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„Ezen a földön mindannyian látogatók vagyunk
Ha elmegyünk, magunk után, ki tudja, mit hagyunk

Tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát
Ahány ember, annyiféle csodálatos világ”

(Bródy János: Mindannyian mások vagyunk)

Jó napot kívánok!

De régen találkoztunk, kedves olvasó! Tán egy éve? Remélem, so-
raim jó egészségben találják. Én, köszönöm, jól vagyok. Köszönöm 
érdeklődését, megy a vállalkozás, ha nem is teljes gőzzel. Nem 
baj, egy évet adtam magamnak, hogy érzékeljem, meg lehet-e 
élni belőle. A felnőttoktatás továbbra is a fő jövedelem- és öröm-
forrásom. Hihetetlen, hogy ott állok az emberek előtt, és figyelnek 
rám, elhiszik, amit mondok, és igyekeznek tényleg jól viselkedni. 
Nagyon fura érzés, hogy a hallgatóim nagy részének az asztalán ott 
fekszik a könyvem. Olyasmi ez az érzés, mint mikor a szülő nézi, 
ahogy gyermeke először szaval az óvodában, és nagyon büszke rá. 
Nem tudom megszokni, hogy tényleg én…, meg tényleg sikeres… 
Majdnem mindig úgy jövök el, hogy egy-két centivel a járda fölött 
röpdösök a villamosig, buszig… Trallala, szerettek, trallala. Anélkül 
nem bírok élni! Mert ha szerettek, akkor hisznek nekem, és akkor 
tényleg be fogják tartani a szabályokat, nemcsak a viselkedésben, 
üzleti protokollban, közszereplésben, hanem a mások-nem-bántá-
sában is. Sokan kérnek tanácsot gyáravatáshoz, bál rendezéséhez, 
konferenciához. Képzeljék, a napokban felhívott egy hölgy, a hangja 
után ítélve idősebb lehetett. Azt kérdezte, hogy – miután elolvasta a 
könyvemet! – ha italt viszünk ajándékba, azt be kell-e csomagolni. 
Az ilyen hívásoktól egyből értelmet nyer az egész nap!
 Külön szeretnék megemlékezni Botta Dénes úrról és feleségéről, 
Katáról. Botta úr nyugdíjas újságíró, fotós – papíron. De a hobbija 
beírja őt a magyar kultúrtörténetbe, az biztos. Névjegyeket gyűjt, de 
nem akárhogy! Katalogizálva, albumokba rendezve. Ha kérik kiállí-
tani valahova, készenlétben van jó pár tabló, felkasírozva rájuk száz-
számra a névjegy, hivatalos kártya, vonatkozó szakcikkek. Ráadásul 
szenvedélye minden, ami ezzel kapcsolatos. Gyöngyszem könyvei 
vannak, kaptam is ajándékba egyet, meg kölcsön is – század eleji 
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illemtan, ceremóniarendek, egyszerűen mesés! Kata türelmes fele-
ségként viseli sorsát, és boldog, hogy a férje nem plakátot gyűjt… 
Nagyon szerettem náluk lenni, az egész lakás egy nagy szeretetbu-
rokban van, érezni a fészek jelleget. Köszönöm!
 No és Csőkéék Miskolcról! Számítógépemre jött az első levelük, 
dicsérték a könyvemet, aztán elkezdtünk levelezni, „virtuális barát-
ság” lett belőle, ahogy Jóska mondta. Már egyszer személyesen is 
találkoztam velük, hát, tudják, olyan jó látni, hogy szeretik egymást 
– „pedig házastársak”, tennék hozzá a keserű és boldogan rosszin-
dulatú elváltak.
 És itt jutottunk el mindjárt az elején a mostani könyvem céljához: 
azt szeretném, hogy mindenki, aki elolvassa, nevesse ki azt, aki 
rutinból panaszkodik. Akinek pedig szokása, hogy mindenkinek 
szépen az agyára megy a sirámaival, öt percre üljön le, miután 
elolvasta a könyvet, és mérlegeljen – tényleg érdekli a másikat a 
körmönfontan kigondolt álgond? Nem lenne jobb, ha azért figyel-
nének rá, mert mosolyog, és megkérdezi a másikat, mi újság vele? 
Képzeljék, majdnem megverettem magam a buszmegállóban. Kora 
tavaszi délelőtt. Jön egy idősebb hölgy. „Régen vár?” – kérdezte 
kicsit sípolós fejhangon, s már az arcán láttam, hogy jó lesz vi-
gyázni. Mondom, nem régen, és ott, az előző megállóban van a 
busz, egy perc, és ideér. „Biztosan a százas …” Á, válaszolom, nem 
baj, hamar itt lesz a miénk is. „Felhős az ég alja, biztos’ eső lesz!” 
Lehet, válaszolom, de most olyan finoman süt a nap, jól melegíti 
a hátamat. Na, ekkorra már ideges lett a hölgy. Mint az ultiban 
a negyvenszázat, úgy vágta oda: „De itt meg mindig fúj a szél!” 
Bizony, mondom én erre, Apukám mondta, hogy a templom meg 
a laktanya körül mindig fúj, ezek a toronyházak is felgyorsítják a 
szelet. De legalább tiszta a levegő, nem? Szegény hölgy, akkorra 
már majdnem megütött, mindenesetre nagyon mérgesen a busz 
hátsó ajtajához ment felszállni.
 Vissza önhöz, olvasóm. Annyira meghatott, hogy ripsz-ropsz felvá-
sárolták a könyvemet! Nagyon sokan még azt a fáradságot is vették, 
hogy felhívtak, levelet írtak – egészen odavoltam! Mert egy dolog 
megírni egy könyvet, a másik meg megélni a sorsát. Sokszor el-
mondtam – nem is nagyon eszméltem rá, hogy Könyvet írtam, csak 
amikor a kész kötetet a kezemben tartottam. A kiadóm, merthogy 
azóta is nagyon rendes hozzám, szerintem szeret, motoros futárral 
azonnal kiküldte a lakásomra a kész opust, mihelyt ők megkapták 
a nyomdából. Na, eddig a percig volt csak nagy a szám, hogy „épp 
könyvet írok!”. Addig csak munka volt, jópofa volt róla beszélni, hogy 
hát igen, most írom a könyvemet!
 De kézbe fogni, és atyaisten! – rá van nyomtatva a nevem! Az 
egész más dolog. Ahhoz hasonlíthat ez az érzés, amikor kilenc 
hónap után a kezébe veszi a mama az újszülött gyerekét. Hát ilyen 
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lett. Reviczky Béla, aki tudja, hogyan kell könyvet csinálni, hetekig 
dolgozott a kéziratommal, de aztán bevallotta, hogy igazán sok 
szerkesztenivaló nem volt benne, nagyon jót tett a már lankadó ön-
bizalmamnak, hogy megdicsérte a készülő csemetét. A könyv maga 
nagyon szép „gyerek”, a tördelő, a nyomdai előkészítő tényleg cso-
dás munkát végzett. A rajzaimat nemcsak hogy beszkennelte (csak 
tudnám, hogy kell ezt a szót írni, s az sem ártana, ha tudnám, mit 
jelent!), de kérte is, hogy még rajzoljak! Biztosan szerette csinálni ő 
is a műszaki munkákat, mert képzeljék el, hogy például az ültetéses 
alkalmakat tárgyaló részben levő evőeszközök rajza legalább tízszer 
nagyobb volt eredetiben! Amikor a könyvemmel dolgozott, felhívott, 
és megjósolta, hogy sikerkönyv lesz. És hát tényleg! Köszönöm 
szépen. Aztán feltétlenül szeretném, ha mindenki tudná, a kiadó 
sajtóreferense, Orosz Anett egyfolytában próbálta és próbálja elhi-
tetni velem, hogy tényleg a Zírónő vagyok. Gyűjti a sajtómat, örül a 
sikereimnek, el is döntöttük, hogy akkor most már ő a Zügynököm, 
ha másképp nem, érzelmileg legalább.
 A kritikák is dicsértek, a sajtó szeretettel fogadott, önök, kedves 
olvasóim, kevesellték a viselkedési ismereteket a könyvben, és kér-
tek egy másikat is – köszönöm szépen! Főiskolai tanárnőm is azt 
mondta, hogy egy könyvet a hülye is tud írni. Hm. Ráadásul a kiadó 
is ösztökélt, meg a barátaim, ismerőseim. Bennem is van még el-
mondanivaló. Hát így vágok bele egy második könyvbe.
 Sokan és sokat kérdeznek. Elég fura megélni, de tényleg szakér-
tőnek tartanak. Pedig csak éltem, dolgoztam, tanultam. Az egész 
élet egy nagy spórkassza, vagy olyan, mint nagymamám kamrája. 
A stelázsin több hónapig tartó munkával felgyűlt a cseresznyebe-
főtt, a zöld dió, a birsalmasajt (rendesen celofánba csomagolva), 
a bödönben a levágott disznó oldalasa, resztli húsdarabkái zsírban 
(akkor még nem volt hűtőszekrény meg mélyhűtő, ez volt a kon-
zerválás módja), nagypapa ingjének darabjából készült csíkos vá-
szonzacskóban a szárazbab, lencse. Aztán amikor télen a hét unoka 
megszállta a félegyházi vasutasék házát, volt mihez nyúlni. Hát ilyen 
az élet is – minden nap hoz valamit, amire azt mondhatom: „Na, 
megint nem keltem fel hiába!” Mit gyűjtök? Csak példákon tudom 
elmondani. Például egy ravasz és jópofa sálmegkötési módot. Vagy 
hogy megtudtam, Nurejev nem politikai okok miatt hagyta ott a 
leningrádi balettet a hatvanas évek elején-közepén, hanem saját 
rossz természete vitte a határokon túlra. Vagy hogy az angolok a teát 
azért isszák tejjel, mert régen a porcelán a hőre szétpattant volna, és 
az előre beleöntött hideg tej lehűtötte a rákerülő forró teát, és azóta, 
bár a porcelán már mindent kibír – a hagyomány az hagyomány. 
Hogy a világ legdrágább gyapjúszövete a vikunya pehelyszőréből 
készül (haha, fogadjunk, nem is mindenki tudja, mi az a vikunya 
[vicuña]! – hát egy arisztokratikus láma).
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 Ebben a könyvben szép lassan szeretném felbontani minden be-
főt te met, megkezdeni a félrerakott füstölt kolbászt, meghívni önöket, 
kedves olvasóim, hogy kóstoljanak bele az életembe. Hátha jólesne 
egy kenyér mellett sütött lángos a bödönből vett zsírral megkenve! 
A hétköznapokhoz szeretnék tanácsokat adni, közben pedig imitt-
amott lesznek Privátkák arról, ami éppen a vonatkozó részről eszem-
be jut, kis önvallomások, személyes dicsekvések, vagy csak éppen 
olyasmi, amit épp a napokban láttam, és muszáj elmondanom.
 Az előző könyvemben már elmondtam olyan viselkedési szabályo-
kat, melyek azonos módon vonatkoznak a magán- és a hivatali élet-
re is: ilyenek a tegezés-magázás, köszönés, bemutatkozás, kézfogás, 
dohányzás szabályai, de általában az üzleti, a hivatalos protokollal 
foglalkoztam többet (öltözködés, telefonálás, névjegykártya, levél, 
virág, ajándék, rangsor, ültetési rendek, hivatalos ceremóniák, kok-
tél, állófogadás, díszebéd, delegációzás, konferenciaszervezés stb.). 
Tehát amikor például most azt látja, kedves olvasóm, hogy „öltözkö-
dés”, akkor a teljesen hétköznapi dolgokra gondoljon. Az eligazodást 
segítendő olyan tárgymutatót állítottam össze, amelyben mind a két 
könyv tartalmát feldolgoztam. Remélem, segítek vele.
 Jó érzést szeretnék átadni, azt szeretném elmagyarázni, hogyan 
lehet jól élni, és ezt természetesen nem az anyagiakra értem. Ehhez 
hozzájönnek még viselkedési tanácsok is, amelyek kimondottan 
arra valók, hogy a hétköznapok együttélési gondjait feloldjuk, ma-
gunknak tegyünk jót.
 Már az előző könyvemben is nagyon sokat példálóztam Európá-
val. Biztos sokan meg is sértődtek, hiszen mi Európában vagyunk! 
És miért kell nekünk elébe menni annak, hogy megfeleljünk a felté-
teleknek? Nincs ebben semmi bántó, mi nem a mai Nyugat-Európát 
kell hogy beérjük a viselkedésben, toleranciában, hanem évtizedek-
kel ezelőtti magunkat. De nem ugyanúgy. Nem fogjuk nagyítón 
nézni, hogy a férfiember, kalapját emelve, hány centire hajlik meg, 
miközben üdvözli a hölgyet a promenádon. Senkit nem érdekel, 
hogy most tekintetesnek vagy méltóságosnak kell-e szólítani a fő-
nököt. Az sem fog heves szívdobogást kiváltani, ha a vonzó hölgy a 
jobb kézben tartott zárt legyezőt szívére helyezve üzeni, hogy szeret! 
De igenis figyelni kell arra, hogy a köszönés nem úri huncutság. 
Az időseket előre kell engedni a buszon, át kell adni nekik a helyet. 
A szülőt még liberálisnak vallott családi kereteken belül sem szabad 
lehülyézni. A szófogadás családon belül nem a személyiségi jogok 
megnyirbálása, hanem a társadalmi elvárásokra való nevelés egyik 
formája. Előbb-utóbb valakinek úgyis „szót kell fogadni” – gondolja 
el, fiatal olvasóm, bekerül egy tényleg jó munkahelyre, csinálhatja, 
amit szeret, de a főnöke elmaradott, nem érti az új fejlesztéseket, rá-
adásul állandóan szól a narancssárga (vagy a kabalából három hete 
nem mosott) haja miatt. Nos, ha lehülyézi őt, feltehetően másnap 



