
Alcím

Szöveg

Alalcím

Szöveg

Fõcím
Alcím

Szerzõ

replika • 36 (1999. június): 7–21 7replika • 36 (1999. június): 7–21 7

Én nem va gyok hatá ro zot tan ter vező vala ki, inkább bele sod ródom a dol gokba. Ugyanak kor 
a ter mésze tem ből adó dik az is, hogy na gyon vál lalko zó ked vű va gyok, nem egy könnyen 
ije dek meg. Na ivan élem meg az éle tet, min dent el képzel he tő nek tar tok. Szá momra ugyan
olyan ka landos egy pá ri zsi iro dában nyolc órát ül ni, mint Thai föld ön egy ko los torban vagy 
In di á ban egy sze gény tele pen len ni. Ezek a dol gok egy for ma meg méret te tések nek szá mí ta
nak. Vak len nék, ha nem lát nám, hogy ez már öt éves ko rom tól így van, hi szen lány lé tem re 
fut bal loz tam, s ti zennyolc éves ko romban disszi dáltam Ma gya ror szágról. Szó val iz gá ga 
va gyok, kí ván csi, sze re tem az éle tet. Nem hi szem, hogy kü lö nö seb ben okos vol nék. Vi szont 
a dol go kat meg él ni na gyon jól tu dom, és a bá tor sá gom is meg van hoz zá. Emel lett rend kí vül 
szí vós is va gyok.

Jóapám két éves ko rom ban meg halt, anyám négy le ány gyer mek kel ma radt, eb ből az 
egyik ko rán meg halt, úgy hogy hár man vol tunk test vé rek, én vol tam a leg ki sebb, anyám 
éj jelnap pal dol go zott. Ő egyéb ként er dé lyi volt és re for má tus, ki mon dot tan hí vő. Igye ke
zett min dent meg ten ni azért, hogy en gem szép re és jó ra ne vel jen, csak ép pen nem volt ide
je és ener gi á ja, és be lő lem meg mind ig ki bújt a kis ör dög. Sze gé nyek vol tunk, de még sem 
em lék szem, hogy ko mo lyab ban hi ányt szen ved tünk vol na va la mi ben. Öt ven hét ben szü let
tem, a ró mai strand ut cá já ban lak tunk. Na gyon kel le mes hely volt, az is ko la in gye nes volt, 
né mi szo ci á lis tá mo ga tást kap tunk. An nak ide jén, ha egy gye rek fel volt öl töz ve, volt egy 
fut balllab dá ja és egy fo rint ja fagy lalt ra, ak kor egé szen jól érez het te ma gát.

Egy olyan tár sas ház ban nőt tem fel Bu dán, a Ró maipar ton, ahol csak fi úk vol tak raj tam 
kí vül. Ők per sze foly ton fo ciz tak. Ne kem is jó volt a lab da ér zé kem, ügyes vol tam, be le is 
sze ret tem a fo ci ba. Az is ko lá ban mind ig hü lye po é no kon tör tem a fe jem, be szól tam az órá
kon, iz gá gás kod tam, meg do bál tam a ta nárt ga la csin nal. Ilyen ap róbb dol gok vol tak ezek, de 
még is én let tem a rossz gye rek, aki ál lan dó an mo zog, aki nek „fel tű né si visz ke teg sé ge” van, 
aki nem fi gyel az órán, akit ál lan dó an fe gyel mez ni kell. Nyol ca dik ban pél dá ul ket tes volt a 
ma ga tar tá som. Az egyet len ment sé gem az volt, hogy jó ta nu ló vol tam, így az tán még is csak 
be tud tam ke rül ni egy jobb faj ta gim ná zi um ba. 

Olyan dol go kat csi nál tam mind ig, mint a fi úk: fut ball, sport, moz gás, ve re ke dés, han
gos ko dás, feltűnősködés meg ilye nek. Elő ször vív tam, ma gyar baj nok vol tam ti zen négy 
éves ko rom ban, utá na fut bal loz tam, ott vá lo ga tott let tem. Mel let te ko sár lab da, röp lab da, 
ké zi lab da – ezek ben is mind ig ve ze tő sze re pet ját szot tam. A hat va nas évek ben a fut ball 
olyan el sőd le ges lét ele me volt az éle tünk nek, hogy nem tu dok sem mit, ami an nál fon to
sabb lett vol na. A srá cok nak a fo ci fon to sabb volt, mint a lá nyok. Ha el ment egy szép lány 
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a ke rí tés mö gött, ak kor egy pil la nat ra meg áll tak, fü tyül tek egyet, és az tán már fo ciz tunk is 
to vább. Én mind ig na gyon pi pa vol tam rá juk, hogy mit né ze ge tik azt a csajt, ami kor fut
bal loz ni kell. 

