
21

Zságot András
ildi a szexiparban

Első nap
Amikor Ildi belépett a szexiparba, első nap megdöbbent. Nem ilyennek kép-

zelte. Egy idősebb hölgy segített neki, megmutatta, mi hol van, elmagyarázta, mi 
micsoda.

Ildi világéletében szorgalmas volt, így rögtön leült, s dolgozott műszakzárásig. 
Nem nevetett senki, ha valamit elrontott, mindenki egyből megszerette.

Tudta, hogy az első nap hatással lesz a másodikra, ez a harmadikra és így 
tovább. Ildi kitűnt rendszeretetével.

Az első nap csak néhány szót váltott kollégáival, illedelmesen bemutatkozott 
mindenkinek, elmondta, mit csinált eddig, hol járt. Nem volt bizonytalan, de 
nagyképű sem.

Ildi először nem akart a szexiparban elhelyezkedni, sok rosszat hallott, a bér is 
alacsony volt, de végül mégis idejött, ám úgy gondolta, egy-két év elteltével keres 
jobbat. Nem árt, ha itt is kipróbálja magát. Legalább elmondhatja, a szexipar se 
idegen tőle, ki tudja, hasznát mikor veszi.

Halottfáradt volt, amikor hazaért.

Második nap
A második nap rosszul kezdődött. Ráfogtak valamit, hosszú percekig magya-

rázkodhatott. A végén ment mindenki a helyére, folytatódott a munka tovább.
A szexiparban a betanulási szakaszban örömmel vesz részt mindenki, a nehéz-

ségek két hónap elteltével jönnek.
Délelőtt még egy apró hiba borzolta az idegeket, de Ildi nem riadt meg, hívta 

a kisegítő személyzetet, akik hamarosan rendbe hoztak mindent.
Ebédet adnak, az első nap is adtak.
A második nap paradicsomleves volt és rakott káposzta. Finom volt, de lehe-

tett volna több is.
Délután összeszólalkozott egy kollégájával, mert az ügyetlenkedett, kis híján 

komolyabb probléma is támadt, majdnem összetört egy szép váza, Ildi nem fizet-
te volna ki a kárt, szerencsére nem is kellett, mert valaki az utolsó pillanatban 
elkapta a föld felé eső tárgyat.
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Sokat dolgozott, alig pihent, míg mások cigarettáztak, ő sétált egyet a friss 
levegőn.

Ildi remekül érezte magát új munkahelyén.
Volt olyan, aki már húsz éve a szexiparban dolgozott, de nem gondolt arra, a 

családjának előnyös-e ez vagy hátrányos.
Ildi a férjének mesélt arról, mielőtt munkába állt, hogy lehet, hogy a szexipar-

ban fog dolgozni. A férjét nem érdekelte, nem éltek boldog házasságban. 
Ildi a szexiparban töltött második nap után vidáman sétált haza, mindent egy-

bevetve elégedett volt.

Harmadik nap
Ildi már jó ismerősként üdvözölte a munkába korábban érkezőket, gyorsan 

átöltözött, sietett a helyére.
Otthon lefekvéskor mindig átgondolja az előző napot, így a reggel szerves 

folytatása lehet a tegnap egészének.
Akik a szexiparban dolgoznak, vidáman élnek, sok barátjuk van, de nem dor-

bézolnak, senki nem válik az alkohol rabjává.
Ha valaki valamit nem tudott, egy másik ugrott be elvégezni a feladatot, ez 

nem adott okot a sértődésre.
Ildinek sokat meséltek a tíz évvel korábbiakból, néha mosolyogva, néha bána-

tosan.
Nincs kötött munkaidő. Egyszer itt voltak, másszor másutt.
A főnök egy negyvenéves férfi, volt egy kis élelmiszerboltja, azt eladta, és  már 

hosszú ideje a szexipar megszállottja.
Ildi összeszámolta, vele együtt húsz nő és tizennyolc férfi jár be.
Nem kellett sokat beszélni, bár ezen a napon még angoltudására is szüksé ge 

volt.

Negyedik nap
Ildi elkésett, autóval ment, s dugóba került a Moszkva térnél.
De csak két percet kellett rá várni.
– Itt nem szabad késni – fogadta a főnöke –, inkább induljon el negyedórával 

előbb.
Ildi mentegetőzött, és ígérte, hogy a jövőben ügyelni fog.
Egy szimpatikus fiatalember állandóan vicceket mesélt, Ildi hamar összebarát-

kozott vele.
– Ha régóta dolgozol majd a szexiparban – okította újdonsült jóakarója –, idő-

vel ennél jobb munkát is kaphatsz, rengeteg sok pénzzel. Csak a szorgalmadat 
őrizd meg mindvégig.

Ildi nem árulta el neki, hogy ő végzettségének megfelelő munkát keres majd a 
nem távoli jövőben.