már más munkát kell keresnie. Ha kicsit türelmesebb lenne a szü lei-
vel, sok mindent megtanulna. Elsősorban, hogy a „személyiségem” 
egyik része az, hogy tudok alkalmazkodni. A megalkuvás az más, 
ott nem marad belőlem semmi. De a mások elfogadása, a mások 
véleményének helyretétele, esetleg tisztelete, de mindenképp meg-
fontolása – része az embernek. Pontosabban az Embernek.
 Nagyon szeretném, ha nem bántanék meg senkit. Ugyanis na-
gyon síkos ez a terület, a magánélet szokásai tényleg „ahány ház, 
annyi szokás” módra alakulnak. Mindenki úgy érzi, hogy az a helyes, 
ahogy ő él; a saját életét tudja elfogadni, azt tartja követendőnek. 
Csak azt kérem, hogy amit leírok, segítő szándékom jeleként fogad-
ják. Az élet, ez a falatka hatvan-nyolcvan év, nem a Győzelemről 
szól, hanem arról, hogy sikeresen és kedvünkre vegyünk részt 
benne. Akit legyőz az ember, azt jól meg is tapossa – és ha leg-
közelebb ő kerül alulra? Ha sikeres, ha megtalálja azt a területet, 
ahol van alkotnivaló, ha a napok, órák örömet okoznak – akkor 
van értelme az éveknek is.
 Bródy János dalszövegeit, verseit olvasva döbbentem rá arra, 
hogy nagyon jók lennének mottónak (szegény Micimackóról ugyanis 
nem szabad végképp minden bőrt lehúzni, hogy nézne ki a szeren-
csétlen pucéran!). Nem volt könnyű elérni őt, de a Zügynököm – 
emlékeznek, Anett – segített. Mert lehet, hogy jogilag nem is kellett 
volna engedély, hiszen nyomtatásban megjelent versekről van szó, 
de azért nem lett volna szerintem tisztességes; idegen tollak, értik. 
Ezért aztán megvártam a szerző válaszát. Köszönöm, hogy megen-
gedte, kedves Bródy János!
 Macerás, nagyon macerás dolog másokkal együtt élni! Odafigyel-
ni, segíteni, megszólítani, kérni valamit másoktól (te jó ég!), meg-
mondani a fodrásznak, hogy unom az évtizedes fazont, fogamzás-
gátlót kérni a dokinál, bemenni a gyerek osztályfőnökéhez, másik 
szerelőhöz vinni a kocsit a szomszéd „ezermestertől” – csupa kínos 
ügy, külföldön magyarnak lenni, egy merő macera! Segíthetek?
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A reggel macerái

„A napsugár, ha vidáman ébred
beköszön az ablakon.
Felhőtlen tiszta arccal

mosolyog az ágyamon”
(A napsugár)

Mielőtt bármit is leírnék, közlöm, tudom, hogy nincs két egyforma 
család, nincs két egyforma reggel. Ne is várják tőlem, hogy minden 
egyes felkelési típushoz tanácsot adjak. Mert hogy ébred az, aki 
éjszakai műszakba jár? Vagy aki az első hajnali buszjáratot fogja 
vezetni? Vagy aki nyugdíjasként boldog szabadságát kiélvezve visz-
szafekszik még egy kicsit. Megpróbálok valami nagy általánosítással 
olyasmit leírni, amiben, reményeim szerint, találnak ezt-azt, egy „no 
lám”-ot, egy „hát ezt azért, szóval!”-t. Ahány ház, ugye, de azért 
vannak általános „szabályok”.
 Ilyen például az, hogy nem éri meg rosszkedvűen felkelni. Ha 
belegondol, nem mindegy? Úgyis fel kell kelni, nincs mese. Akkor 
meg jobb a dolgok pozitív oldalát nézni. Olyan nincs, hogy egy 
picike jóba ne lehetne belekapaszkodni. Például biztosan segít, ha 
az ébresztőórát öt perccel korábbra állítja, és akkor még egy nagyon 
kicsit lustálkodhat. Ilyenkor kell fizikailag emberi formát öltenünk, 
amihez egy alapos nyújtózkodás, még úgy fekve, a gerincet meg-
nyújtva nagyban hozzájárul. Ha lehet, azért az esetleg még alvó 
hálótársát ne zargassa ezzel fel. Titka: külön matrac. Tehát ha egy is 
az ágy, a betét kettőből legyen. Mert ugye a boldog első évek után 
már nem biztos, hogy áhítatos, elhaló örömmel nézem a tizenki-
lencedszer megforduló és a fordulások alkalmával kettőt-hármat 
csettengető-cuppangató társamat. A közös matracra, egy közös 
takaróra még a házasság is rámehet!

Ne tessenek most kinevetni, de én bizony minden reggel, feléb-
redés közben – szóval abban a folyamatban, amikor már nyitva 
van a szemem, de még nem tudom, milyen nap van – igyekszem 
visszaemlékezni arra, amit álmodtam. Ha sikerül, akkor előveszem 
Krúdy jó öreg Álmoskönyvét, és megnézem, mit jelent. Jóformán 
nincs is olyan, ami ne jót jelentene, ha az ember nagyon akarja. 

Ne pazarolja 
el a napokat 

rosszkedvvel!

Álmoskönyv
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Itt van például a „Havat látni: rövid betegség”. Hát ez, ugye, nem 
valami jó. De az ember nem lát havat csak úgy, hanem valahogy 
történik a dolog. Tehát tovább olvasom az álomfejtést, és mindjárt 
felderül a kedvem: „Havazás: vigadozás. Felette sűrű havazás: nagy 
haszon. Havat havas hegyen látni: levél, jó hír, változás.” Na, ugye 
mondtam, hogy direkt pozitív az álmom! Azért némi irodalmi élve-
zet is jut, hiszen Krúdy félmondatokban is megteremti a csendes 
úriházak klöplifüggönyös ablakán várakozóan kitekintő szépasszony 
bús-boldog hangulatát. Itt is így folytatja: „Ember, aki álmában 
válna hóemberré és csúfsága, bámulata volna a járókelőknek: rövi-
desen szerencsétlen szerelembe esik, amelyben hiúsága érzékenyen 
szenved.” Ilyet ugyan ki álmodik? Szóval ajánltatik addig keresgélni 
a megfejtésekben, amíg valami jó nem találtatik.
 De az sem árt, ha azonnal el is felejtjük, hiszen csak álom volt, és 
most gyorsan tenni kell valamit, hogy elkezdődjék a nap.

Mihelyst találkozik családtagjaival, köszönjön nekik. Az sem baj, 
ha ilyenkor egy-egy puszi is kíséri a köszönést – miért csak isme-
rősöknek esünk a nyakába, ha találkozunk? A puszit meg kellene 
tartani a sajátunknak, akiket legjobban szeretünk.
 Ha eddig nem köszöntötték egymást a családban, szeme se 
rebbenjen, kezdje el ön! Pár nap alatt majd megszokják a többiek is.

Ha kint köd van, zegernye és zimankó, akkor se adja fel, próbáljon 
gyógyírt keresni – ez a zene. Például remek módszer, ha az ébresz-
tőóra eleve a rádiót kapcsolja be. Hogy melyik adót – itt mindenki 
nyilván maga dönti el, hogy híreket hallgat, vagy muzsikát. De azért 
ne felejtsék el, az ilyenkor szóló akármilyen adás csak háttér, az 
embernek rengeteg a teendője közben. És hát a többi családtag 
is vajon ugyanazt akarja-e hallgatni? Beszéljék meg, és többségi 
szavazás döntsön.
 Most, hogy itthon dolgozom, ráéreztem arra a luxusra, hogy 
reggel nézem a televíziós híradásokat, magazinokat. Nem rossz, szó 
se róla. De egészen más életritmust követel. Nem tudom elképzelni, 
hogy egy dolgozó átlagcsaládban legyen arra idő, hogy leüljenek, 
és nézzék. Persze ha a lakásban több helyen is van tévékészülék, és 
mindegyiken azonos adás megy, elképzelhető, de az nem az igazi. 
Mert amit már nézni kell, az elveszi minden más cselekvéstől az 
embert.

A zene még arra is jó, hogy ha Igazán Rossz Kedve van, akkor meg-
próbálhat dudorászni. Ne nevessenek ki, eleinte persze hogy csiko-
rogva megy, de igyekezni kell. Mondjanak csak egy olyan példát, 
amikor a jókedvet ajándékba, csomagolva, hirtelen mástól kapják! 
Még ha igyekszik is az a másik, még ha cigánykereket hány is, ha ön, 

Jó reggelt!

Zene, zene!

Kedélyhangolás
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kedves olvasó, nem akar felvidulni, akkor nincs mit tenni. Pedig ha 
belegondol, a homokórán egyformán pereg életünk homokja akkor 
is, akár ilyenek vagyunk, akár olyanok.

Már az előző könyvemben is említettem kedves könyvemet, Stein-
beck Kék öböljét. Ebben van a Szerelem csütörtök című novella. 
Ha erről akarnék írni, jól tele is lennének az oldalak, ezért csak 
idézek egyet belőle, és szeretném, ha minden reggel kötelező lenne 
ezt ismételni, a rádió is meg a tévé is bemondaná: emberek, akkor 
önbizalom be! – rosszkedv ki! Egy…, kettő!
 „…ha néhány dolgot jól az agyadba vésel. Először: te Suzy vagy, 
senki más, csak Suzy (itt természetesen mindenki a saját kereszt-
nevét mondja olyan becéző formában, ahogy szereti). Aztán, hogy 
Suzy egy princ teremtés, gyöngyszem, nincs nála különb a világon. 
Nem baj, ha olykor-olykor el is mondogatod magadban. S ha már 
jól az agyadba vésted, gondolj arra is, hogy ez a Suzy mennyi 
mindent nem tud. Az egyetlen mód, hogy tanuljon valamit, ha né-
zelődik, olvas és kérdez. Az emberek zöme csak önmagát csodálja, 
ezért van az életben annyi tülekedés-dulakodás.” (Ford.: Vámosi Pál)
 Tudom én, nevetséges így első hallásra, de kérem szépen, ne 
mondják el senkinek, csak úgy próbálják ki titokban! A ködös-borús 
reggeli hangulatban, amikor kiszállnak az ágyból, egy másodpercre 
álljanak meg, vállakat hátra, egy mély levegő be. No még egyszer!
 Aztán minél rosszabb volt a hangulatuk, annál alaposabb, szinte 
piperkőc tisztálkodás, habos fehér blúz, póló, ing, kinek mi, közben 
már a váll hátrahúzása óta ugye mondogatjuk a „gyöngyszem va-
gyok”-ot (férfi is lehet gyöngyszem, miért ne, nem hallatszik az ki!), 
el kell kapni egy kedves dallamot, ahogy fent is írtam a zenénél, 
és már lehet egy picurkát mosolyogni is, addigra elaltatta a család 
éberségét, csak azon fognak csodálkozni, hogy mitől lett hirtelen 
jobb a reggel.
 Azt hiszem, rájöttek vaslogikájukkal – én is ezt csinálom, azért 
tudom ilyen jól. Az a baj, hogy amikor kilépek a lakásból, lift, lépcső-
ház, megyek a buszhoz reggel, a belső dúdolás néha kihallatszik… 
De már megszokták a lakók, és ha vadidegen hallja, akkor is csak 
azért rosszallja, mert ő nem dudorászik. Nem mer. Naná, mert én 
vagyok a „princ”!

A higiénia annyira alapvető kell hogy legyen, hogy még beszélni is 
kínos róla. Pedig itt a lakótelepen, ahol lakom, reggelenként a bu-
szon sok a büdös ember – a lakásokban táv-melegvíz van, pár perc 
egy zuhanyozás… Nem létezik, hogy ne legyen a tisztálkodásra öt 
perc! Miért adja meg magát az igénytelenségnek?
 A fogmosás is része a reggeli készülődésnek, férfiaknál a borot-
válkozás, nőknél a szerény smink. A fésülködéshez is kell fésű, tükör.

Princteremtés!

Fürdőszobaügy
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 Ezek azt jelentik, hogy az ideális helyzet az lenne, ha mindenkinek 
lenne egy külön fürdőszobája, ami ugye lehetetlen. Ezért a békés 
egymás mellett élés érdekében a családtagok kialakítanak egy 
fürdőszoba-használati ütemtervet. Nem komoly agymunka, kiala-
kul, szokássá válik. Ugyanígy figyelni kell arra, hogy mindenkinek 
meglegyen a saját polca, polcrésze a cuccainak, a külön törülköző 
persze kézenfekvő.
 Csak úgy, tanulság nélkül elmesélem, mit hallottam egyik isme-
rősömtől. A lányát egy dán fiú vette el. Eljöttek ide egy hétre. Az is-
merősöm reggel pizsamában ment a fürdőszoba felé. A dán vej meg-
látta, és halálosan zavarba jött. Bevallotta, hogy ő még a saját apját 
sem látta soha neglizsében, mindig csak háziköntösben a pizsama 
fölött. Nem tudom, ennyire kell-e vigyáznunk, de az biztos, hogy 
nagyon nem illő, ha a családtagok egymás előtt pucéron járkálnak.

Amit viselkedéskultúrában elvárhatunk, hogy mindenki tisztán hagy-
ja ott maga után a vécét, fürdőkádat, mosdókagylót. És ha kifröcs-
költe a vizet, akkor a követ is gyorsan áttörölheti, amikor végzett. 
Ha belegondol – ön is utálna fogkrémmaradékos vízcsapnál arcot 
mosni, nem?
 És a borotválkozócuccot is el kell rakni használat után, az arc-
ápoló kenceficék sem heverhetnek szanaszét. A fésűből, keféből ki 
kell pucolni a beleragadt hajszálat, hogy mást ne mondjak. Arra kell 
gondolni, hogy egy perc többletráfordítás, de mennyivel jobb lesz 
bejönni egy rendes helyre este!