Rák va gyok, nem bi ka. A rák ugye ol da laz va megy. Én sem tud tam na gyo kat lő ni, a fo ci
ban át ug rál tam a lá ba kat, ol dal ra mo zog tam, de ki tű nő en osz to gat tam, s ha az el len fél dur va 
volt, ki cse lez tem, el mo zog tam. Volt egy szer az is ko lá ban egy női fut ball meccs, má jus el se
jén vagy va la mi ün nep ség ke re té ben, és egy null ra nyert a csa pa tunk úgy, hogy én lőt tem a 
gólt. Az zal úgy érez tem, be is bi zo nyí tot tam, hogy a Rómain én va gyok a leg jobb fut bal lis
ta a lá nyok kö zött. Ugya nak kor a lá nyok vi lá gá ban nem vet tem részt: nem var ro gat tam, nem 
főz tem, nem ba báz tam. Csak ak kor ke rül tem női kö zös sé gek be, ami kor va la mi lyen csa pat
sport ban vet tem részt. Ma már na gyon örü lök, hogy lány va gyok, er re büsz ke is va gyok, és 
ke re sem ma gam ban és a kül vi lág ban mind azt, ami nő i es.  

Gyű löl tem ott hon len ni. Ez egy fá jó pont ja az éle tem nek. Hogy iga zá ból mi ba jom volt 
a csa lá dom mal, azt nem tu dom, de a ma mám mal nem jöt tem ki  gyer mek ko rom ban. A 
nő vé re im mel sem na gyon. Én vol tam a leg ki sebb, az el ké nyez te tett, a ma ma ked ven ce, 
ami mi att a két  nő vé rem egy ki csit pik kelt rám, mert kü lön bö ző ki vált sá gok ban ré sze sül
tem. Hoz zá juk ké pest va ló ban bu tács ka is vol tam, és ez ne kem ret te ne te sen fájt. A  ki sebbik 
nő vé rem na gyon nő i es, nyu godt, okos volt, mind ig csak ol va sott, ült a sa rok ban, ba bá zott, 
és fe le lős ség tel je sen vi gyá zott rám, a ki sebb test vé ré re. Én pon to san az ő el len té te vol tam: 
úgy hogy ver sen gés ala kult ki kö zöt tünk,  mind ig ke rül tük egy mást, so ha sem ta lál tunk 
kö zös te rü le tet.

Ki sebb ség ér zé sem volt a csa lád ban, amit a ma mám is táp lált az zal, hogy bár ké nyez te
tett, de emel lett ki ne ve tett. Egy szer, ki lenc éves ko rom ban az Eg ri csil la go kat ol vas tam, és 
az es ti csend ben meg kér dez tem, hogy ma mi, az mi lyen volt, ami kor a tö rö kök itt vol tak 
Ma gya ror szá gon. Er re el kez dett ha ho táz ni, hogy lá nyom, mit gon dolsz, hány éves va gyok, 
azt hi szed, él tem ak kor, ami kor itt vol tak a tö rö kök Ma gya ror szá gon. Hahahahahaha. A 
ha su kat fog ták a ne ve tés től, hogy én mi lyen idi ó ta kér dé se ket tu dok föl ten ni. Na, ez volt 
szá mom ra az utol só csepp a po hár ban, ak kor be zár kóz tam a für dő szo bába, és el ha tá roz tam, 
hogy töb bé ve lük nem kö zös kö döm. At tól kezd ve ke rül tem az ott hont.

Két szo bás volt a la ká sunk. A ma má val alud tam egy szo bá ban,  ál lan dó an az volt az ér zé
sem, hogy  ra gad rám, ta pad hoz zám, meg fojt. Mi ért al szik ve lem egy szo bá ban, mi ért nem 
a nő vé rem mel al szik egy szo bá ban, mi ért nem a nő vé rem al szik ve lem egy szo bá ban? – 
foly ton ilye ne ket gon dol tam ma gam ban. A ma mám mű sza ki raj zo ló volt a ha jó gyár ban, de 
ere de ti leg ru ha ter ve ző nek ta nult. Nap pal do go zott az iro dá ban, éj sza ka pén zért varrt, és 
nem em lék szem, hogy  a lel ki vi lá gunk kal fog lal ko zott vol na. So ha sem mit nem mond tam 
el ott hon. Gya kor la ti lag nem vol tam be szé lő vi szony ban a csa lá dom mal ti zen nyolc éves 
ko ro mig. Utá na pe dig azért nem, mert disszi dál tam. Is mer tem a ma ma ér ték rend szer ét, s ha 
va la mi olyas mit csi nál tam, ami ről tud tam, hogy nem örül ne ki, in kább ha zud tam vagy el tit
kol tam, vagy pe dig ki hasz nál tam, hogy nem tu dott oda fi gyel ni rám. És ilyen dol gok na pon
ta elő for dul tak. 

Ugya nak kor az volt az ér de kes, hogy egyál ta lán nem volt apa hi á nyom. Sőt, mind ig jól 
érez tem ma gam a há rom nő kö zött. A na gyob bik nő vé rem, aki ti zen két év vel volt idő sebb 
ná lam, még a pa pá val nőtt fel, a ma ma sze rint a pa pa stí lu sát vet te föl. Szá mom ra  ő volt a 
pa pa he lyet te sí tő: ő vet te az aján dé ko kat, ő vitt el nagy be vá sár lás ra. Töb bet ke re sett, mint a 
ma mám, mert ide gen ve ze tő volt. Csak hogy ő nem a mi csa lá dunk ra ke re sett, mert már húsz
éves ko rá ban férj hez ment és el köl tö zött, ami kor én csak nyolc éves vol tam.  Jel lem ző, hogy 
a ma ma ké sőbb is foly ton a  fe jé hez vág ta, hogy úgy vi sel kedsz, mint az apád, hogy pont 
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olyan vagy, mint az apád. Egyál ta lán nem ér tet ték meg egy mást. Te hát gya kor la ti lag hár man 
él tünk, a ma ma, a ki seb bik nő vé rem és én. 

