harcot vívnak, csak a vála-
szaik mások. Van, aki kilépett egy 
házasságból, van, aki csak megbot-
lott, van, aki önmagával sokkal jobb 
viszonyba került, és megtanulta érté-
kelni azt, amije van. Minden előfor-
dult, és annak az ellenkezője is.  
A pszichológusok ezt életközepi vál-
ságnak nevezik. Tagadhatatlan, hogy 
lezajlik, nőkben is, férfiakban is. Jó 
esetben úgy jön ki belőle az ember, 
mint Gabi. Ha nem ismeri annyira 
magát, nem elég őszinte és erős,  
akkor viszont úgy, mint a hősnőm.  
Én magam még épp 40 előtt vagyok, 

de már ebben az életszakaszban.  
Én is állok a tükör előtt, és látom, 
hogy többet kell tennem ugyanazért 
az eredményért. A testem és a lel-
kem is máshogy reagál. De hál’ Is-
tennek nem érzek válságot.

Maradjunk a testnél… Felsóhaj-
totok néha? Valami már sosem 
lesz olyan!

D. T. K.: Én jókat tudok magamon 
nevetni, és szerintem ez kulcs az 
évek méltóságteljes túléléséhez. 

P. L.: Nem szeretem, ha azt 
mondják, hogy „küzdeni az öre-
gedés ellen” – mert ez hülyeség. 
Persze amit az ember természetes 
úton megtehet önmagáért, azt te-
gye! Nem kell előkapni a lapátot, és 
magunkra hányni a földet. Titeket 
hallgatva azon gondolkodtam, hogy  
tizen-huszonéves korban lázadunk, 
hogy végre fogadjanak el teljes ér-
tékű emberként, nőként, aztán mire 
tényleg ott vagyunk teljes pompá-
ban, éretten, akkor pedig beindul  
a pánik. Miközben szerintem csodá-
latos, hiszen a szarkalábakra rá le-
het állni! Most van itt az ideje az el-
fogadásnak. Ez nem ámítás, hiszen 
arról beszélünk, ami megváltoztat-
hatatlan. Szánalmas ellene küzdeni. 
Szerintem gyönyörű, amikor  

„40. születésnap. Hivatalos temetése a fiatalságnak. 
a középkor első napja.” Idézet D. Tóth Kriszta most 
megjelent regényéből. Hát, induljunk ki ebből. 
Ki tudja, hogy a múló idő kapcsán hova érkezünk…? 

GubáS GAbI, PoKorNy LIA, D. TóTH KrISzTA

„Most van itt az ideje az 
elfogadásnak. Ez nem ámítás, 

hiszen arról beszélünk, ami  
megváltoztathatatlan.”

A NegyveNes NŐKrŐL…
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címlapon

valaki méltósággal azt tudja mon-
dani, igen, élek, és ehhez hozzátar-
tozik, hogy megöregszem. Én is né-
zegetem a testem, de nem vagyok 
szomorú, hanem van bennem egy 
fura nosztalgia. Ismerek olyan 70-
80 éves hölgyet, akit gyönyörűnek 
látok! Nemrég ismerte meg a párját, 
szerelmesek egymásba, tehát nem 
az éveken múlik! Az elfogadástól,  
a bölcsességtől ragyog az ember. 
Az élet nem áll meg, csak egy má-
sik szinten halad a befejezésig.

D. T. K.: Nem mindenkinek sikerül 
eljutni erre a tudati szintre. Sokan 
vannak, akik nem képesek önma-
gukat szeretni.

 
Noná, hisz a 40+-os nők szinte 

láthatatlanok. A külvilág azt üzeni, 
hogy nem engedheted, hogy múl-
jon az idő. Paradoxon. Hisz az élet-
kor egyre jobban kitolódik.

G. G.:  Engem egy ideje már nem 
foglalkoztat, mit gondol rólam a vi-
lág. Az érdekel, amit én gondolok 
magamról. Amikor ezt a döntést 
meghoztam, képes lettem szeretni 
önmagam. Ha neked tetszik az arc, 
ami visszanéz rád, akkor minden-
kinek tetszeni fog. Ha nem, akkor 
mindegy, hogy van-e rajta szarkaláb.

P. L.: Már csak azért is, mert a 
kétségbeesésnek van egy szaga, 
amit az emberek  megéreznek! Én 
próbálom megérteni magam, hova 
jutottam el, és mindeközben igyek-
szem nyitott maradni az örömre, ami 
független a kortól. Az öröm harmó-
niát teremt, amihez mindig vonzódni 
fognak. Hiába sulykolnak bármit, az 
elfogadás visszatükröződik! Csodá-
latos körforgás, a harmónia ott világít 
benned. Vagy áldozata leszel annak, 
amit diktálnak, vagy úgy döntesz, 
hogy köszönöm, kiszállok, csináljá-
tok, amit akartok, de én élni szeret-
nék! Ehhez folyamatosan dolgozni 
kell magunkon, de nagyon megéri. 