Apoteózis = megdicsőülés. (Egyik kedvenc közhelyem: piszkos ci-
pővel nem lehet Európába menni.) Szeretném, ha a cipőpucolás 
olyan kedvelt családi esemény lenne, amiért versengenek a gyere-
kek, ki csinálhatja aznap. Nem is értem, miért ment ki a divatból. 
Mert ugye szárnyasbetét-reklámból minimum ötféle van esténként 
a képernyőn, a cipőkrémből meg évek óta csak egy, amikor a fickó 
összekeni a homlokát, és lecsapja az egészet. Az igaz, hogy utána 
reklámozza a higiénikus „nyalókás” cipőkrémváltozatot, de az első 
fele a reklámnak jobb pofa (vagy jópofább? – na, várom a nyelvészek 
javaslatát), azt jegyzik meg jobban.
 Reklám nélkül is rá lehetne érezni a piszkos cipő okozta belső 
taszításra: íme, egy teszt. Az utcán, boltban, járművön, kocsi abla-
kából kinézve figyeljék csak meg egy napig, milyen cipőkben járnak 
az emberek. Higgyék el, meglepetésként fog hatni egy-egy kipucolt, 
fényes lábbeli. A zöm… De hagyjuk! Elkeserítő. A pucolatlan cipő az 
általános viselkedéskultúrában a szociálisan alulkulturált (magyarán 
neveletlen, igénytelen) rétegre jellemző. Hát ehhez képest kérem 
szépen önöket, szakítsanak indulás előtt legalább egy percet – ez 
egyenlő a cipő száraz ruhával (leszázalékolt frottírtörülközővel, még 

Tisztán hagyjuk ott!

A cipőpucolás 
apoteózisa
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a nyáron a mosásban elszíneződött pólóval stb.) való áttörlésére 
fordított idővel. Ha esetleg időmilliomosok vagyunk, és két percet is 
rá tudunk szánni, akkor az önfényezős krémmel, tudják, a szivacsos 
végűvel – sitty-sutty – átkenjük. És amikor például hetente egyszer, 
már szinte az unalomig szakad ránk a szabadidő, szánjunk a cipőnk-
re négy teljes percet, krémezzük át, és fényesítsük ki!

A sportcipőket, ugye, nem kell bokszolni. Viszont azok is baromi 
piszkosak tudnak lenni. Vizes ruhával kell áttörölni, legalább a napi 
portól, sártól. És rá kell beszélni anyut, hogy tartson családi cipő-
mosó programot, dobja be a mosógépbe! Negyven fokon a vilá-
gon semmi baja nem lesz, azon kívül, hogy tiszta lesz. Kipróbáltam 
én is, mint sok mindenki más is.

Még a zárható, lelakatolható, befalazható külön hálószoba sem indo-
kolhatja a be nem ágyazást. A szétdobált takaró, az éjszaka álomsza-
gú odorja, a fenekünk nyomát viselő meggyűrődött lepedő aranyos 
és bájos – reggel, mikor felkelünk belőle. De este fáradtan, amikor 
jólesően szeretnénk végigdőlni az ágyikóban, akkor az egésztől 
elmegy a kedve az embernek. Az ideális az lenne, ha a reggeli napra 
kitennénk egy órára a paplant, párnát, lepedőt, aztán gondosan 
elraknánk, szépen hajtogatva. Nem akarom végképp kinevettetni 
magam, de a hanyagabbak is rászokhatnának arra, hogy kisimítsák 
a lepedőt, helyére tegyék a párnákat, paplanokat, és letakarják az 
egészet egy takaróval… Egyből rend lenne!

Ott tartottunk tehát, hogy végzünk a fürdőszobában. Előtte fel 
lehet rakni a teavizet, elkészíteni a forró vízzel készülő italokat, hadd 
hűljön. És akkor jön egy olyan teendő, amit sokan már szinte úri al-
lűr nek tartanak: le kell ülni, és meg kell reggelizni. Tipikus válaszok 
és az én véleményem róluk:
 a) Egy másodperc időm sincs, így is félek, hogy elkésem, majd 
bekapok valamit a munkahelyemen! Tessék szíves lenni öt perccel 
korábban felkelni. Munkahelye felé menet eltölt annyi időt a kifli + tej 
megvásárlásával, mint amennyi otthon lett volna a reggelizés. Ha 
a munkahelyre érve azzal kezdi, hogy lepakol, és elszalad a büfébe, 
hamarosan az a kép alakul ki önről, hogy kedveli a csökkentett 
munkaidőt, reggel például soha nincs a helyén. Mert ugye a büfében 
megveszi, ott meg is eszi, vagy elviszi, és a helyén fiókból, suttyom-
ban, vagy netán hivalkodóan megterítve elfalatozgatja. Ha iskolás, 
akkor az evésre legkorábban az első szünetben tud sort keríteni, 
addigra éppen jól megfájdul a gyomra.
 b) Egyszerűen NEM BÍROK lenyelni egy falatot sem reggel!
 Biztosan azért, mert évek óta meg sem akarja próbálni. Kezdje fo-
lyadékkal, pár falat puha akármivel, például müzli, kifli közepe, szelet 

A sportcipőről

Ágyazás

Reggeli,  
kávé, cigi?
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kenyérke vagy egy fél fánk. Maga a mondat pedig legtöbbször egy 
nagy blöff, manír: „Figyelj, lám, milyen szerencsétlen vagyok, foglal-
kozz velem, beszélj rá a reggelire, addig is én vagyok a középpontban, 
magamtól nem tudnám ezt elérni.” Általában minden olyan mondat, 
hogy „de én nem BÍÍÍROM megcsinálni”, arra hívja fel a figyelmet, 
hogy foglalkozni kell vele, csicsijja-babujja, dehogynem, te olyan 
ügyes, okos vagy, próbálgasd, puszi-puszi. Hát, jó nagy szégyen, az 
biztos. Hogy valaki arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen gyenge!
 c) Én csak kávét iszom otthon, igaz, azt legalább kettőt, egyet 
mindjárt felkeléskor, a másikat meg készülődés közben. Hát ha azt 
hiszi, hogy attól felébred, tegye, legfeljebb jól kilyukad a gyomra egy 
kis idő múlva. Gondolja el, a tömény kávé az abroszból sem jön ki, mi 
lehet akkor ott a gyomra falán! Az egész csak önnevelés kérdése: egy-
két szem keksz vagy fél szelet zsemle. Aztán egy kávé és egy pohár 
nem forró, esetleg hideg folyadék. Így a koffein nem ragad azonnal 
a gyomor falára, hanem a folyadékban feloldódva felrohan az agyba, 
és tényleg felébred. (Kérem, hogy orvos olvasóim ne kacagjanak a 
tudománytalan mondataimon; csak így tapasztaltam, nem tanultam.)
 d) Ugyanaz, mint a c), tetézve egy szál cigarettával éhgyomorra. 
Biztos vagyok abban, hogy aki ezt teszi, abszolút tisztában van vele, 
hogy öldösi magát. Hiába kérném az ellenkezőjére, „akár a lóval 
imádkoznék” – ahogy Anyuka mondja. Ne tessék mentséget keres-
ni, igenis szociálisan alulkulturált viselkedés (így hívják úriasan meg 
tudományosan a közönséges, primitív magatartást). Sok dohányos 
alighogy kinyitja a szemét, tapogatózva – miközben lever ezt-azt – a 
cigit keresi. És úgy, kócosan, éjszakaszagú szájjal, éhgyomorra 
rágyújt. Most képzeljék el: a gyomrában több órája nem járt étel, 
a gyomorsav – klitty-klotty – lazán hullámzik. Erre most megkapja 
a nikotinsavat, ettől felpezsdül, mint a vízkőoldótól a csapon maradt 
vízkő, és rettentő csapásokkal neki-nekivágódik a gyomor falának. 
Akárcsak a vízkőoldó, jól lemarja a bélést. Hát persze hogy egy idő 
után kedélybeteg, fájós gyomrú ideggörcs lesz az ember. És akkor 
még nem is beszéltem a körülötte, szájából-bőréből áradó hideg, 
savanyú dohányszagról! Ezt elviselni igen nagy szerelem kell!

A legeslegszebb az lenne, ha a család leülne együtt arra a tíz percre. 
Megbeszélnék, ki hol lesz, mikor találkoznak, emlékeztetnék egy-
mást, mit ne felejtsenek el, esetleg gyorsan átadnák egymásnak 
a jó hangulatukat is. Persze ilyen csak az amerikai filmekben van, 
meg a reklámokban – de ki tudja? Hátha okos, ügyes fiatal házasok 
szántszándékkal már így alakították az életüket!
 Az is nagyon jó lenne, ha nem is együtt, hanem az elkészülés 
ütemében egyenként akár, de leülve mindenki enne egy szelet vajas 
kenyeret, egy tálka müzlit, ki mit szeret, egy bögre teával, kakaóval. 
Szerintem ez terítéssel, mosogatással együtt hat perc.

Akkor hogy is 
legyen a reggeli?
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 De ha már végképp nem megy a dolog, egy pohár gyümölcslé, 
egy tea, tej csak belefér az időbe! És hadd alkudozzam, akkor már 
egy vagy két szem keksz se sok. Még ha csak állva is, futva! – Azért 
ha belegondol, állva sem telik gyorsabban az idő, ugyanannyi ülve 
is, erre, ha kell, megesküszöm.
 És csak utána a kávé! Az sem baj, ha külön leülünk hozzá, hogy 
az agyunk is felfogja: most kávézom, tehát mindjárt úgy fel fogok 
élénkülni!
 És mi lenne, ha a kávét a munkahelyén inná meg, mondjuk a 
kollégákkal együtt, megbeszélve, mi lesz aznap a teendő? Jól van, 
jól van, ne kacagjanak ki! De azért igazam van, nem?

Szóval vegyük az optimális megoldást: pár perccel korábban éb-
redtünk, kicsit nyújtózkodtunk, mosdás, fogmosás, tiszta alsóruha, 
ápolt felsőruha, reggeliztünk, beágyaztunk, megfésülködtünk, pu-
colt cipő – és indulás. Kérem szépen elköszönni az otthon maradók-
tól! És tessék szíves lenni dudorászni!

Akkor most számoljuk össze:
5:50  Csöng az ébresztőrádió, vagyis indul a zene. Nyújtózkodás, 

gerincmozgatás, lábnyújtogatás.
6:00  Ki az ágyból! Ágyneműt szétrázni, ablakot kinyitni, fehérneműt 

elővenni, irány a fürdőszoba!
6:05  A teavizet feltenni, amíg mosdok, felforr.
6:06  Fürdőszoba, zuhanyozás, fogmosás, fésülködés, pici smink, 

illetve borotválkozás, zuhanyozás, fogmosás, fésülködés. Köz-
ben el kell zárni a teavizet, ha már felforrt, ázhat a teafű is.

6:25  Fehérneműben-köntösben vagy pólóban ki a konyhába, ösz-
szekészíteni a reggelit, például vajas kenyér zöldpaprikával, 
tea, C-vitamin-tabletta.

6:35  Beágyazni.
6:40  Áttörölni a cipőt.
6:42  Felöltözni (már este kikészítettem! – így maximum kétszer 

öltözöm át. Akkor az egész csúszik öt perccel).
6:50  Reggelizés és az egy bögre és egy tányér elmosogatása.
7:05  Táska ellenőrzése (pénztárca, igazolvány, kulcs, bevásárlócetli, 

… – ide mindenki behelyettesíthet dolgokat), cipő fel, kabát 
fel, köszönni az otthon maradóknak, és

7: 10  Indulás!

Megy ez, csak nem kell tötyögni, bambulni.
1934-ben a magyar úriasszony háztartása számára készült könyvben 
– akkor hasznos, ma már inkább bájos – tanácsokat találunk olyan 
háziasszonyok számára is, akik cseléd nélkül kénytelenek ellátni a 
házimunkát. Nem egyszerű a reggele szegénynek: „A családban 

Indulás

Szép lenne,  
de nincs erre idő!
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a háziasszony az első, aki felkel. A lakása két szobájából először azt 
hozza rendbe, hol nem alusznak. Az előszobát, a mellékhelyiségeket 
naponta korán reggel kitakarítja, ezzel eléri azt, hogy por, piszok 
nem verődik annyira össze, könnyebb a munka s a nagytakarítás 
ritkábban válik szükségessé. Azután elkészíti a reggelit. Egy óra 
alatt így minden rendben lehet, s amire a család az öltözködéssel 
elkészül, van tiszta hely, hol reggelijét elköltheti, s nyugodtan indul-
hatnak a családtagok napi munkájukra…
 A háziasszony lehetőleg együtt reggelizzék a családdal. A gyerme-
kek tisztán megmosakodva, rendesen megfésülve üljenek asztalhoz. 
A háziasszony lehet hátrakötött fejjel, munkaruhájában, de ruhája 
sohase legyen rendetlen vagy piszkos.”
 Ahogy olvasgatom, mi mindent kellett egy úriasszonynak – ráadá-
sul cseléd nélkül! – elvégeznie, elképedek.
 Majd még előveszem egy-egy témánál, jó?