A ma má nak ször nyen ha tá ro zott el kép ze lé sei vol tak az élet ről. Egy na gyon be csü le tes, 
egy sze rű, tisz tes sé ges va la ki nek tar tot ta ma gát, aki min dent jól csi nál, s ah hoz az ő kis bi ro
dal má ban – mert az ott hon az az ő bi ro dal ma volt – min den ki nek al kal maz kod nia kel lett 
vol na. Sze ret te vol na, hogy be csü le te sek le gyünk, a tíz pa ran cso lat sze rint él jünk. Ret ten tő 
ren det és tisz ta sá got kel lett tar ta ni. „Szép ség és har mó nia” – ez volt a jel mon da ta. Az öl töz
kö dés re má ni á ku san ügyelt, ha egy haj szá lat meg lá tott va la hol, azon nal föl szed te, kis fe hér 
mas ni kat ra kott a ha junk ba, ál lan dó an öl töz tet ge tett. Ami kor egy szer el men tünk cse resz nyét 
lop ni és le buk tunk, há rom na pig sírt, zo ko gott, ki a bált, hogy jajjaj, mennyi re meg ver te őt 
az is ten, hogy ilyen gye re kei van nak.  Ezért is me ne kül tem ott hon ról.  Má ra per sze meg ja
vult a vi szo nyom ve le. Kü lö nö sen azu tán, hogy a na gyobbik nő vé rem a nyá ron, öt ven két 
éves ko rá ban meg halt agy vér zés ben. Úgy hogy anyám, aki most nyolc van éves,  már két 
gye re ket és egy fér jet te me tett el.

Szó val, az Ár pád Gim ná zi um ba ke rül tem, pro tek ci ó val, mi vel volt egy tan fel ügye lő 
is me rő sünk, an gol–orosz ta go zat ra. A Rómain az is ko la egy han gya boly, ál lat vi lág, va dóc
vi lág volt, az Ár pád ba ó bu dai elit gye re kek jár tak. Ott ne kem elég gé kel lett ka pasz kod nom 
és haj ta nom, hogy jó ered mé nyem le gyen. Sze ren csé re a rosszabb ta nul má nyi ered mé nye
met ké pes vol tam kom pen zál ni az zal, hogy  meg mu tat tam a fi zi kai ké pes sé ge i met. S ak kor 
en gem ott is úgy köny vel tek el, hogy én va gyok a csa pat ka pi tány, a sport ve ze tő – kel lett egy 
ilyen is az osz tály ban. Sem mi ből sem vol tam ki ug ró an jó, nem vol tam egy nagy szel lem, de 
azért né gyes nél rosszabb je gyem nem volt, igaz, ki tű nő sem vol tam so ha sem a gimiben.

A gim ná zi um ban a ta ná ra im na gyon nem akar ták, hogy fut bal loz zak. Azt mond ták, nem 
il lő, hogy egy lány fut bal loz zon. Az Ár pád Gim ná zi um ta nu lói sakk ver seny re, ma te ma ti ka
ver seny re, sza va ló ver seny re men je nek, éne kel je nek, fes se nek, de szó sem le het ró la, hogy 
fut bal loz za nak. Én ugya nis ab ban az év ben, ami kor el sős gim na zis ta let tem, ab ba hagy tam 
a ví vást, és le iga zol tam az ak kor meg ala kult har ma dik ke rü le ti TTVE női fut ball csa pa tá hoz. 
A Ke rü let ak ko ri ban a har ma dik leg jobb női focicsapat volt a Femina és a Ká bel után. Ál ta
lá ban a Főspeddel küz döt tünk a har ma dik he lyért. No, ezért az is ko lá ban ko moly ül döz te
tés ben ré sze sül tem. Az osz tály fő nö ki órá kon gyak ran én vol tam a té ma, az osz tály fő nö köm  
so kat ci ki zett a töb bi ek előtt. Tu laj don kép pen még sem ve le volt a baj, ha nem az is ko la igaz
ga tó val. Ő ül dö zött en gem és a női fo cit. Be hí vat ta a fut ball edző met is, és meg mond ta ne ki, 
hogy szó sem le het ar ról, hogy én fut bal loz zak. Én per sze azért to vább ra is jár tam edzés re, 
ne ki pe dig sze ren csé re egy idő után ele ge volt ab ból, hogy mind ig utá nam szag lásszon.