A reggeli késést Ildi próbálta feledtetni, segített, azt is elvégezte, ami nem az ő 
dolga volt, kiharcolta, hogy a főnöke a nap végén elégedetten mosolygott rá.
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Nem hitte senki, hogy Ildi ezt megelőzően egy percet sem dolgozott a 
szexiparban, olyan rátermetten mozgott a teremben.

Ildi Ibsen drámáit olvasta az ebéd utáni rövid szünetben, többen odamentek 
hozzá, és sokan tudták, ki az az Ibsen.

Előző munkahelyét Ildi azért hagyta ott, mert hónapról hónapra késve fizették 
a bért, hosszas könyörgések után. 

Ildi szülei nyugdíjasok, anyukájának elmondta a szexipart.
Hazafelé Ildi beült Anikóval és két fiúval egy cukrászdába, sokáig beszél-

gettek.

Ötödik nap

Most nem késett el Ildi, mint a negyedik napon, bár ugyanakkor kelt, de egy 
kevésbé forgalmas útvonalat választott.

– Azért szeretek itt dolgozni – fogalmazta meg Ildi magában –, mert mégse 
vagyunk annyian, mint egy nagy gyárban, de egyedül se kell unatkozni, mint 
számos más helyen. Ha az embernek rosszkedve van, hamar felvidítják, minden-
féle ember dolgozik itt.

Pletykálnak az idegenek a szexiparról, de nem igaz, hogy válságba jutott, nem 
csökkent a foglalkoztatottság.

Ildinek nincs gyermeke, említettük, hogy a férjével nem él harmóniában, talán 
majd most, hogy különköltöztek férje szüleitől, megváltozik az életük.

A szexiparban sem szabad arra várni, hogy a konkurencia csődbe megy, dol-
gozni kell keményen, és akkor a hullámvölgyeket át lehet vészelni.

Egy szexiparban töltött nap felér egy héttel az iskolában, pedagógusként, 
és kétheti irodai munkával. Ez Ildi véleménye. Hatalmas idegi megterhelés a 
szexipari dolgozók jellemzője. Ha valaki nem úgy tesz valamit, ahogy kérik, meg 
kell ismételni mindent, ez pedig a gazdasági hasznot csökkenti.

Ildi tudja, a szexiparban is szükség van észre, akinek semmi élettapasztalata 
nincs, az ne a szexiparban dolgozzon.

Ildi magánélete nem boldog, de csak boldogtalan, nem viharokkal teli, így a 
munkáján senki nem veszi észre a keservet, Ildit vidám alaptermészete átlendíti 
a szomorúságokon. Ildi sokat gondolkodott a mai napon munkahelyén, ezért 
lelkileg megerősödve ért haza.

Lehet, hogy elválik a férjétől, és hozzámegy valamelyik kollégájához.

Hatodik nap

– Nincs igazad, Ildi, azért nem jó ötlet, amit mondtál, mert hárommal több 
embert igényel, és ha te odamész jobbra, a szék mellé, akkor te se tudsz olyan 
hatékonyan dolgozni, mint ahogy szoktál – érvelt a főnök.

Ildi még többször elmondta véleményét, nem szegte kedvét az igazgató, lát-
szott, hogy a többiek elfogadták szószólónak.

– Legalább egyszer próbáljuk ki, hátha nekem van igazam – vitatkozott.
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– A szexiparban dolgozóknak az a feladatuk, hogy a társadalom tagjait kiszol-
gálják, hogy minél több elégedett ember legyen – fogalmazott Ildi, bár amit mon-
dott, nemcsak a szexiparra, hanem szinte minden foglalkozási ágra igaz.

– Egyetlen ember se engedheti meg közülünk, hogy úgy vegye fel a fizetését, 
hogy bárkinek az juthasson az eszébe, legyen az újságíró, vegyész vagy kiskeres-
kedő, ő sokkal többet dolgozik a pénzéért, mint a szexiparban az emberek.

Ildi bátran kimondta, ami eddig eszébe jutott, érdeklődve figyelték.
Otthon is igen sokat gondolt a szexiparra, olyan mondatokat hangoztatott 

ezért, melyek mindenkit érintettek.
– Nem szabad szégyellnünk magunkat a munkánk miatt, se a bevásárláskor, se 

a hivatalokban. Ne legyünk félszegek, álljunk ki a jogainkért!
Ildi boldog volt, hogy beszélhetett, sokat tanult, és sokat tanultak tőle társai.
– A szexipar egyetlen más iparágnál sem alábbvaló, ezt jegyezzétek meg!
– A szexiparban egy jó munkás aranyat ér, sokat csábítanak közülünk a kohá-

szatba és az élelmiszeriparba.
– Aki a szexiparból tud nyugdíjba menni, annak legalább olyan jó az élete öreg 

napjaiban, anyagi szempontból, mint egy nagy állami vállalat középvezetőjének.
Ildi szónokolt a szexipar mellett, utána jobban esett mindenkinek a munka.
Teljesen hasonult Ildi a többiekhez.

Hetedik nap
A hetedik napon nem dolgozott Ildi, lustálkodott és mosolygott azon, hogy 

immár egy hete a szexiparban foglalkoztatják.