Azért éppen itt, mert akinek kutyát is kell sétáltatnia reggel, az 
másképp osztja be az idejét, ez logikus. De ha mindenkinek sietős a 
dolga, akkor ugye megbeszélik és beosztják a kutya körüli teendőket 
egymás között? Ne felejtsék el, hogy sétáltatáskor a gazda köte-
lessége visszatartani a kutyát, ha a kutya jókedvében vagy hirtelen 
haragjában neki akar menni a másik kutyának. A Balatonnál láttam 
a barátnéméknél (tudják, meséltem már, egy óriási alaszkai mala-
mutjuk van) késő este sétálva a tó kihalt partján: nagyon messze 
feltűnt egy kutya a gazdája mellett. Murphyt (ez a mi kutyánk) Zsolt 
azonnal pórázra vette, szorosan maga mellett tartotta, és sietősen 
átmentek a sétány másik oldalára. Ezalatt az idegen kutya gazdája a 
nyakörvet tartva a kutya elé állt, hogy az ne is lássa a másikat.
 A legtöbb embernek kutyája, macskája van, de van, aki a szeretni 
szeretnék igénye miatt mást tart, például madarat, aranyhalat, 
teknőst, kígyót, kisoroszlánt, ezt-azt. Legtöbbször a gyerek kezdi 
el, hogy kiskutyát szeretne. Nézzen magába, kedves szülő, miért 
jött ez az ötlet a csemetéjénél. Lehet, hogy nem foglalkoznak vele 
eleget? Lehet, hogy nincs barátja? Lehet, hogy nem tud senkihez 
sem kedves lenni, nincs kit megsimogatnia? Vagy csak simán az 
„akarok” jele? Jól gondolja meg, mielőtt megadja magát, valóban 
ön is szeretné? Előbb mindig KISmacskát, KISkutyát viszünk haza; 
a kicsi – szép. Mindenki szereti azt, ami kicsi, aranyos, hiszen én 
nagyobb vagyok nála, nyugodtan lehetek gyengéd hozzá, nem lesz 
ereje visszaélni ezzel. Csak akkor vegyük meg a gombóc, földig érő 
szőrű, gombszemű kiskutyát, ha biztosan fogjuk szeretni nagyko-
rában is. Mert ne tessék elfelejteni: a kutya is ember. Az örökbefo-
gadása nemcsak a mi részünkről kíván életmódváltozást, hanem 
számára is sorsdöntő lépés, sőt leginkább a számára. Egy megunt 

A háziállatokról
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szerelmet, rossz barátságot fel lehet számolni, de egy kutyának nem 
lehet megmagyarázni, hogy: „Figyelj, Bubó, most el kell vinnünk 
az erdőbe, ott majd magadban kell kószálnod és megfognod ma-
gadnak az ennivalót, mert mi sajnos már nagyon nem bírjuk, hogy 
hullik a szőröd, meg hogy napjában kétszer sétálni kell vinni, szóval 
boldogulj, ahogy tudsz.” Az útszélen hagyott Bubó ilyenkor csak áll, 
fogalma sincs, hogy mi történik. Azt tudja, hogy rossz dolog, próbál 
egy ideig a kocsi után szaladni, aztán a teljes tanácstalanságba 
süppedve bóklászik egyet a bokrok között, megint kiül az út mellé, 
hátha csak vicc volt, és jönnek érte, aztán végül, ha nem pusztítja el 
valami vagy valaki, csendben éhen hal.
 Tehát a háziállat tartása felelősség az állattal szemben. Értelmet-
len dolog elkényeztetni, értelmetlen dolog kirugdosni. Akinek csak 
arra kell, hogy legyen egy néma és passzív alany kéznél az érzelmei 
kifejezésére, ne tartson élőlényt a közelében. Itt, a lakótelepen 
sokszor hallok síró kutyát az erkélyre kizárva, és látok olyat is, hogy 
szegényke a liftben volt kénytelen pisilni, mert annyira későn vitték ki 
a lakásból, hogy még az is csoda volt, hogy addig kibírta.
 Egyébként is tisztában kell lenni azzal, hogy a lakásnak megfelelő 
méretű kutyát kell tartanunk, egy doberman meg is őrül egy hatvan 
négyzetméteres lakásban, egy falatnyi palotapincsit pedig jobb nem 
őrizetlenül hagyni a százötven négyszögöles telken.
 Csakúgy, mint a gyereküket istenítő szülők, a háziállattartók is 
el vesz tik sokszor a kontrollt, és biztosak abban, hogy mindenki 
ugyan úgy viszonyul az állatokhoz, mint ők. Ha valaki nagyon- nagyon 
kötődik a kutyájához, és látja, hogy a vendége fél, és nem szívesen 
simogatja meg és nézi végig a kutyáról készült képeket, sokszor a 
vendégtől szabadul meg inkább. Ne tessenek elfogultak lenni! Attól 
még a vendég is ember, ha nem szívesen veszi ölébe az óriáskígyónk 
fejét, ha tüsszög a madártolltól, ha leszedi a fotelről a macskaszőrt, 
mielőtt leül.
 Én nem tartok háziállatot, mivel egyedül élek, sokszor nem vagyok 
itthon – szegény macsek vagy kutty depressziós lenne itt magában. 
Viszont remekül megvagyok a szobanövényeimmel; beszélgetni is 
szoktunk. Most, hogy jönnek a meleg nyári napok, állandóan inni 
akarnának. Én mindig mondom, hogy nem lehet furtonfurt, de 
addig rinyálnak, amíg kapnak egy pici vizet, aztán meg persze hogy 
csuklanak. A jukkafám a legfegyelmezettebb, ő már tudja, mi az 
élet. A növényeimen kívül van még egy kisoroszlánom, úgy hívják, 
hogy Hűha Lajos, A Borzalmas Fenevad. 1969 karácsonyára lett, 
egy játékbolt kirakatából lesett rám. Aztán van a Béla, a víziló, akit 
Moszkvából hoztam még annak idején, és mivel elég nagy szegény, 
a fedélzeten az ölemben tudtam csak elhozni. Ő nagyon öregszik, 
főleg a látása, már az egyik szemét transzplantálni kellett, az gomb-
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ból van. A legkisebb házi gyerekem Mandák Réka a Götz-baba 
dinasztiából. Nagyon cserfes, mint minden vörös hajú lány. Épp teg-
nap kellett kilakkoznom a körmét, ugyanis nem hagyott békén.

Mindenhol összevissza érnek haza a családtagok. Van, aki egész 
nap otthon dolgozik, van, aki iskolába, szakkörre, különórákra jár, a 
legtöbb dolgozónak a túlóra sajnos már természetes – szóval nagy 
felfordulásban élünk szépapáink és szépanyáink fix napirendjéhez 
képest. Valahogy vigyázni kellene hogy maradjon valami kis támpont 
az életünkben, mondjuk: este hétkor vacsora. Ahogy már írtam, na-
gyon jó, ha reggelizéskor találkozik a család, útjára indítják egymást 
– de életünk része kellene, hogy legyen az is, hogy együtt fejezzük 
be a napot. A vacsora jó alkalom a beszélgetésre. Ne felejtsék el, az 
asztaltól nem szabad felugrálni, otthagyni a még étkezőket.
 Lefekvés előtt kötelező a tisztálkodás – mondanom sem kell. 
A zuhanyozás, esetleg az idegeket is csillapító fürdés – az alapos 
mosakodás, arc, fül, hónalj, láb, fenék lemosása (amit napközben 
is, különösen nagydolgok után meg szoktunk mosni!) nagyon ma-
cerás, egyszerűbb egy gyors zuhany. A fogmosás elengedhetetlen, 
utána már ne gyújtsunk rá, ne nassoljunk csokit, ezt-azt. Mielőtt 
ágyba mennénk, köszönjünk el a többiektől.
 Az alvás létfenntartásunk egyik eleme, a napi nyolc óra az ideális, 
de mindenkinél kialakul, mi az az idő, amit végig kell aludnia. Egy 
elherdált éjszaka annyi, mint egy egész nap a kőbányában. Ha valaki 
fél attól, hogy nem fog tudni elaludni, az nem is fog. Egyébként se 
idegesítsék fel magukat a jövőben esetleg megtörténő rossz dolog 
ismételgetésével. Például „biztos nem fogok tudni elaludni”, „biztos, 
hogy nem fogom tudni a tételt”, „biztos, hogy mást vesznek fel az 
állásra”, meg ilyenek. Mert akkor nagyon valószínű, hogy úgy is fog 
megtörténni. Ilyen az álmatlanságtól való félelem. Ezernyi módja 
van az elalvásnak. Én, mondjuk, leteszem a fejem, és alszom. 
Legtöbbször kicsit olvasok előtte, és bár néha előfordul, hogy mivel 
nagyon jó a könyv, még éjjel kettőkor is fenn vagyok, azért ez elég 
ritka. Na nem a jó könyv, hanem a belefeledkezés. Jó módszerek 
tömkelege kering különböző újságokban, női és egészségvédő 
lapokban, népi gyógymódok, szokások is segíthetnek. Ha minden 
kötél szakad, egy nyugtató- vagy altatótabletta is meg van engedve 
– de nem mindennap, mert akkor semmit sem ér egy idő múlva. 
Nagyon rosszat tesz a tévézés, bár van, aki kimondottan arra alszik 
el. Az amerikai filmekben azt látjuk, hogy fegyelmezetten, hanyatt 
fekve alszanak. Többnyire ebből szokott a hosszú lábú, szőke hősnő 
verejtékezve felriadni valami rémálomra. Nem csodálkozom, mert 
barátaim, ismerőseim mind ugyanígy vannak vele. Meg én is. (Na 
nem a hosszú szőke láb, hanem a rémálom tekintetében.) Nem 
akarok beleszólni senki szokásaiba, de szerintem jobb, ha oldalt 

Este



fekszenek, mondjuk elálmosodásig – tehát amikor már majdnem 
belezuhannak az alvásba – a bal oldalon, majd gyors fordulatot vé-
geznek csukott szemmel, és a jobb oldalon egészséges, mély álmot 
kívánok. Á, nem is mondok recepteket. A fontos, hogy: ne cukkolja 
magát már eleve azzal, hogy nem fog tudni elaludni, és hogy ne 
szedjen mindennap altatót. Hm, na, azért egy biztos módszert még-
is átadok, ne mondják, hogy megfutamodom a nehézségek elől: 
ha nem jön az álom, csak forgolódik, akkor helyezkedjen el nagyon 
kényelmesen, ahogy aludni szeret, és kezdjen el mondani egy verset, 
mondjuk az Anyám tyúkját, vagy mondja el sorban, hogy a boltban 
melyik pulton mi van, vagy mondogassa az osztálynévsort – tehát 
valami olyannal kösse le az agyát, ami egy, lehetőleg monoton 
irányban rendszerezi a gondolatokat, ne engedje vakvágányra. Mert 
az a baj az álmatlansággal, hogy összevissza jár az agyunk, ez is, az 
is eszünkbe jut.
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Az öltözködésről

„Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik
Semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret”

(Neked így, nekem úgy)

Már az első könyvemnél is nagy lelkesedéssel és jókedvvel olvasgat-
tam régi illemtan- és életmódkönyveket. Egyik-másik bájos, avítt, 
tartalmában azonban a legtöbb még ma is megszívlelendő, moso-
lyogni legfeljebb a stílusán lehet.
 Ami az öltözködést illeti, tetszik, amit dr. John Szidónia írt 1934-
ben: „A ruha mesterséges éghajlatot teremt körülöttünk, amit ál-
landóan magunkkal viszünk. […] Legmelegebb az a ruha, amely 
a legrosszabb hővezető, vagyis amely a legtöbb levegőt tartalmazza. 
Azért oly meleg a lyukacsos berlini kendő, s a drága bundában is 
a levegőt fizetjük.” Örök igazság az is – bár nem valószínű, hogy 
minden kamasz lány rábólint: „…A divat befolyása alól magunkat 
kivonni nem lehet és nem szabad. Ami a divatban eltévelyedés – az 
úgyis gyorsan eltűnik, az egyéni ízlésnek azonban már leginkább 
csak a megállapított kreációk között való válogatás terén lehet érvé-
nyesülni. A mindenek feletti, alakunktól és korunktól való független 
divatolás feltűnik, márpedig a jó ízlés és a feltűnési vágy nem egy 
anyától született.” (Gazdy Márta, a Katholikus Háziasszonyok Orszá-
gos Szövetsége varrónőtanfolyamának vezetője, 1931)

A magyar kultúrtörténetben a ruházkodás múltját a honfoglalásig 
tudjuk követni, bár van néhány korábbi, finnugor eredetű szavunk, 
például az öv, szíj, szalag. A honfoglalók ruhájáról például érdekes 
tudni, hogy a nők is nadrágot hordtak – persze, hiszen nekik is 
lovagolniuk kellett. Övet a férfiak viseltek, erre akasztották a kardot, 
tegezt és más apró holmit. Hm, mintha ez a szokásuk a mai napig 
meglenne. A farmer övén, zsebeiben megtalálható minden, amire 
hirtelen szükség lehet: kés, csavarhúzó, gomb, reszelő, csipesz, 
zsinór, dugóhúzó, sörnyitó, fésű, tipli, facsavar…

„Régi igazságok”

Kis történelem
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 A honfoglalás után aztán gazdagodott nyelvemlékeink sora is; 
szláv hatásra lett magyar szó például a ruha, gúnya, kabát, nadrág, 
palást, szoknya, posztó. A középkorban nyugati, szinte már „nem-
zetközi” fogalmakkal gazdagodtunk, suba, atlasz, tafota például. 
A török hatás eredménye például a színességre való fokozott törek-
vés, új anyagok elterjedése. Biztosan mindenki tudja, hogy a kaftán, 
kalpag, papucs török eredetű szó. A következő évszázadokban 
erősödött a német hatás, a manufaktúrák termékeinek elterjedése. 
Ebből a korból származó szavaink például a kanavász, karton, 
pántlika, lajbi, pruszlik. Sajnos mára már nyelvünk szegényedett; 
bár tudjuk, mit jelentenek ezek a szavak, mégis egyre ritkábban 
használjuk őket.
 Például tudják-e, miért nevezik a nőket fehércselédnek vagy vá-
szoncselédnek? Mert vászonból készült a legtöbb ruhanemű, még 
az asszonyok felsőruhájának jelentős része is. A vászon régi neve 
 gyolcs, ami Köln német város nevéből módosult. A felsőruházatban a 
meghatározó és áthághatatlan megkülönböztetés az volt, hogy a nők 
szoknyát, a férfiak nadrágot viseltek. A gatya nem csúfolódó nadrág-
név, hanem egy külön ruhadarab volt, alsó és felső viselet is.
 A legrégibb lábbeliviselet a bocskor – ami nyáron ma is divat. 
A lényege, hogy egy szál bőrrel körbefűzzük a lábfejünkre. A csizma 
a 15. században jelent meg; török hatásra terjedt el. Eredetileg 
kétoldalt varrták, a talpa fordított bőrből, a sarka fából volt, az orra 
hegyes és sokszor felfelé kunkorodó volt. Ha csak felületesen is 
végignézzük az öltözetek fejlődését, egyértelmű, hogy a divat legin-
kább egy nagy terepasztalhoz hasonlít, ahol minden visszajut több-
ször is ugyanarra a helyre. Itt volt ugye a bocskor. De a még mindig 
divatos őrület, a párhuzamosan magasított platformos lábbeli sem 
újdonság. Nem tudom egyértelműen cipőnek hívni, mert láttam 
pár papucsot, csizmát is olyat, tudják, amikor szegény lánynak 
mindkét lába rövidebb. Hát ilyen cipőt hordtak már az ókorban, első 
feléledése a két, luxusáról híres Bourbon-király, XIV. és XV. Lajos 
udvarában történt. De aki olvasta Swiftet, tudja, Gulliver is látott 
fantáziadús emeletes lábbeliket.