Még most is em lék szem az el ső meccs re. Va sár nap volt, ok tó ber vagy no vem ber le he tett, 
na gyon szép nap sü té ses idő volt. Ki men tünk a focipályára. Szólt a ze ne, ott ült a le lá tón egy 
cso mó em ber, sza bad ság, nagy lé leg zet vé tel, zöld fű, pá zsit, az em be rek tap sol tak. Ak kor 
dön töt tem el, hogy ab ba ha gyom a ví vást, s a fo cit vá lasz tom.   Me nő nek szá mí tot tam a csa
pat ban, én vol tam a nyol cas, a kö zép pá lyás, min den tak ti kát rám épí tett az edző, pe dig nem 
én vol tam a leg jobb já té kos, de úgy gon dol ták, hogy én va gyok a leg jobb szer ve ző. Vol tak 
olyan lá nyok, akik har minc mé ter ről ak ko rát lőt tek, hogy a ka pu fa majd nem ki dőlt. No, ez 
nem én vol tam. Az se én vol tam, aki szá zon mit tu dom én, mennyit sprin telt a jobb szé len. 
Én iga zi kö zép pá lyás vol tam, aki nek össze kel lett szed nie a lab dá kat, aki szí vós, ki tar tó, 
ren ge te get fut, ké pes szer vez ni a pá lyán. Az edzőnk mind ig azt mond ta, hogy én va gyok a 
kar mes ter. Na gyon ko mo lyan vet te a mun kát, meccsek előtt egy táb lán ki rak ta, ki ho vá 
he lyez ked jen, osz tá lyoz ta a tel je sít mé nyün ket, té len kéthá rom hó na pos erőn lé ti fel ké szü lé sen  
 

 replika 9



 

replika10

vet tünk részt, az össze kö tő vas úti hí don lép csőz tünk. He ten te há rom szor edzet tünk, szom
ba ton vagy va sár nap volt a meccs.

A lá nyok leg több je a mun kás osz tály ból jött, né mi leg fi ú sak vol tak, és a ví vás hoz ké pest, 
ahol egy ki csit eli tebb em be rek vol tak, a fo cis ta lá nyo kon pon to san le he tett érez ni, hogy ez 
egy ut cán ki fej lő dött sport. Ká rom ko dá sok, be szó lá sok. Nem vol tunk olyan gyor sak és erő
sek, mint a srá cok, de mi is min dent tud tunk a lab dá val: szá zig de káz ni, két láb bal cse lez ni, 
le ven ni, for du lás ból lő ni. A csa pat fér fi já té ko sa i val ha ve ri vi szony ban vol tunk, meg be csül
tek min ket, egyál ta lán nem ne vet tek ki. Va sár nap mi kezd tünk, utá nunk jöt tek a srá cok. 
Jel lem ző, hogy a ma mám so ha sem lá tott. A nő vé rem is csak egy szer volt kinn egy meccsen, 
pont, ami kor elő ször a Femina el len ját szot tunk, és jól szar rá vert min ket. 

Ami kor har ma dik gimis vol tam, meg szün tet ték a Ke rü let csa pa tát. Töb ben le iga zol tunk 
a Ta u rus hoz. Oda jött egy Éva ne vű lány is, aki Ma gya ror szá gon ma ga san a leg jobb fut bal
lis ta volt. Olyan volt, mint a Pelé a bra zi lok nál. El ké pesz tő, hogy mit tu dott csi nál ni a lab
dá val. Na, ő lett a ba rát nőm, ve le disszi dál tunk, s az tán há rom évig együtt is él tünk. Ez 
ne kem egy na gyon meg ha tá ro zó pont az éle tem ben. Hét év vel volt idő sebb ná lam: én vol
tam ti zen hét, ő hu szon négy. Nem is em lék szem, ho gyan ba rát koz tunk össze. Egy szer csak 
el kezd tem hoz zá jár ni. An golt ta nul tunk, ná la sem volt pa pa, a ma má já val la kott egye dül, 
te hát vol tak ilyen ha son ló mo tí vu mok az éle tünk ben. A leg fon to sabb kö zös pont az volt, 
hogy mind ket ten elé ge det le nek vol tunk Ma gya ror szág gal. Ő azért, mert szá má ra a leg fon
to sabb do log a fut ball volt, ezt kö vet ték a fér fi ak. Ne kem pe dig ki lá tás ta lan nak tűnt a gimi 
utá ni jö vőm. Ka rá csony tá jé kán ha tá roz tuk el, hogy el me gyünk kül föld re, mert Éva azt 
hit te, hogy Nyu ga ton pro fi női fo ci van. An go lul ta nul tunk. Egy szer ta lál tunk az új ság ban 
egy fény ké pet a fran cia női fut ball vá lo ga tott ról, az zal a szö veg gel, hogy most jöt tek vissza 
Me xi kó ból, egy nem zet kö zi női tor ná ról. És ak kor el dön töt tük, hogy Fran ci a or szág ba 
me gyünk fut bal loz ni.