G. G.:  Sokkal jobban megéri, 
mint azzal törődni, hogy úristen, mit 
csináljak, hogyan kapaszkodjak má-
sok szeretetébe, visszajelzésébe, 
tetszésnyilvánításába? Ne az táplál-
jon, hanem az, amit magunkban  
találunk, vagy magunknak  adunk!

D. T. K.: Igen, mondják, hogy egy 
ember sem azért születik a Földre, 
hogy egy másik embert boldoggá 
tegyen, hanem azért, hogy megta-
lálja a boldogság forrását önmagá-
ban, és ezt ossza meg a társával. 
Ezt kellene megtanulni… 

a gyerekemmel ketten, az is egy 
helyzet, ami van. Vele foglalkozom 
esténként, kitalálok magamnak  
ezt-azt, és megtalálom az örömöt. 
Ha görcsösen ragaszkodnék a lát-
szólag egyetlen lehetséges boldog-
sághoz, akkor egyenes út vezetne  
a boldogtalanságba.

D. T. K.: rengetegen ragadtak 
bele kapcsolatokba, pozíciókba, 
ahol már régen nincs semmi keres-
nivalójuk. Én is kelepcében érez-
tem magam pár éve a munkahelye-
men. Amit megtanultam 35 és 40 
között, hogy merjek az ösztöneimre 
hallgatni. Vegyem észre, és vegyem 
komolyan, ha a testem-lelkem je-
lez, hogy nem jó. Ne intézzem el 
egy legyintéssel, hanem próbáljak 
alternatívát keresni. Kell kurázsi és 
bátorság ahhoz, hogy az ember azt 
mondja, lépek, és meg fogom talál-
ni az utat és önmagam. Persze,  
ki tudja, a társam támogatása nél-
kül képes lettem volna-e rá… 

P. L.: Én megtettem! Sokan azt 
gondolják, akkor lépnek, ha jön az 
új lehetőség. Pedig ez pont úgy 
működik, hogy ha lezárod – akkor 
tárul eléd. 

G. G.:  Már ismerjük az élet sza-
bályait. Tudom, hogy kell ezt a játé-
kot játszani, nem esem csapdába, 
tudom, hogy mindennek ok-okoza-
ti függvénye van, és már tisztában 
is vagyok velük. Most már üljünk 
le, és játsszunk úgy, hogy élvezzük 
minden egyes pillanatát!

D. T. K.: Azt várom, hogy a ne-
gyedik X, az önfelvállalás évtize-
de lesz. Ez vagyok én, tökéletle-
nül, túl néhány kudarcon, sikeren, 
megedzve, megkarcolva, de köz-
ben erősebben, mint valaha. De lá-
nyok, azért ne tegyünk úgy, mintha 
az élet minden pillanatában olyan 
biztosak lennénk magunkban, mint 
most! Amit veled szemben ülve 
megfogalmazunk, arról szól, hogy 
nagyjából milyenek vagyunk, és mi 
felé törekszünk. Közben igenis van 
úgy, hogy megkérdőjelezzük ma-
gunkat, elbizonytalanodunk, hogy 
helyes-e az út, amelyen járunk? 

G. G.:  Igen, de ha megtaláltad 
magadban a belső középpontot, 
ha a mérleg nyelve jól le van fixál-
va, akkor hiába leng ki pozitív vagy 
negatív irányba – egyszer csak újra 
visszaáll. Persze történnek veled 
olyan dolgok, amik sírásra, nevetés-
re ösztönöznek, de legalább nem 
ragadsz bele  egyik szélsőséges  

állapotba sem, hanem vissza tudsz 
térni az arany középútra.  

P. L.: Én ezt tartásnak vagy mél-
tóságnak hívom. Ha az megvan, ak-
kor tudsz igazán önfeledt lenni, és 
ugyanúgy átadni magadat az öröm-
nek, a boldogságnak. De már nyil-
ván nem habos-babos szoknyában 
fogok sikítozva rohanni az András-
sy úton, érted…

D. T. K.: Volt ilyen?
P. L.: Igen, én kicsit szélsősége-

sen élek, de már képes vagyok  
középre visszatalálni. Ezt nevezem 
harmóniának.

D. T. K.: Szerintem ehhez kell, 
hogy igenis vállaljam a vadhajtása-
imat. Azt is, hogy sírok, vagy nyitott 
szájjal röhögök. Igen, ez mind én 
vagyok. Nem kell állandóan bele-
erőszakolnunk magunkat középre.

P. L.: Persze, ismerem már ma-
gam. Nem csinálok úgy, mintha. 
Sőt. Pontosan tudom, hogy mitől 
tudok pánikba esni, megengedhet-
ném magamnak, hogy kétségbe  
essek, de mi a francnak?! 

Kislányként a negyvenéves kor 
olyan távolinak tűnik… Ha most 
betoppanna az a régi énetek, va-
jon mit szólna? Megölelne? Arról 
álmodott, amit megvalósítottál?