,,És neveld lelked kérlelhetetlen igényérzetre. Ez a legfontosabb. 
A tömegek világa csak mohó, de nem igényes. Te maradj mér-
téktartó és igényes. A világ egyre jobban hasonlít egyfajta Wool-
worths-áruházra, ahol egy hatosért megkapni mindent, silány 
kivitelben, ami az élvező hajlamú tömegek napi vágyait gyorsan, 
olcsón és krajcáros minőségben kielégítheti. Ennek a tömegkielé-
gülésnek veszélyei már mutatkoznak, az élet és a szellem minden 
területén. Egy kultúra nemcsak akkor pusztul el, ha Athén és Ró-
ma finom terein megjelennek a csatabárddal a barbárok, hanem 
elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok megjelennek egy 
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kultúra közterein és igény nélkül nagy keresletet, kínálatot és áru-
cserét bonyolítanak le. Te válogass. Ne finnyásan és orrfintorogva 
válogass, hanem szigorúan és könyörtelenül.
 Nem lehetsz elég igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem 
mondhatod elég következetesen: ez nemes, ez talmi, ez érték, ez 
vacak.
 Ez a dolgod, ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot.”
 (Márai Sándor)

Nehéz ilyen sorok után megszólalni, hol jövök én ahhoz, hogy 
Máraitól többet akarjak mondani. Azért megpróbálom elmondani a 
véleményemet saját szavaimmal is. A divat természetesen létezik; ha 
valaki teljesen el akar szakadni tőle, nevetségessé válhat. De talán 
még nevetségesebb az, aki gondolkodás nélkül adja meg magát 
a legújabb trendeknek. Azt javaslom, hogy legyünk kíváncsiak, mi 
a divat, de nagyon kritikusan legyünk tisztában saját alakunkkal is. 
A nevetségesség a legszörnyűbb élethelyzet: rosszindulatú, negatív 
érzelmeket keltünk, minden más belső értékünk elhalványul vagy 
jelentéktelenné válik, és – ez a legfontosabb – saját magunk tehe-
tünk róla. Ha mérlegre teszi, kedves fiatal olvasó, hogy azért cikizik 
a barátnői (?), mert nincs vadiúj divatú szoknyája, vagy azért, mert 
borzalmasan áll, akkor melyik a jobb?

A picikkel kezdem: az nem baj, ha bepiszkolja az épp rajta levő kis-
in get, pólót! Sőt, ha a kisfiún estére nincs egyetlen pecsét vagy 
szakadás sem, akkor valami nagy baj történt.
 Tehát jól mosható holmikat kell venni – illetve örökölni. A jó ízlés 
már itt fontos szerepet játszik, hiszen a pici azt fogja szépnek találni, 
amit a szülei. Ne öltöztessék a gyereket apró felnőttnek vagy kira-
kati babának.
 Elképedünk, hogy ezek a fiatalok! – És mi milyenek voltunk? 
Mennyi lázadás – lehet, hogy másképp, de az öltözködés mindig is 
fontos része volt ennek. A Nagy Generáció, a 60-as évek fiatalsága 
– hát persze, rímel rá a farmer!
 Akkor jelent meg az iskolában is az aktatáska helyett a sportzsák! 
Emlékeznek, endékákockás (tudják, kicsit skótkocka hatású, volt 
piros alapon meg sötétkék alapon is, meg néha sötétzöldben), kör 
alakú, kemény alja volt, semmi belső zseb, felül zsinórral összefűzve, 
és egy szíj rajta a feneke és a teteje között, ezzel lehetett félvállra 
dobni. Nekem is volt, de csak kiránduláshoz volt szabad használni. 
Amikor egyszer titokban mégis ezzel mentem iskolába, apukám 
leült velem beszélgetni. Ez volt a fegyelmezési eszköze, és mindig 
nagyon szégyelltem utána magam, hogy milyen rossz gyerek is va-
gyok én. A mai napig élnek bennem az intelmei. Most éppen, 2000-
ben a fiatalok között még tartja magát a vastag talpú cipő (tudják, 
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amikor szegény lánynak mind a két lába rövidebb), a fiúknál dívik az 
alighaj vagy kopasz fej – de már vannak jelei a változásnak! Nemrég 
olvastam a 2000. év stílusairól, megosztom önökkel:

–   „house-os” – mindent szeret, ami mesterséges, és főleg drága. 
A pénz a legeslegfontosabb. A lányok olyanok szeretnének lenni, 
mint a Barbie baba, ezért nagyon soványak;

–   „diszkós” – a cél, hogy pont olyan legyen, mint a többiek, vétek 
eltérni;

–   „rapper” – minden ruhadarabja két-három számmal nagyobb, 
szarvasölő sapkát hord, a haja nagyon rövid;

–   „raver” – a house-os és a diszkós stílust keveri, fontosak az ék-
szerek;

–   „punk” – színes haj, feltűnő smink, minden, ami polgárpukkasztó;
–   „rocker” – hosszú hajú fiúk és lányok, eredetileg westerncsizma 
és bőrszerelés, ma már inkább farmer és uniszex kötött pulóver;

–   „alternatív” – egészen közel áll a 60-as évek lázadóihoz, csak ter-
mészetes anyagokból készült ruhát, bakancsot, ékszert, tarisznyát 
hord, gyakran vegetáriánus.

Nagyon nehéz felnőttként tanácsot adni, hiszen az „egy akolból 
valók vagyunk” hatás mindig is meglesz. Az osztálytársaktól kü-
lönböző öltözködés végzetes lehet, akár még ki is nevethetnek, 
kiközösíthetnek, ujjal mutogathatnak rád a hátad mögött! …Hm, 
biztos? Nem lehet, hogy irigyelnek a bátorságodért? Biztos, hogy 
nekik van igazuk?
 Rendben van, nem prédikálok, de egyet követelj meg magadtól és 
a barátaidtól: a tisztaságot. Nem ártana még a jó ízlést is felvenni a 
kötelező gyakorlatok közé, de a divat legtöbbször nem ez a kategó-
ria. Csak egy példát mondok: most az a divat, hogy a lányok minden 
ujján gyűrű van. Ha nem is mindegyiken, de a mutatóujjon biztosan. 
Tudod, hogy ez a középkorban a prostituáltak jele volt? Mivel a 
férfiak a mutatóujjon hordták a gyűrűjüket, úrinő ilyet nem tehetett. 
A kurtizán viszont így adta hírül mesterségét. A fiúk fülbevalójáról az 
előző könyvemben írtam, egyértelmű a véleményem a férfiékszerek-
ről. A fiúknál van most még egy dili: zokni nélkül hordani a félcipőt. 
Agyontöri a sarkukat, a lábujjak hegyét, de ez a menő, szenvednek 
a meggyőződésükért, mint egy középkori vértanú. Ez a divat, ez a 
macsós. Tudják, mi lehet ennek az eredete? Einstein nem hordott 
zoknit. Igaz, ő előbb évtizedekig ült a szobában, kitalálta a relativitás 
elméletét, és már mint EINSTEIN jött ki onnan. És nem szerette a 
zoknit. Ő már megtehette. És Faludy György is mezítlábra veszi fel 
a félcipőjét. Ő is megtehette. Hiszen egyikük sem ettől lett híres, 
és aztán tudós meg költő – hanem fordítva. Csak azért, mert zokni 
nélkül veszem fel a cipőt, nem leszek sem Einstein, sem Faludy.



31

 Na, a középkorúak is megbolondultak! – ezt két oldalról is halla-
ni, a fiatalok meg az idősek részéről is. Megértem saját korosztályo-
mat is, mert ugye az évek múlnak, nőnek a gyerekek, de a lelkünk 
mélyén mi ugyanazok vagyunk, mint húszévesen! Nehéz elfogadni, 
hogy egy-két fiatal kölyök a házban lenéniz bennünket, meg hogy a 
lány, akinek a fiú udvarol, bizony megváltoztatta a fiú papáját is, ha 
megjelenik, hátrahúzza a vállát, egyenesebb a dereka.
 Nehéz, mondom, a helyzetünk. A jó ízlés azt diktálja, hogy kívülről 
nem lehetünk tinédzserek. Nem szabad rövid alig-szoknyát, bugyi-
szé le-mutogató feszes nadrágot, férfiként rongyos farmert, bőrcuc-
cot, póló-zakó összeállítást hordanunk. Attól még nem leszünk 
fiata labbak. Nevetségessé válhatnak az apuk macsóra növesztett 
borostával is, hiszen már picurkát őszül a szakáll. Ne felejtsék el, 
a kopaszodás előny! A nők vonzódnak a kopaszodó (tehát nem 
kopaszra nyírt) férfiakhoz. Az őszüléstől való félelmünkben festjük 
a hajunkat – tegye meg ezt férfiként is, ha lelkileg zavarja a nők 
által oly nagy becsben tartott őszülő halánték, de ne váltogassa a 
hajszínét, és a valódiság kedvéért nem árt, ha a halántékon kicsit 
őszesebbre hagyja. Nőként egyszerűbb a hajszín váltogatása, nem 
lepődik meg senki – legfeljebb ha mélylilára vagy narancsvörösre 
sikeredik a festés. Az extrém színeket, sajnos, meg kell hagyni a 
lányoknak.
 A középkorú nők „betegsége” az agyonékszerezés, a lógós, jó 
nagy meg köves arany fülbevaló, négy-öt lánc meg kitűző, meg jó 
nagy gyűrű. Elég borzalmas látvány. A kevés az elegáns.
 A középkorúak kötelessége, hogy a példamutatás szolóni eszközé-
vel rászoktassák a gyerekeket az ápolt és igényes külsőre.
 Hát ezt el kell mondanom! Képzeljék, ma láttam egy jó harmincas 
férfit, már kicsit őszült a nyakba leérő, ám ápolt hullámos haja. Vé-
kony alkat, fekete póló, kék farmer, fémesen kivert bőrövvel. Rende-
zett, tiszta volt. És akkor leszaladt a pillantásom a lábfejére – tudják, 
a tiszta cipő fóbiám –, és képzeljék, egy teljesen hegyesorrú (de most 
tűhegyesre gondoljanak) barna csizma volt rajta, a sarka ferdén a tal-
pa alá csúsztatva. Tiszta volt ez is, szó se róla, de elakadt a lélegzetem! 
Nem mindennapi látvány volt – megsajnáltam szegényt, ugyanis ma 
harminc fok meleg volt, és a lábujjai satuba szorítva, a lábfeje herme-
tikusan belezárva a bőrcsapdába! –, el tudom képzelni az önkénte-
lenül kiszakadó sóhajt, amikor este épp húzza lefelé, de a zoknija és 
a lába szagát már inkább nem is képzelem el. Mit meg nem adnak 
a fiatalság látszatáért a férfiak is! Pedig azt hittem, ez a nők dilije. 
Ma meg reggel azt láttam a tévében, hogy az egyik nagyon jó nevű, 
mondhatni patinás műsorvezető riporter (férfi) a félcipőjébe nem 
húzott zoknit, csak úgy mezítláb volt. Egészen megdöbbentő volt.
 Hát muszáj idősként sötétben járni? Dehogyis! Anyukám két 
dolog miatt kéri ki magának ezt a kérdést. Egyik, hogy „mi az, hogy 
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idős?”, a másik meg, hogy neki nem áll jól a sötét szín. Nem igaz, 
hogy az öregség a teljes megadás állapota, hogy „Jó már nekem 
így is!”. Irgum-burgum, de ideges lettem! Nem azt mondom, hogy 
csupa rózsaszínben meg csipkében, vagy fehér sortban, mint az 
amerikai turisták a nyugdíjasklubból. De igenis úgy, hogy mindenki 
lássa, büszke a korára! És nagyon jól néz ki! Ehhez tessék szíves 
lenni, uram, megtalálni a fehér inget, rá egy királykék pulóvert 
(tudja, ha kerek a kivágása, akkor az ing felső gombját nem kell 
begombolni, de az inggallér belülre kerül, ha viszont V kivágású, 
akkor kell nyakkendő is, de legalább egy sál az ingnyak alá, de 
belülre), vékony szövetnadrágot, fűzős félcipőt – még otthon is, ha 
vendéget vár! Ön, asszonyom, ne vegyen vastag harisnyát, továbbra 
is kéretik normál nejlonharisnyát, harisnyanadrágot hordani. Eszébe 
ne jusson szoknyához nejlon térdzoknit vagy bokazoknit felvenni! 
Nyáron titokzoknit is csak úgy, hogy ki ne látsszék a széle a cipőből! 
És ha kényelmes, miért nem jár szövet- vagy vászonnadrágban? 
Egy pulóverrel, sállal, pici sminkkel (testszínű púder vagy vékonyan 
alapozó, diszkrét rúzs) mosolyogjon a tükörbe.
 Idősként is hordjon színes dolgokat, például fehér blúzt és drapp 
szoknyát halványlila sállal, vagy sötétkék-fehér kombinációban bár-
mit. Egyedül a bohókástól óvakodjék akár szabásban, akár színben.
 A gyász színe valóban a fekete – de csak belül kell hordani, az 
ember lelkében van annak a helye. Tolakodás, majdhogynem erő-
szakoskodás a többi emberrel szemben a hónapokig, évekig hordott 
fekete, ami természetesen a keserű, szomorú, mindig panaszkodó 
arckifejezéssel jár együtt. A fekete horgolt sapka, kötött pulóver szür-
kére piszkolódik, kopik – ha igazán becsüli az életet, nem engedheti 
ezt meg.