Kö rül be lül há rom hó nap alatt ke rül tünk kö ze leb bi kap cso lat ba egy más sal. Én egé szen fi a
tal ko rom óta tud tam, hogy a fér fi ak nem von za nak fi zi ka i lag, de ez zel va la hogy nem fog lal
koz tam, ezt va la hogy el süllyesz tet tem ma gam ban. És ami kor Évá val ta lál koz tam,  úgy érez
tem, lesz kö zöt tünk egy vi szony, an nak el le né re, hogy ne ki fiú ba rá tai vol tak, és ki mon dot tan 
sze ret te a fi ú kat. Na gyon csi nos, jó ala kú volt, ren ge teg ener gi á val ren del ke zett, kör be ra jong
ták a srá cok. Nem mon da nám, hogy haj tot tam rá, hogy ud va rol tam vol na ne ki, de ilyen fé lénk, 
kis lá nyos mó don meg ra gad tam min den al kal mat, hogy a kö ze lé ben le gyek. A fo ci ban is elég 
ha mar tár sak let tünk, meg hall gat tam a ta ná csa it, amik na gyon hasz no sak  vol tak. Ben nem 
te hát az igény meg volt egy női kap cso lat ra, de egy kez de mé nye ző kel lett, aki ná lam idő sebb, 
és aki fel váll al ja en nek fe le lős sé gét is. Hogy az Éva eb be mi ért ment be le, nem tu dom, de 
vé gül is bá to rí tott, ami kor ész re vet te, hogy na gyon von zó dom hoz zá. So kat be szélt a fér fi kap
cso la ta i ról, a sze xu á lis éle té ről. Mind ig azt mond ta, hogy ő két do log ban te het sé ges, a fo ci ban 
meg a szex ben. És el kez dett ta ní ta ni, hogy mi is az a sze xu á lis élet. Nem csak szó ban, ha nem 
gya kor lat ban is. Meg mu tat ta, ho gyan kell csó ko lóz ni, ho gyan kell si mo gat ni va la kit, ki 
ho gyan mo zog, ho vá fek szik, ho gyan he lyez ke dik. Per sze ez ti tok ban folyt, er ről sen ki nem 
tu dott, én nem mond tam sen ki nek, ő sem mond ta sen ki nek.

Az tán má jus ban le érett sé giz tem, jú li us ban egy tu ris ta cso port tal el men tünk Bé csig, s ott 
is ma rad tunk. Be vo nul tunk a bé csi lá ger ba, ahol óri á si meg le pe tés ért min ket: kosz, bű nö
zés, ké se lés, a vé cé ben folyt a szennylé, szó val ret te ne tes ál la po tok vol tak. Az tán per sze 
meg lép tünk, há rom hó na pig fut bal loz tunk egy oszt rák csa pat nál, ta lál tak ál lást is ne künk, 
egy szál lo dá ban tö röl kö zőt haj to gat tunk. Utá na Mün chen ben vol tunk pár hé tig, ott csak Éva 
ját szott, én be teg vol tam, majd stop pal át szök tünk Fran ci a or szág ba. Ret ten tő en na i vak vol
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tunk, gő zünk se volt sem mi ről. Eszünk be ju tott va la mi, de hogy ez lo gi kus volte vagy sem, 
azon iga zá ból már nem gon dol kod tunk. Ami kor meg ér kez tünk Pá rizs ba, ugya nazt csi nál
tuk, mint Bécs ben: futballfederáció, on nan a női lab da rú gó szö vet ség hez, on nan egy me ne
dzser hez. A me ne dzser el vitt egy csa pat hoz, s ott lá tat lan ban le iga zol tak min ket. Ezek a 
fran ci ák na gyon jó po fá nak és fan tá zia dús nak ta lál ták, hogy két csaj, két fut bal lis ta, há rom 
ha tá ron át lóg azért, hogy ott játsszon ná luk. Üre sen állt egy la kás, Pá rizs kül vá ro sá ban – 
be köl töz tet tek oda, s el ka jál tat tak egy csa lád nál. Olyan iga zi, jó la za fran cia men ta li tás sal 
ment az egész. Mind ket ten kap tunk egyegy bébiszitteri ál lást, a pa pír ja in kat in téz ték, el jöt
tek ve lünk a hi va ta los szer vek hez, fe le lős sé get vál lal tak és így to vább. Tény leg  máz link 
volt. Az el ső ha vi ke re se tünk ből egy mag nót vet tünk.

Áp ri lis ban el kez dő dött a baj nok ság. Ki de rült, hogy a csa pat ban sen ki nem tud be le rúg ni 
a lab dá ba, csu pa ti zen éves gye rek, aki ket in nenon nan össze to bo roz tak. En nek mind össze 
az volt az elő nye, hogy a töb bi csa pat ve ze tői lát ták, hogy mi tu dunk fut bal loz ni. Meg is 
ke re sett min ket egy má sik pá ri zsi csa pat, jobb la kást, jobb mun kát kí nál tak ne künk, ak kor 
át iga zol tunk hoz zá juk egy év re. De Évá nak ez nem volt elég, kez dett na gyon ide ges len ni, 
hogy ő nem ezért disszi dált, úgy érez te, ki öreg szik a sport ból, az tán meg jöt tek a srá cok, 
szó val egy re zű rö seb bé vált kö rü löt te min den. Las san kez dett vé ge len ni a kap cso la tunk nak. 
Vé gül ki ta lál ta, hogy men jünk Ola szor szág ba, azt pró bál juk meg, s ha ott sem pro fi a női 
fo ci, ak kor fel ad ja. 