P. L.: Azt érezné, hogy a csuda 
gondolta volna ezt a gazdagságot! 
Az életem csomópontjain mond-
tam igeneket és nemeket, és sok-
szor csak utólag értettem meg, mit 
is kellett megtanulnom, és hogy a 
saját belső mércém szerint feljebb 
léptem, még ha ott, akkor fájt is. 
Minden úgy volt igaz, ahogy történt. 
Szerintem ez a legfontosabb. Ezért 
remélem, hogy megölelne…

G. G.: biztos mosolyogna  az  
a kislány, aki én voltam – erről ál-
modott. Hogy neki jó legyen ott 
fönt a színpadon. Hogy valamit ki 
tudjon adni. Nekem ez egy terápia 
is, hogy el tudjam fogadni az életet. 
Sok minden hamarabb történt meg 
velem a színpadon, mint az életben. 
Hamarabb csókolóztam, szültem, 
ami egy kicsit furcsa, de aztán utol-
értem magam, és most már kerek 
az egész. Tényleg élvezni lehet  
a játékot.

D. T. K.: Szerintem nekem azt 
mondaná, hogy „Na, végre!” Nem 
mindennap ölelt volna a keblére, 
de most már egy jó ideje igen! Mert 
rátaláltam arra az útra, amit kitalált 
nekem. ■

G. G.:  Nekem a színház pont erről 
szól. Ha én jól érzem magam, akkor 
az is, aki néz engem. Nem azért me-
gyek ki, hogy neked jó legyen, ha-
nem magamért! Ez bizonyos szem-
pontból egoista hozzáállás, de nem 
önzés! Arról szól, hogy befelé figye-
lek, és magamon dolgozom. Nem 
az a cél, hogy elhiggy bármit rólam. 
Azon dolgozom, hogy a legtöbbet 
hozzam ki abból az állapotból, hely-
zetből, amelyben most vagyok. 

D. T. K.: ugyanakkor nehéz meg-
élni, hogy közben azt hallod, hogy 
– édesanyaként, feleségként, be-
osztottként, főnökként – neked így 
negyven körül már rendben kéne 
lenned magaddal. Élj a gyerekei-
dért, a családodért vagy a munká-
dért! Ha anya vagy, piedesztálra 
emelnek és elvárják, hogy foglal-
kozz magaddal kevesebbet! Ezzel 
az elvárással kezdenünk kell vala-
mit, mert rengeteg nő érzi, hogy 
elveszik a mindennapokban, az el-
várásokban. Természetesen a csa-
ládom az első, de azt szeretném, 
hogy közben úgy mehessek ki az 
életem színpadára, hogy jól vagyok, 
és nőnek érzem magam. Amikor  
a gyerek bölcsődébe, óvodába, is-
kolába jár, elkezdenek „anyukának” 
szólítani. „Anyuka, be kéne fizetni 
az ebédpénzt!” „Apuka, kifogyott  
a tisztasági csomag!”Komoly kihí-
vás „anyuból” visszavedleni olyan 
nővé, aki a saját testével, intellektu-
sával, szexualitásával rendben van, 
és becsüli önmagát. 

Jó, hogy szóba hoz-
tad. A negyvenes nő, 
mint vágyakkal teli 
lény – nem téma, 
mintha nem is 
lenne. 

P. L.: Én soha ennyire jól és tel-
jesnek nem éreztem magam! Hu-
szonévesen mit tud még az ember, 
de tényleg?

D. T. K.: Nagyon fontos, hogy az 
ember teljes egésznek érezze ma-
gát, hogy ismerje a testét, hogy mit 
szeret, mire képes, és ezt élje is 
meg, ne szégyellje. 

Azért ne feledjük: sok nő ekkor-
tájt váltani kényszerül, vagy éppen 
elvált, egyedül neveli a gyerekét.

P. L.: Erről is tudok beszélni, egy 
másodpercig sem vagyok ettől két-
ségbeesve! Amikor eljöttem az Új 
Színházból, fogalmam sem volt, mi 
lesz. De aláfeküdni olyan tehernek, 
amit nem bírok el? Képtelenség. 
Hátrébb léptem, és arra gondol-
tam, lehet, hogy más lesz a dolgom. 
Honnan tudjam ebben a pillanat-
ban, hogy a fejlődésemhez mire 
lesz egyszer csak szükség?  

Nem az a kérdés, hogy mi marad 
abból, ami volt, hanem az, hogy mi-
vel tudom megteremteni a harmó-
niát ma! Ha nem egy pasival élem 
le az életemet, hanem most éppen 

„Nem az a cél, hogy elhiggy 
bármit rólam. Azon dolgozom, 
hogy a legtöbbet hozzam ki 
abból az állapotból, helyzetből, 
amelyben vagyok.”

Élmény!
Minden
tekintetben.
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