Hol vásároljon ruhaneműt? Mert nem sokan engedhetik meg ma-
guknak, hogy márkás szalonokból öltözködjenek.
 És a kínai piacon milyen olcsók a holmik. Hogy a turkálókról ne 
is beszéljünk. Van egy módszerem arra, hogy megmeneküljünk a 
bóvli, gyenge minőségű, de olcsó holmi megvásárlásától: mielőtt 
kimennénk a kínai piacra, nézzünk végig egy márkás ruházati bol-
tot, sétáljunk nyugodtan, vegyünk kézbe egy szoknyát, blúzt, egy 
nyakkendőt. Ne az árát nézzük, csak a színösszeállítást, eldolgozást, 
az anyagát. Aztán menjünk ki a piacra vagy a turkálóba, és ilyen 
szempontok szerint válogassunk. Ha találunk olyan nyakkendőt, 
amely a kemény viszkózmerevítéstől nem magától áll meg a széken, 
ha a blúz nem üvegmerev műszál, ha a szoknya bélelve van, és a 
varrások mentén nincsenek eldolgozatlan cérnák, ha a sportcipő 
plasztikkülseje legalább be van bélelve hasított bőrrel, szóval ha 
emberi viselésre alkalmas a dolog, nem nagyon csillog-villog a kosz-
tüm gombja, ha el tudjuk képzelni, hogy bemenjünk benne a gyerek 
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iskolájába az osztályfőnökhöz – vegyük meg. Nehéz lenne minden-
kinek egyformán azt tanácsolni, amit szívem szerint tennék: inkább 
kevesebb holmi, de az legyen minőségi. Ha belegondol, nem kell 
túl sok minden.
 A kamasz gyereknek persze mindig a legújabb kell: megpróbálta 
már elérni, hogy teljesítményt kérjen tőle cserébe? Ne erőszakkal 
érje el az a kölök, hogy a terrorizált szülő megvegye neki a szerinte 
abszolút szükséges gagyit, hanem tegyen le érte az asztalra valamit. 
Jó jegyeket az iskolából, vagy mosogasson el egy hónapig, söpörjön 
havat télen a ház előtt. Tegyen valamit érte – szokja meg, hogy nem 
a fán terem a pénz.
 Felnőttként végül is nem kell sok minden. Ha jó minőségű, ak-
kor irodába járáshoz egy nőnek elég egy szoknya, egy blézer, egy 
kosztüm, öt blúz (munkanaponként egy, és azért blúz, és nem garbó 
vagy más kötött holmi, mert egészségesebb és könnyebben tisztán 
tartható), egy pulóver, egy szövetnadrág – a színek megválasztásá-
nál arra vigyázzon, hogy mindegyik menjen a másikhoz. Egészítse ki 
egypár sállal vagy kendővel. A férfiaknak egy öltöny, egy nadrág, egy 
zakó, hat ing, egy pulóver, két-három nyakkendő. Aztán persze az 
alapruhatár bővülhet, inkább lassan, de minőségi ruhadarabokkal.

Az önkényesen felsorolt miniruhatárnál feltételeztem, hogy hetente 
egyszer minden egyszer hordott blúzt, inget, pulóvert kimosunk. 
Még a pulóvert sem lehet többször felvenni, hacsak nem inggel, 
blúzzal viseltük (ilyenkor mondjuk kétszer).
 Szégyellném, ha tőlem kellene megtudniuk, hogy a fehérneműt 
naponta kell váltani. Viszont arra nem árt figyelni, hogy a szennyes-
kosár mellett külön legyen egy gyűjtő – akár egy fedeles vödör – a 
zokniknak.
 Tudják, egri vagyok. Anyuka és uszodás barátai, Sanyi és Laci me-
sélték el, hogy gyerekkorukban a strand háta mögött volt a nyilvános 
mosoda, a „meleg víz”. A mosónők összegyűjtötték az úri házaktól a 
mosnivalót, no meg természetesen a sajátjukat is, betették a hátyiba 
(fonott puttony), és lementek a meleg vízre. A bő szoknyát feltűzték 
a derekukba, de a fejkendő maradt. Ott a forrásból feljövő termálvíz 
patakként folydogált, ebben mindenki kapott egy sávot. Egy fa- (má-
sok szerint kő-) lapon szappanyozták a ruhát (szándékosan írtam ny 
betűvel), tehát bemártja a vízbe, lefekteti az asztallapra, bedörzsöli 
szappannal, csap rajta egyet, megfordítja, megint szappanyozza, 
majd az asztallap szélén hagyja, a következőt szintúgy, egymásra 
tornyozta, ugye addig is állt a szappanban, és a végén beledobták a 
vízen a térdük körül úszkáló, lebegő dézsába, átmosták, nyomkod-
ták. Aztán levitték a víz aljára, leöntötték a szappanyos vizet, és így 
tovább. A gyerekek nagy örömmel tologatták a dézsát a nekik térdig 
érő meleg vízben. Lehet, hogy a mosónők reumájának jót tett a 
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termálvízben állás, de azt hiszem, inkább a visszereik fájdultak meg. 
Aztán a ruhát kicsavarták, belehajtogatták a hátyiba, és kifelé azt 
mérték le, az után kellett fizetni a mosoda használatáért.
 Ma már, a szuper mosógépek korában nem nagy ügy a mosás, 
nem is igazán „női szerep”. Barátnőim mesélték, hogy a házimunká-
tól izomgörcsöt kapó férfiak egyik ravasz húzása, hogy „ha hazaérsz, 
tedd fel a mosást, szívem” felszólításra mindent egyszerre beletesz-
nek a gépbe, mert ha mindent jól összemosnak, soha többet nem 
kérik meg erre őket. Ugyan mekkora fájdalomérzettel jár a gép dob-
jába való ruhadobálás, mosóporszórás és öblítőbeöntés? Létezik, 
hogy nem tudja a buta női aggyal is remekül értelmezett programot 
beállítani? No de uraim…!
 A mosás után célszerű a ruhákat úgy kiteregetni, hogy minél 
kevesebb legyen rajtuk a gyűrődés – én például a blúzokat, pólókat 
mindig vállfán szárítom. A zoknikat is jobb már a fregolin párban 
felrakni, előbb-utóbb úgyis így kell elrakni őket.

Ez afféle averzió, nem hiszem, hogy muszáj a szenvedések és kínok 
bölcsőjének tekinteni! Ha a kislány otthon apró kora óta azt hallja, 
hogy „jaj, már plafonig ér a vasalnivaló, ó, de gyűlölöm, csak ez 
ne volna!” – ösztönösen valami egészen borzasztó ügyként fogja 
felnőttként is kezelni. Érdekes, hogy a férfiak hajlamosabbak arra, 
hogy szórakozásnak tekintsék, mint holmi kikapcsolódást. Azért, 
mert nekik nem kötelező? Hölgyeim, sajnos hajlamosak vagyunk ar-
ra, hogy beidegeljük magunkat, elkönyveljünk apró trehányságokat 
azzal, hogy „én ezt nem bííírom…”.
 Ha belegondolnak, előbb-utóbb úgyis ki kell vasalni! Hát akkor 
minek szenvedni, halogatni a dolgot – próbálják meg kihívásnak te-
kinteni, és csak azért is jókedvvel megoldani. Hogy milyen módon? 
Elmondom. Mert én szeretek vasalni.
 Minden mosást a beszáradás órájában vasalás követ, nem gyűj-
tögetem. Tehát mondjuk reggel bepakoltam a gépbe, aztán kitere-
gettem, valószínűleg késő délutánra beszárad. Vagy másnapra. Az 
egyetlen, ami befolyásol a vasalás időpontjának megválasztásában, 
az a tévéműsor. Legjobb egy beszélgetős vagy nem túl pergős film. 
Ha nincs, akkor valami jó kis zenés rádióadó. A vasalnivalót anyag-
minőség szerint csoportosítom, tehát úgy, hogy langyos vasalóval, 
melegebbel, nagyon meleggel kell-e vasalni. Bekészítem a héten 
hordott szoknyákat, nadrágokat is, hetente egyszer nem árt átvasalni 
visszájáról, vagy kicsit vizes ruhával meggőzölni. Ne ájuldozzanak, 
nem nagy ügy az egész, tényleg. Már az összekészítést is zenére, so-
rozatokra, híradóra tessék csinálni! Aztán beállítom a vasalódeszkát 
kényelmes magasságra, hogy ne kelljen gémeskútként megdőlni a 
derekammal (volt egyszer egy kolléganőm, ő ülve vasalt; szerintem 
úgy nehezebb nyomni a vasalót, de ő tudja), kicsit szemben a té-

A vasalás, amit  
tíz nőből kilenc utál
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vével, helyet csinálok a majdan kivasalandó 
holmiknak, bekészítek egy pohár üdítőt ma-
gamnak (nyáron meg egy pohár sört, amit 
egyébként nem nagyon szeretek, de nyáron, 
vasaláskor nagyon jólesik). Aztán elkezdem. 
Soha nem azt nézem, hogy mennyi van még, 
hanem a zenére vagy a filmben zajló esemé-
nyekre figyelek, néha bele-belekukkantok, ki 
halt meg, ki lőtt. Meg fognak lepődni, nagyon 
izgalmas hangról követni az eseményeket. 
Nem szabad az órára se nézni. Az üdítőből 
is állva kell egyet-kettőt kortyolgatni. Addig 
ne hagyják abba, amíg teljesen nem végez-
tek. Akkor gyorsan kirakom a vasalót hűlni, 
elrakom a deszkát, majd a kivasalt dolgokat, 
és totális sikerélménnyel rogyok bele a fotel-
be. Megcsináltam, igen, ennyivel is kevesebb 
nyomja a lelkiismeretemet.
 Barátném, Edit dühöngött, sőt az ura, Zsolt 
is csodálkozott és értetlenkedett, ha azt hal-
lotta, hogy vasalom az ágyneműt. Elmagya-
ráztam nekik, hogy olyan isteni érzés a frissen 
vasalt ágy illata, milyen simogató a lepedő. 
Lehet, hogy sikerült megváltoztatnom barát-
ném véleményét, nem tudom; de már vasalja 
a párnahuzatot, egyszer elszólta magát!

A téli holmit tavasszal tisztíttassuk ki, és csak azután tegyük el. Gya-
korlatból mondom, hogy egész más lesz a gardróbszekrény szaga, 
illata. A nyári holmikat is kimosva rakjuk el ősszel. Kevés helyen 
fér el minden úgy, ahogy kell, vállfán, ruhazsákban, ezért felhívom 
a figyelmüket az ágyneműtartó hasznosíthatóságára is. Ha nem 
vállfán tesszük el a dolgokat, akkor gondosan kell hajtogatni, nem 
csak úgy, ahogy jön. A behajtogatott ruhaneműt halmonként még 
egy-egy lepedőbe vagy nagyobb abroszba stb. csomagoljuk be, és 
úgy tegyük az ágyneműtartó hátuljába, a szekrény mélyére. A nagy 
méretű nejlonzsák nem jó, mert beleszagosodik a ruha; nem tudom, 
miért. Tisztán rakom el tényleg mindig, de akár a teljesen, alul-felül 
zárt ruhazsákba tettem, akár fekve zsákokba, fél év után, amikor 
ugye megint az az évszak jött, napokig tartó szellőztetéssel, átmo-
sással kellett kezdenem a dolgot. A pamutba, vászonba bugyolálás 
viszont nagyon bevált. Például a télikabátomra egy kidobásra ítélt 
régi fürdőköpeny került – nagyon jól megvoltak.
 A cipőket nemcsak szezon végén, hanem egyik napról a másikra 
is sámfával kell tárolni. Nagyon drága dolog, nekem is csak a „kime-
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nős” elegáns van sámfán, a többit selyem- vagy puha újságpapírral 
tömöm ki. Mindig. Úgy magában összeesik a cipő feje, hamar 
tönkremegy, formátlanodik. Sáros időben hazaérve például először 
letörlöm vizes ruhával, aztán bele az újságpapírt, de még hagyom az 
előszobában a polc alatt, hadd száradjon.
 Aztán amikor megszáradt a talpa is, cipőkrémmel átkenem, és 
úgy rakom el. A szezonra elrakott cipőket nagyon jó saját dobozuk-
ban tárolni – de hát erre hol van ennyi hely? Nálam papírba cso-
magolva, páronként nejlonzacskóban heverésznek a ruhásszekrény 
alján. És ön, kedves olvasó, hogyan oldja meg?

Nagyszüleink generációjának el volt téve mindig egy rend ruhája az 
ünnepi alkalmakra: sötét, fegyelmezett, komor öltözet. Ma ez már 
nem természetes, végül is nem szükséges. Mert színházba gyakran 
a munkahelyünkről megyünk, nincs idő hazamenni átöltözni. Azért 
még a farmerben a nézőtérre beülő fiatalnak is a lelke legmélyén van 
egy kis rossz érzése, talán nem így kellett volna, tudja, hogy lázad, 
tudja, hogy az átlagtól eltér. Sokszor a színház is befolyásol bennün-
ket, egy kabaréhoz fura lenne a sötét öltöny vagy kiskosztüm, de egy 
drámai előadáshoz vagy operához természetes. Meg kell tisztelnünk 
a színészeket, művészeket, akik hónapokon át azért próbálnak, 
hogy aznap este az a három óra hossza számunkra ajándék legyen. 
Megtiszteljük vele a szerzőt, a rendezőt, a színészt, a zenészt, de 
mi magunk is „ünneplőbe öltöztetjük” a lelkünket. Ne restelljük ezt 
ruhánkkal is kimutatni!
 Családi eseményekre, születésnapra a ruházatunk kiválasztásá-
nál két dolog játszik szerepet. Az egyik, hogy mennyire ünnepélyes 
az alkalom. A másik, hogy mikor van a rendezvény. Az ember jól 
ráérez a kötelező külső milyenségére különösebb tanácsok nélkül is. 
Templomi esküvő délelőtt: mindenki azt mondja, fehér ing, öltöny, 
vagy kosztüm fehér blúzzal, elegánsabb ruha, vékony cipő. Szüle-
tésnap a barátainknál a kertben, vagy ötven-hatvan résztvevővel egy 
szombati napon reggeltől addig, amíg bírjuk: sportos öltözet, farmer 
például rövid ujjú inggel, egy rendes, nem agyonnyúlt pólóval. 
Házassági évfordulós vacsora egy étteremben: sötét öltöny, elegáns 
kiskosztüm vagy ruha.
 Ebéd vagy egy este a barátaimnál – laza, kényelmes, friss illatú, 
nem a legújabb cuccban, de nem az „otthonra még jó” minőségű, 
kitrottyosodott szabadidőruhában, fakult pólóban érezzük jól ma-
gunkat.
 Bálok esetén, hiszen egyre többet szerveznek, előírják, hogy milyen 
ruházatra számítanak. Aki olvasta az előző könyvemet, pontos leírást 
talál erre, itt csak kicsit átismételjük „zanzásított” változatban. Frak-
kot nem szoktak előírni, az inkább kiemelkedő ceremóniáknál igény. 
Gyakoribb a szmoking, melynek a mellénye is fekete, meg a csokor-

Kimenős ruhák



37

nyakkendő is. Az ing gallérja lehet álló, de akkor a csokornyakkendő 
olyan, mintha rátekerték volna, nekem nem tetszik. Jobb a lehajtott 
gallérú ing, az is szabályos. A nőknek a szmokingos férfihoz hosszú 
alkalmi ruhát kell ölteniük. Magára valamit is adó hölgy számára ez 
az egyetlen alkalom, amikor kilátszik a válla (no meg a fürdőruhá-
ban). A nagyestélyi mint fogalom abban különbözik a hosszú alkalmi 
ruhától, hogy könyököt takaró kesztyű is jár hozzá. Mind gyakrabban 
látom, hogy elegáns esküvőn a vőlegény is szeretne a sötét öltönyé-
nél elegánsabbat ölteni. Ötletként mondom, hogy a szmoking és a 
sötét öltöny között szereplő fekete zsakett (elöl lekerekített szárnyú 
férfikabát) fekete vagy világos mellénnyel, csíkos nadrággal, fehér 
ing, szürke nyakkendő, nagyon elegáns. (Csak egy mondat erejéig 
térek ki, hátha még visszajön divatba, bár vagy száz éve nem hordják: 
a gérokk – egy majdnem térdig érő, szűk fekete férfikabát, elöl átme-
nő szárnyakkal. Nálunk ezt hívták ferencjóskának.) A férfiak átlagos 
alkalmi öltözete a sötét öltöny. Nem kötelező a mellény.
 A nők alkalmi ruhája mindig gond, amikor nincs egy rongy, amit 
felvegyen! – És nem teszem idézőjelbe, mert tényleg nincs. Ezt elke-
rülendő még az alkalmi ruhát is úgy kell megvenni, hogy többször 
viselhető legyen. A legjobb egy semleges fekete ruha, ujjatlan, alsó 
lábszárközépig érő például. És ehhez aztán már jobban – és olcsób-
ban lehet variációkat pótolni: boleró, kazak, fényes kabátka, sál, a 
fantázia szabhat csak határokat! És akkor már nem ugyanabban 
mentem mindig, nem igaz?
 Fel sem merül, de elmondom: a kimenős ruhákhoz mindig fekete 
cipőt kell hordani mind a férfiaknak, mind a nőknek.