Si ke rült is le szer ződ nünk egy torinói csa pat hoz, gyö nyö rű la kást kap tunk, tény leg 
na gyon jó volt min den, csak hogy ak kor már va la mit tud tam né me tül, va la mit tud tam fran
ci á ul, és most kezd het tem min dent elöl ről ola szul. Kü lö nös mó don, ma sem tu dom, mi ért, 
de ez volt az el ső hely, ahol nem ment a já ték. Más volt a tak ti ka, má sok vol tak az olasz 
lá nyok, az el kép ze lé sek. Mind ig ki kap tunk. Eh hez jöt tek a ma gán jel le gű vál to zá sok az éle
tünk ben: el vál tunk, s mind ket tőnk nek lett egy újabb part ne re – Évá nak egy lány, az egyik 
csa pat tár sunk, ne kem pe dig egy fiú. Ez a srác egyéb ként a csa pat me ne dzse re volt, ál lan dó
an ő vitt ben nün ket, úgy hogy na gyon so kat vol tunk együtt ve le.

Iga zá ból nem vol tam kí ván csi, mi lyen is egy fi ú val, in kább úgy mond hat nám, hogy 
ne kem sem mi ki fo gá som nem volt, mi kép pen ma sincs a fi úk el len. Ha én lá tok va la kit, 
le gyen az fiú vagy lány, aki he lyes vagy jó po fa, aki ne kem tet szik, azt ér té ke lem és meg
pró bá lom át ven ni a dol ga it, egy ki csit utá noz ni. Én tes ti leg nem von zó dom a fér fi ak hoz, de 
nem utá lom őket. Per sze, mi vel fi úk kö zött nőt tem fel, is me rem a ter mé sze tü ket, és tisz tá
ban va gyok az zal, hogy a fér fi ak ál ta lá ban csa lók. Giorgio egyéb ként egy na gyon kel le mes, 
von zó em ber volt, és hogy ilyen so kat együtt vol tunk, meg hogy meg tör tént a vá lás Évá val, 
vé gül is be le men tem eb be a kap cso lat ba. Két hó na pig tar tott. Au gusz tus ban és szep tem ber
ben já ro gat tunk. Mon do gat ta ne kem, hogy ma rad jak Ola szor szág ban, s a fo ci tól füg get le nül 
le gyek a ba rát nő je. Ezt kö szön tem szé pen, nem akar tam ve le ma rad ni, vissza akar tam men
ni Fran ci a or szág ba, ahol már kü lön ben is meg vol tak a hi va ta los pa pír ja im. Meg olyan sem
mi lyen, olyan sem le ges volt ez az egész kap cso lat. Egyál ta lán nem érin tett meg. El is dön
töt tem utá na, hogy so ha töb bé nem pró bál ko zom fér fi ak kal.

Ami kor vissza ke rül tem Pá rizs ba, elő ször egy mo so dá ban dol goz tam. Köz ben meg ta lál
tam a vincennesi egye te met, és be irat koz tam an gol–olasz szak ra, úgy hogy bol dog egye te
mis ta let tem. Ket tő ig dol goz tam, az tán men tem az egye tem re. Na gyon meg vol tam elé ged
ve ma gam mal. De a ma gánnyal már nem, hi szen hu szon öt éves ko ro mig egye dül él tem. 
Nem volt ba rát nőm, s még a lesz bi kus iden ti tá som is két sé ges sé vált előt tem. Köz ben a cég 
nél va sa ló nő ből fu tár let tem. Egész nap kint csász kál tam a vá ros ban, egy cso mó új szót meg 
kel lett ta nul nom, sza ba don ke zel tem a pénzt. Kap tam egy kis mo tort, bu kó si sa kot, kesz tyűt. 
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Ál lan dó an ko szos vol tam, mert a mo tort foly ton sze rel ni kel lett. Ba ro mi ra él vez tem, tel je
sen motormániákus let tem, szá gul doz tam össze vissza Pá rizs ban, tök ve szé lye sen köz le ked
tem, min den fi út le kel lett hogy előz zek, min den ki elé oda kel lett vág jak, a ko csik kö zött is 
úgy men tem, hogy a cég nél el ne vez tek Suziexpressznek.

Mind ez há rom évig tar tott. Köz ben el kezd tem ki sebb iro dai mun ká kat is vé gez ni, na gyon 
jó ba rát ság ba ke rül tem a fő nök  ba rát nő jé vel, aki a fran cia szo ká sok ra ta ní tott. Az zal kezd
tük, hogy pél dá ul az ét te rem ben ne egyek meg min dent, ami a tá nyé ro mon van, mert a jól 
ne velt fran cia nincs ki éhez ve, ha nem csak csi pe get, nem za bál. Az tán az öl töz kö dés meg a 
be széd. Én a fut ball pá lyán ta nul tam meg be szél ni, ami eny hén szól va ki csit más volt. Jó kat 
is ne vet tek raj tam. Én pe dig raj tuk, mert a fő nök meg ez a lány na gyon fél té ke nyek vol tak 
egy más ra, ál lan dó an a má si kat el len őriz ték, hogy nem cs al jae meg. Ter mé sze te sen mind
ket tő meg csal ta a má si kat, és er ről egye dül én tud tam, per sze egyi ket sem árul tam el.

Köz ben el vé gez tem az es ti egye te met, a cég nyi tott egy fod rász is ko lát, és kel lett ne kik 
egy több nyel ven be szé lő hostess, aki a te le fon ra is vá la szol, a be irat ko zá so kat is ad mi niszt
rál ja. Úgy gon dol ták, er re a poszt ra én va gyok a leg al kal ma sabb, hi szen a ma gya ron kí vül 
há rom eu ró pai nyel vet be szél tem fo lyé ko nyan. Ak kor már öthat ezer fran kot ke res tem, ami 
an nak ide jén nem volt rossz pénz. Nyolc van egy feb ru ár já ban meg is mer ked tem egy olasz 
lánnyal, Lorénával a ve len cei kar ne vá lon. Egy év vel fi a ta labb volt ná lam, ne ki tet szett az 
én pá ri zsi hát te rem, hoz zá ké pest su gár zott be lő lem a le zser ség és a jó mód. Ne kem a nő i es 
mély sé ge, ko moly sá ga im po nált. Iga zi, vér be li fe mi nis ta volt, ahogy a nagy könyv ben meg 
van ír va: fér fi gyű lö lő, min den fé le fe mi nis ta moz ga lom ban az ut cá ra vo nult, zász ló val. 
El vár ta vol na tő lem is, hogy ha son ló né ze te ket vall jak, de ez nem na gyon si ke rült ne ki. A 
szer ve zett moz ga lom ban ad dig én nem vet tem részt, nem ol vas tam, nem tud tam, hogy van 
lesz bi kus iro da lom, film, ze ne, egyál ta lán, ilyen dol gok ról fo gal mam sem volt. Nem tud
tam, hogy van nak kon fe ren ci ák, militánsok, ezt mind tő le ta nul tam meg. Ugya nak kor vé gig 
fenn tar tás sal néz tem ezt az egész mozgalmasdit, mert nem va gyok egy szél ső sé ges és erő
sza kos em ber, s az nem ne kem va ló, hogy üvölt sek és zász ló kat len ges sek az ut cán, hogy 
jo go kat a lesz bi ku sok nak. Ezt én sok kal fi no mab ban és ked ve seb ben pró bál nám el in téz ni, 
a bé ke szár nyai alatt. Én ilyen tí pus va gyok.

Ha két lány sze re ti egy mást, ak kor azért sze res sék egy mást, mert lá nyok. Úgy hogy 
ne kem mind ig is lá nyos ba rát nő im vol tak. Egyéb ként na gyon sze re tem a szí nes sé get, min
den em bert sze re tek, nem ítél ke zem fö löt tük. Ne kem az is jó, ha va la ki emi lyen, és az is, ha 
amo lyan. Az már más kér dés, hogy ki vel tu dok egy kis he lyen meg él ni. Bár mit meg ten nék 
an nak ér de ké ben, hogy a köz tu dat ba bevigyem: két nő is sze ret he ti egy mást, és at tól, hogy 
va la ki lesz bi kus, még le het nő i es, nem kell fi ús nak len nie. Pél dá ul a na gyob bik nő vé rem azt 
mond ta egy szer, hogy egy lány nyil ván csak ak kor lesz ho mo sze xu á lis, ha csú nya, vagy ha 
nem tet szik a fi úk nak. Ez egy té ves el kép ze lés, ne kem na gyon szép ba rát nő im vol tak. Szó
val a lesz bi kus ság nem a ki re kesz tett ség vagy egy pszi cho ló gi ai fer de ség ered mé nye. Ren
ge teg gyö nyö rű lesz bi kus szí nész nő is van. Már négyöt  éves ko rom ban az óvo dá ban is 
in kább a lá nyok hoz von zód tam. És mi kép pen van nak, akik sár gá nak, van nak, akik fe ke té
nek, van nak, akik fe hér bő rű nek szü let nek, a sze xu á lis irá nyult ság vál to za tos sá ga is egy 
ter mé sze tes, szü le tés ál tal meg ha tá ro zott do log. Ki lenc éves vol tam, ami kor már ki mon dot
tan ud va rol tam egy lány nak. Meg vár tam az is ko la után, ha za kí sér tem, ke res tem a tár sa sá
gát. Per sze nem ál lí tom, hogy ez mind ig így van, de nem zár ha tó ki, hogy a ho mo sze xu a li
tás is szü le tés től fog va meg ha tá ro zott.

Pél dá ul Ázsi á ban az egyik nagy él mé nyem az volt, hogy a nők ben mi lyen erős tes ti kí  
ván csi ság él a má sik nő iránt. Ami kor elő ször két évig utaz gat tam Ázsi á ban, ak kor a nők ál 
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lan dó an fog dos tak, ba bus gat tak, si mo gat tak, masszí roz tak, be nyúl tak a bu gyim ba és a mell
tar tóm ba a für dők ben és a stran do kon. Ez Eu ró pá ban so ha sem for dul ha tott vol na elő. 
Ne pál ban egy szer éj sza ka el alud tam egy for rás víz für dő ben, kinn a sza bad ban. Kö vek vol tak 
ott, amik kö zül jött a gőz. Sze ren csé re volt ná lam ta ka ró. Ko ra reg gel jöt tek a fa lu ból a nők 
fürdeni, s ar ra éb red tem, hogy az összes nő fö lém ha jol. Csa csog tak és csa csog tak, s ilyen 
bol dog, csil lo gó sze mek kel néz tek, hogy nicsak, itt egy fe hér lány. Le szed ték ró lam a ta ka
rót, a ru hát, be rak tak a víz be, meg mos ták a ha ja mat, a há ta mat, és köz ben jól vé gig ta pe rol
tak, kéz ről kéz re ad tak. Én meg hagy tam, és ret ten tő en bol dog vol tam.