A Paginarium Kiadó pár éve ismét kiadta Mehner Vilmosnak A leg-
teljesebb virágnyelv és más titkos nyelvek című gyűjteményét, 
mely az 1876–1885 között megjelent vonatkozó irodalmak gyűjtése. 
Innen idézem, melyik szín mit is jelentett akkor, olyan bájos! Persze 
ennek már nem lesz reneszánsza, de tudják: a befőttek a stelázsin 
(a tudás soha nem felesleges).

„Fehér – ártatlanság
Fekete – gyász, halál
Rózsa – szerelem
Bíborvörös – büszkeség
Sötétvörös – követelődzés
Lila – őszinteség
Viola – szenvedély, barátság
Világoskék – hit
Égszínkék – erény
Világossárga – állandóság, jókedv
Sötétsárga – hamisság, irigység

Historikus színek
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Világoszöld – sejtelem
Haragoszöld – remény
Sötétzöld – féltés
Világosszürke – szegénység
Sötétszürke – kétségbeesés
Világosbarna – gyötrelem
Sötétbarna – bosszú, erélyesség
Narancs – hiúság
Arany – méltóság
Ezüst – halhatatlanság”

És amikor két szín szerepel együtt, az már szinte szó szerinti üzenet. 
Lássunk néhány példát:

„Fehér feketével – megzavart béke,  
vörössel – a szerelem ébredése,  
arannyal – az ártatlanság méltósága.

Rózsaszín fehérrel – első szerelem,  
feketével – reménytelen szerelem.

Bíborvörös kékkel – jogos önérzet bátorságot s erőt ad.
Sötétpiros feketével – a tévedés megbosszulja magát,  
arannyal – a szerelem üdve.

Világoskék feketével – az emberekben csalódtam.
Égszínkék fehérrel – az erény tiszteletet követel,  
feketével – szerencsétlenség az erény iskolája.

Sötétkék fehérrel – hű az ártatlansághoz s erényhez,  
sárgával – megcsalt szerelem.

Világossárga feketével – teher nekem az élet,  
arannyal – gazdagság a fő dolog.

Sötétsárga fehérrel – a hiú látszat megvetése,  
feketével – közelléted nekem veszélyes,  
arannyal – a bosszú édes.”

Hát szóljanak hozzá! Azt hiszem, ha ezeket be akarnánk tartani, még 
a legnevesebb és igazán minden őrültségre felkészült nagy divathá-
zak is belebolondulnának.
 Ja, ha már a divatszalon szó felmerült, tudják, mi az az „haute- 
couture” (ejtsd: ótkutűr)? Az a legelegánsabb, legújabb divat, amit 
végképp nem lehet felvenni, csak akkor, ha valaki filmsztár, botrány-
hős… és persze dúsgazdag. Viszont igényes a kézzel végzett varrási 
munka, a díszítés, vagyis „meg van az, kérem, csinálva”.
 Most pár öltözködési szabály következik, de emlékeznek, ugye? Az 
első könyvemben az üzleti életben elvárható viseletekről beszéltem, 
itt pedig a mindennapok követelményeit összegzem.
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•  Ne hordjon a karikagyűrűn kívül semmi ékszert (legalábbis ne 
látszódjék, például nyaklánc ingen belül). A csillogó, hivalkodó 
aranylánctömeg színpadias, jelmez. Vagy pedig etnikai hatás. De 
leginkább primitívség. A fülbevalóról előző könyvemben hosszan 
írtam, most csak a lényeg: a bal fül ékszerrel jelölése az ókori 
görögöknél az elsőszülött fiút jelentette. A jobb fülbe helyezett 
fülbevaló a másság jele, mind a kettőé meg vagy jelmez, például 
mással kitűnni nem nagyon tudó énekeskéknél, vagy etnikai 
hatás. „Vagy NAV-ellenőr!” – teszi hozzá a barátném. Ugyanis a 
következő történt: a Balaton partján kedvenc fagyizójuknál ültek. 
A másik asztalnál két férfi, bermudanadrágban, trikóban, fülbe-
valóval, napszemüveggel. Már harmadszor jöttek vissza aznap. 
Mielőtt elmentek, odaléptek a pulthoz, és közölték, hogy adó el-
len őr zés. Még szerencse, hogy a fagyis minden egyes alkalommal 
adott számlát a kikért sörről, kávéról.

•  A cipő mindig sötét. Nevetséges és az olasz maffiózókra, dzsi-
golók ra emlékeztető a világos, különösen a hófehér lábbeli. A csiz-
ma csak hóban-fagyban-sárban indokolt, máskor pozőrség, rá-
adásul nagyon belebüdösödik a láb. A csizma, mondanom sem 
kell, kizárólag utcai viselet. A férfiak ne hordjanak szandált, egyet-
len alkalom a forró nyár, nyaralás, vízpart, sort vagy bermudagatya 
– na, akkor lehet szandál, viszont ne zoknival, ha kérhetném.

•  A zokni MINDIG érjen föl hosszan a nadrág szára alá, még ke reszt-
be tett lábnál sem szabad kilátszódnia a lábszárhusinak. A zokni 
csak farmerhez és sportcipőhöz hordva lehet fehér, egyébként 
mindig sötét színű. Mindig kell hordani, legfeljebb bermudához és 
szandálhoz nem.

•  A nadrág ne legyen sem chippendale-fiúsan feszes (tudják, mire 
gondolok: dudorok erre-arra), sem trottyos, kinyúlt, a vasalás 
pedig, mint olyan, a javallatok közé tartozik. Nem akarok egy 
feleséget sem uszítani, de én úgy tudom, a nadrágot a férfiak 
tudják a legszebben kivasalni (apukámnál láttam). A bőrből készült 
nadrág alkalmi jelmez, hosszasan viselni nemcsak pozőrség, de 
egészségtelen is. Nyáron sem illik rövidnadrágban járni, csak nya-
raláskor, vízparton. Jókat tudok derülni, amikor a városban nyáron 
felszáll a buszra a férfiember, tehát elmúlt húszéves, több mint 
száz kiló, pólót, bermudanadrágot, zoknit, szandált hord. Hogy 
engedhette el így a felesége? Vagy lehet, hogy német turista?

•  A nadrágszíj vékony, bőrből készül, és a csatja is minél kisebb, 
annál elegánsabb.

•  A nadrágtartó nem látszódhat soha. Mondanom sem kell, hogy 
végképp nem illik levetni róla a zakót.

•  Az ing a nadrágon belül van. Vasalni kell (ezt mondjuk már tényleg 
a feleség tudja jobban). Ne legyen nagyon vastag anyagból, mert 

Néhány szabály  
az öltözködéshez
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nehezebb mosni, ráadásul akármilyen vastag és sötét, naponta 
kell tisztát venni. A nyakkendő alatt mindig be van gombolva az 
ing nyaka. Ha nem vesz nyakkendőt, akkor az ing nyakánál levő 
legfelső gombot ki kell gombolni. Zakót levetni mások előtt csak 
rövid ujjú ingről illik. Kerek kivágású pulóvernél az ingnyak belül 
van, nyakkendő nem kell, V kivágásúnál viszont kell a nyakkendő, 
esetleg lehet vékonyan, diszkréten a gallér és a nyak közé egy 
sálat kötni (csak akinek ez a stílusa, és tudja is hordani). A világos 
ing az elegáns, és ez már így marad a világ végezetéig. Nemrég 
hallottam a hazai férfidivat egyik ismert formálójától, aki maga 
is viszonylag fiatal és divatos, hogy szerinte is az ing mindig vi-
lágosabb a zakónál. Az ing alá vett pólónak nem igazán kellene 
kilátszódnia a nyaknál, hiszen ha belegondolunk, az ugye alsó 
fehérnemű. Ennyi erővel akár az alsónadrág szélét is kihajthatná a 
nadrágja korcára, szerintem. (Jaj, nehogy valaki tanácsnak vegye!) 
„Szociálisan alulkulturált” dolog reklámszöveggel, cégjelzéssel 
feltűnően ellátott inget hordani – tudják, arra gondolok, amikor a 
gallérra böhöm nagy betűkkel jó feltűnően oda van írva, milyen 
márka. Mindenki, akivel eddig beszéltem, nevetségesnek tartja.
 Na, mi van még az inghez? A zsebébe nem kell egy csomó 
ezt-azt begyűjteni, mert összevissza piszkolja vele az inget, meg 
az egész zsebet kell egyszerre kipakolni, ha keres valamit. És le 
is szakadhat a széle, az asszonyok általában nem várják repesve, 
mikor lehet toldozni-foltozni.

•  A pulóver és más, vastag pólószerűség egy nap alatt annyi szagot 
gyűjt magába, nemcsak belülről, hanem a környezetből is, hogy 
feltétlenül naponta kell váltani. Ne hordjanak vastag, ráadásul 
macirajzos mintás gyapjút, hacsak nem síelni mennek. A zakó 
alá is lehet vékony, kötött mellényt felvenni, természetesen ingre. 
A puló vert soha nem illik csak úgy felkapni, vagy póló, vagy ing le-
gyen alatta. A kinyúlt, kibolyhosodott régi kedvenc („az a rongyos 
régi”) sajnos már csak a kerti munkánál, autószerelésnél kerülhet 
elő. Még az otthon hordott pulóvert, vastag pólót is nagyon gyak-
ran kell mosni. A testszag, amióta túlléptük a sötét középkort, 
a műveletlen, igénytelen, elfogadhatatlan embert jelenti. A kar-
digánt, ha nem kinyúlt, jó minőségű vékony gyapjúból van, és a 
munkakör is megengedi, elfogadom. Sőt tetszik is, ha alatta vasalt 
ing, nyakkendő van.

•  A póló, ha már elmúlt az a férfiember – mondjuk – tízéves, ne 
legyen feliratos, rajzos, bohókás. Az atléta, tudják, a férfikombiné, 
ha kell, a póló alatt, és nem helyett viselendő. A fekete pólót is 
naponta kell váltani (nyáron akár naponta kétszer). Egyik igényes 
ismerősömtől hallottam, és igaza van, az atléta helyett rövid ujjú 
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vékony pólót kell hordani az ing alatt még nyáron is, mert az iz-
zadságot jobban felszívja, ezáltal nem lesz foltos az ing hónalja, és 
hűsít is a nedvesebb réteg.

•  A mellény rendeltetésénél fogva kiegészítő öltözet, látják, selyem 
a hátulja. Tehát csak az hordja a zakó alatt, aki fázós, mert nem 
illik levetni róla a zakót. A mellény az inggel a pincérek öltözete. 
Vagy a bohóságot, lazaságot egy-egy fellépés erejéig vállaló sze-
replőké. A mellény anyagában a zakóhoz illik.

•  A zakó a nadrággal megegyezően ugye már öltöny, vékony szö-
vetből való. Ne legyen a legújabb divat szerinti, csak ha van annyi 
pénze, hogy a divatot folyton-folyvást kövesse. Mert elég nevetsé-
ges egy látványos málnaszínű, csíkos béléses zakó akkor, ha már 
megint a szürke a divat. Ami mindig elegáns marad, az a tweed, 
tehát földszínekkel magában kockás gyapjúzakó, no és persze 
az egyszínű vagy magában mintás, mindenféle árnyalatú szürke. 
A zakót, ha a férfiember ül, ki kell gombolni, ha meg áll, akkor be. 
A vállra feldobott zakó nem zakó, az még az „ingujjban” viselet. 
A kardigán – lásd fentebb – nem helyettesíti a zakót, az egy másik 
viselet. A zakó ujjára kívülről felvarrt márkajelzést le kell venni, 
nagyon nevetséges! A zakó alá inget illik venni, nem pólót – na 
most ennél a szabálynál tisztán érzem, hogy a pusztába kiáltom 
bele a szót. Ha nem öltöny, hanem zakó és nadrág, azokat nagyon 
gondosan egyeztetni kell mind színben, mind anyagban.

•  A nyakkendő a hivatalokban dolgozva kötelező, ma már min-
den üzletember tudja, ez ad rangot egy-egy tárgyalásnál. Az ing 
nyakát kötelező alatta begombolni. Ha szűk az ing, vegyen egy 
számmal nagyobbat, de nem szabad, tilos kigombolni! Olyan, 
mint a letolt gatya. Nagyon „szociálisan alulkulturált” (tudják, mire 
gondolok). Akkor inkább ne vegye fel a nyakkendőt! Hosszában 
a nadrág széléig le kell érnie. A megkötése egyéni, ki hogy szereti 
(vagy tudja). A bőrszíj egy szép csaton áthúzva (tudják, az a texasi 
módi) nem helyettesítheti a nyakkendőt. Sőt. Megint csak azt a 
szót tudnám rá mondani: jelmez. A nyakkendőtű korántsem köte-
lező dolog, ellenkezőleg. Minél kevésbé látszik, annál elegánsabb, 
ha egyáltalán kell. A csokornyakkendő egyes viseletekhez, frakk, 
szmoking, kötelező, egyébként szokás dolga. Nekem speciel tet-
szik. A nyakkendő mintája millióféle lehet, a jó ízlés határán belül 
csíkos, apró mintás, persze nem kisoroszlános, és nem reklám-
felirattal ellátott, anyaga azonban már nem. Inkább legyen kevés 
darabja, uram, de az minőségi, selyem (vagy legalább nagyon-na-
gyon annak látszó). Ha szereti a gyapjúfelöltőt, ahhoz finom gyap-
jú nyakkendőt is köthet, ezek mintája többnyire diszkrét kockás. 
Széles? Keskeny? Most éppen a keskenyebb az elfogadott.
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•  A kabát, amiből azért egy kell, még ha egyfolytában dzsekiben 
jár is a fél világ. Legyen mondjuk sötétszürke, átlagos vékony 
fazonos gallérral, semmi extra válltömés meg extra zsebek – így 
mindig jó, akár esküvő, akár temetés, akár színház esik egy hi-
degebb napra. A dzseki ne legyen pufi pehelypaplan, sem szép 
lila suhogós műanyag, és az is előny, ha a hátán levő dekor nem 
szólít fel állandóan valami erőszakos – vagy egyéb – cselekedetre 
minden, olvasni tudó idegent. Az épphogy a nadrág széléig érő, 
fent macsósan kiszélesedő ujjas mellény, csak így tudom hívni, 
arra jó, hogy a veséje pont megfázzon, az ing és a póló kilógva 
jelezze, hogy tök laza a viselője, és „Jobb, ha mindenki elhúzza 
most innen a belit, mer’ szétvágok!”.

•  Fejfedő- és kesztyűügyben van egy rossz hírem. Elegáns, magá-
ra igényes férfi, amikor kabátot vesz fel, akkor fejfedőt és kesztyűt 
is hord. De legalább a kesztyűt, kérem szépen! Mert télen a férfiak 
keze is fázik, nekem ne mondják, hogy nem! És a férfiak keze is 
ronda, ha kicserepesedik a téli szélben. (Lehet krémezni is, az 
egyáltalán nem a „másság” jele!) A fejfedő ugye lehet kalap, ami 
éppen azért, mert közelmúltunkban évtizedekig nem volt az öltö-
zet kötelező része, ma már modorosnak számít. A dzsokijuingos, 
nagy karimás magas cowboykalap egyértelműen jelmez, elég 
extrovertált („kifelé élő, szereplő”) dolog. A sapka esetén egy dolog 
üt igazán szíven, olyan igazán nagyon: a hátul gumival automatice 
a fejméretre állítható, elöl sildes irha vagy bőr szarvasölő, mint 
olyan. Vászonból sem kutya, de azért bőrből, hát az az igazi! Mert 
a vászonsapkánál ugye az is a menő, ha a sild hátul van, és akkor 
a homlokon látszik a méretállító gumimagnum. Félre a viccel – 
ugye tudják, hogy azért ezt ne!!!
 A historikus színeknél idézett forrásból (Mehner Vilmos, 1885) 
pár szó a kesztyűről, bocsánat, a „keztyűről”:

„Keztyűnyelv
A keztyűt a jobb kézre húzzuk – JÖJJ VELEM!
A keztyűt a bal kézre húzzuk – ÁLLANDÓ LESZ-E SZERELMED?
A keztyűs kezet az ajkakhoz emeljük – SZERETNÉK VELED TITKON 
BESZÉLNI!

A keztyűt kifordítjuk – GVŰLÖLLEK.
A keztyűujjak hegyét csipegetjük – SZERETSZ-E?
A keztyűt a bal kézről lehúzzuk – SZABAD VISZONTSZERELMET 
REMÉLNEM?

A keztyűt ujjaink között végighúzzuk – MÉG MOST IS KÉTKEDEM.
A keztyűt zsebre dugjuk – VÉGE KÖZTÜNK MINDENNEK.”

Látják, mi mindenre jó egy kesztyű – vagy kettő. És akkor nem 
akarják hordani!
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•  Kiegészítők: A táska csak bőrből lehet, csakúgy, mint az irattartó 
és a pénztárca is. A diplomatatáskával, úri nevén kazettával az a ba-
jom, hogy csak fektetve lehet kinyitni, akkor viszont egyből minden 
látszik, többnyire összecsúszva az alján. Egyszer láttam, hogy még 
tornacipő is volt benne, mindjárt a papírok meg a diktafon mellett. 
Sokkal jobb az igazi aktatáska vagy a behajlított kar alatt elegánsan 
vihető irattartó táska. A pénztárca, a levéltárca jól záródó, sötét. 
A kulcstartón nem lehet firnájszos meg jópofi a függő, a legjobb, 
ha semmi nincs rajta. Emlékeznek még a jó öreg „szőrös” kulcs-
tartóra?! Hej, amikor ott fityegett a nadrág oldalára a zseb alsó 
sarkából észveszejtő vonzóan kilógó mókusfarok meg a nyúlfarok!

•  Zsebkendő: Náthás időszakban használjon papír zsebkendőt, 
egyszer használatosat. A nadrág zsebében pedig legyen mindig 
egy vasalt, lapjára hajtogatott pamut zsebkendő. A díszzsebkendő 
divat dolga, de ha már tesz a zakója bal felső, úgynevezett szivar-
zsebébe, akkor az színben a nyakkendőjével egyezzen meg. Sötét 
öltöny és sötét, nem mintás nyakkendő esetén legyen fehér.

•  Testápolás: Egy nagyon jó vicc vége, hogy „egy héten egyszer 
– ha kell, ha nem – megmosakszom”. Nyilván evidens, hogy na-
ponta zuhanyozik az ember. A férfiak is használhatnak testápolót, 
ha száradásra hajlamos a bőrük. A kezüket is bekrémezhetik, külö-
nösen télen, amikor kifújja a szél, vagy ha olyan munkát végeznek, 
ahol ez szükséges. A testszag ellen maximálisan fel kell venni a 
harcot, beleértve a lábat is, de hát az is a test része, nem? A túl sok 
és erős aftershave bazári, egy kevés azonban csodákat tud tenni 
csakúgy, mint egy cseppnyi férfikölni. De nem sok!

(Csak zárójelben ifjú Gonda Béla tanácsa 1919-ből:
A legtöbbet veszít a szépségéből az a nő, aki kihívóan viselkedik. 
Nincs az a szépség, kinek ezt megbocsátani lehetne. Abban a 
pillanatban, mikor egy nő mértéken túl kacér, a férfi már nem 
tisztelettel, hanem más, sokkal alantabb érzéssel közeledik feléje,” 
magyarán:)
•  Ne öltözzön úgy, hogy egyből színpadra vagy ágyra képzelje az, 

aki meglátja! Csak ha ez a szándéka. Akkor viszont ne csodál-
kozzék, és ne háborodjon fel, ha tényleg közönségesen beszélnek 
önnel. „Úrinő” az, akit annak tartanak.

•  A cipő tiszta, a sarka nincs félretaposva. Lehetőleg ne csillogjon 
rajta mindenféle csat meg dísz. Kerülje a hófehér, piros, élénkzöld 
és más, neonszíneket. A sportcipő csak nadrághoz hordható.

•  A csizma, a bokacsizma is utcai viselet, egész napra ráadásul 
nagyon-nagyon egészségtelen is. Ha munka után mindjárt szín-
házba, étterembe megy, akkor a kiscipőt vigye egy szatyorban, a 
ruhatár melletti mosdóban vegye át, és a csizmát zacskóba rakva 
adja be a ruhatárba.

Nőknek
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•  A papucs, tehát minden olyan kvázi utcai lábbeli, amely klaffog, 
csak otthon hordható, vagy nyaraláskor, vízparton.

•  A harisnya csak akkor legyen mintás, ha szántszándékkal villog-
ni, feltűnősködni akar, és ha nagyon jó és hibátlan a lába. A fekete 
harisnya nem karcsúsít, ellenkezőleg: a vastagabb helyeken meg-
feszül, tehát kivilágosodik, így még jobban hangsúlyt kap a comb, 
a vádli. Felszaladt harisnya NINCS; az az igénytelenség, a kulturá-
latlanság jele. Zoknit csak sportcipőhöz hordjunk.

•  A nadrág az önismeret, önmérséklet próbatétele: tényleg felve-
hetek nadrágot? Ennyire szűket is? Láttam már magam hátulról? 
Nem elég, ha az elárusító azt mondja, hogy jó.

•  A blúz megint eldöntendő kérdést vet fel: fellépőszerelés vagy 
normál. Mert ha nem az előbbi, tehát ha nem éppen a szpájsz-
görlökkel lép fel aznap, ne legyen túl átlátszó, túl apró, túl gyön-
gyös-böngyös.

•  A póló csak nyaraláskor, vízparton lehet cérnavékony vállpántos 
vagy felszabott karöltős. És természetesen a feliratokkal vigyázni 
kell. Ha valaki például erős mellben, és a póló elején két óriásvirág 
van, akkor feltehetően nem lesz elegáns a kiugró látvány.

•  A szoknya hossza nem a divattól, hanem az alaktól függ.
•  A kosztüm komolyabb viselet; mielőtt megvásárolná, emlékez-
zék: a feltűnő szín, színkombináció vagy extrém fazon nem a jó 
ízlés jele.

•  A ruha mára kissé elfeledett műfaj, mivel nehezen variálható, 
unalmassá válhat. Nem kötelezően, hiszen egy alap fekete kisruha 
blézerrel, máskor sállal stb. rengetegfajta viselet lehet. Nyáron sze-
retjük a vászon- vagy pamutruhákat – a nem teljesen soványaknak 
nem áll jól mindig a derékban vágott fazon.

•  A kabát kiválasztásánál is keressünk jó színeket. Ballonkabátban 
a legelegánsabb a drapp, télikabátban továbbra is a sötét vagy 
a „földszínű” árnyalatok. A kiegészítők, kesztyű, sapka lehetnek 
élénk színűek. Nemcsak elegancia, de higiénia kérdése is: amikor 
kabátot veszünk, akkor kell kesztyű is. A hosszú bunda csak al-
kalmakra elegáns, egyébként pozőrség, haszontalanság (ráadásul 
a valódi szőrme sok kis halott állatból van).

•  Sapkaügy. Tapasztalataim szerint a frizura és a sapka nem megy 
együtt. Példa nem volt rá. A kalap jobban vigyáz a hajra, szerin-
tem. Hordjunk kalapot! Nem azt a Szörnyella de Frászos fazont, 
hanem a normál, kiskarimájú-félét. Nagyon hasznos nyáron is 
a kis kalap. Egyrészt jól védi a festett haj színét, segít átvészelni 
a magas ibolyántúli sugárzást, másrészt frizura helyett is nagyon 
jó. Annyit azért tudni kell, hogy ha hosszan kell majd egy helyben 
ülnünk (tárgyalás, ebéd, mozi), akkor le kell venni – tehát eleve ne 
is tegyük fel. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy beszédet sem 
illik tartani kalapban.



•  A sminkről már sokat beszéltem, de megint csak visszatérek rá, 
soha ne felejtse el, kedves hölgyolvasóm, hogy az elkent vagy 
lekopott rúzs, a töredezett lakkozás a körmön, az ápolatlan haj a 
szociális alulkulturáltság (!) jele. Ma nem divat a szőrös hónalj (ez 
nagyon követendő, mert a testszagot okozó gombák mind ráülnek 
a szőrszálakra, és boldogan tenyésznek), nem szép a szőrös láb 
sem. Ez utóbbihoz annyit mondanék, hogy szerintem is ápolatlan-
ság, viszont van olyan férfi, aki szereti ezt a látványt. Attól persze 
még lehet rendes ember.

•  Azért pár szót a fehérneműről is: nem csak azért kell igényesnek 
lenni, mert valaki látja!

•  Zsebkendő: Csakúgy, mint a férfiak esetében leírtam, náthás idő-
ben egyszer használatos papír zsebkendő, de a táskában mindig 
van egy vasalt pamutzsepi.

Apropó, ismét idéznék a Jelkép-könyvből. Kétszáz évvel ezelőtt mit 
lehetett üzenni a zsebkendő segítségével, ami persze akkor nem 
papír volt, hanem körben csipkés, hímzett, hajszálvékony selyem- 
vagy batisztdarab. Ráadásul nem is orrfúvásra használták, legfeljebb 
gyönge női könnyeket itattak fel óvatosan a sarkával.

„A zsebkendőt az ajakhoz emeljük – ISMERETSÉGET AKAROK 
VELED KÖTNI!

A zsebkendőt szétbontjuk – MEGENGEDEM.
A zsebkendőt a jobb kéz csuklója körül csavarjuk – MIKOR LÁTLAK?
A zsebkendőt annyiszor emeljük fel, ahány órát akarunk jelezni.
A zsebkendőt félig összehajtjuk – HOL?
A zsebkendő négy sarkát összefogjuk – ITTHON.
A zsebkendőt szemeink elé tartjuk – EGYEDÜL LESZEK.
A zsebkendővel a homlokot körülfogjuk – MEGLEPLEK VALAMIVEL.
A zsebkendővel legyezzük magunkat – ISTEN VELED!
A zsebkendőt középen összegörcsöljük – FELEDJ EL!”

Ha próbálgatják, rájönnek, játszi könnyedséggel lehet szavak nélkül 
is beszélni, bár számomra a „megleplek valamivel” üzenet végrehaj-
tása némi gondot okozott. Na meg aztán az is baj volt, hogy papír 
zsebkendővel igyekeztem a műveleteket abszolválni.