A fod rász is ko lá ban, ahol hostessként dol goz tam, volt egy ti zen nyolc éves, na gyon 
he lyes, fé lig al gé ri ai, fé lig fran cia lány, egy fod rász ta nu ló. Nadjának hív ták. Na gyon ha mar 
ki de rült, hogy ő is lesz bi kus. Ezt tel je sen nyíl tan hir det te. Ami kor a Lorénaügy be fe je ző
dött, el kezd tünk ba rát koz ni, az tán pár hó nap alatt össze jöt tünk, és be köl tö zött az én la ká
som ba. Négy évig él tünk együtt. Ez tény leg egy hosszú és egy egé szen mély kap cso lat volt. 
S ugyan nem sze re lem ként, ha nem ba rát ság ként in dult, még is egy na gyon szen ve dé lyes 
vi szonnyá nőt te ki ma gát. Ren ge teg min dent csi nál tunk kö zö sen. A leg főbb kö zös te vé keny
sé günk az uta zás volt. Föl fe dez tük, hogy mind ket ten sze re tünk utaz ni. Elő ször Ola szor szág
ba men tünk, az tán Por tu gá li á ba, Gö rö gor szág ba, Hol lan di á ba, Al gé ri á ba. Utá na In di á ba, Srí 
Lan ká ra, és ve le vol tam elő ször Thai föld ön is meg Ne pál ban is. Emel lett na gyon ér dek lő
dött min den iránt, ami ma gyar volt, s amit én már ép pen kezd tem vol na el fe lej te ni. Ma gyar 
nyelv, ma gyar iro da lom, ma gyar ver sek. Együtt for dí tot tunk ma gyar ver se ket fran ci á ra. Én 
pe dig Al gé ria iránt ér dek lőd tem. Te hát azon kí vül, hogy na gyon sze ret tük egy mást, ilyen 
dol gok is össze kö töt tek min ket. 

Nadja volt az el ső, aki ről a csa lá dom tud ta, hogy együtt élünk. Össze is há za sod tunk 
Amsz ter dam ban. Egy buliházasságot csi nál tunk, amit a csa lá dom mal is tu dat tam. Ami kor a 
ma mám meg lá to ga tott Pá rizs ban, ná lunk la kott, és vé gül is el fo gad ta, hogy egy lánnyal 
meg osz tom az éle te met. Fel ké szí tet tem, hogy ő nem csak hoz zám jön most már, ha nem két 
em ber hez, akik úgy él nek együtt, mint egy pár. És a ma ma na gyon ked ves volt Nadjával, 
ká vét csi nált ne künk min den reg gel, pe dig utó lag ki de rült, hogy na gyon an ti pa ti kus volt 
ne ki. Egyéb ként a ma ga las sú sá gá val a ma ma az, aki a lesz bi kus sá go mat a leg job ban éli 
meg. Ő ma úgy gon dol ja, hogy ez egy szü le tés től fog va meg ha tá ro zott do log, s ha va la kit 
hi báz tat, ak kor az sa ját ma ga. És mi u tán azt lát ta, hogy olyan nagy ba jok emi att nem tör tén
tek az éle tem ben, el fo gad ta, és ta lán ő van a legközelebb ah hoz, amit má sok nál is sze ret nék, 
hogy a lesz bi kus sá got a vi lág ter mé sze tes dol gai kö zé tar to zó nak te kint sék. 

Ugya nak kor Nadjával mar ha so kat ve sze ked tünk is. Ő ször nyen lus ta volt, nem sze re tett 
dol goz ni, nem vol tak el gon do lá sai, ter vei, sa ját el fog lalt sá ga. Azt akar ta, hogy mind ig ott
hon le gyen, dí szít ges se a la kást, sze res sen en gem, és le gyünk együtt. En gem ez za vart. Én 
sze re tem a kö zös sé get, sze re tek más em be rek kel is len ni, ol vas ni, van nak el fog lalt sá ga im 
és jó ba rát nő im. Bor zasz tó fél té keny  volt, utált min den kit, aki csak há rom mé ter re kö zel 
jött hoz zám. Sze ren csé re a fociszeretetemet ő is át vet te, úgy hogy ren ge teg meccset néz tünk 
a té vé ben együtt. Ennyi ma radt meg ne kem a fo cis ta múl tam ból. Az uta zá sa ink so rán én 
mind ig in kább a kül vi lág gal vol tam el fog lal va, ő pe dig az zal, ami be lül volt. Ami kor el vit
tem egy mú ze um ba, ő az em be ri vi sel ke dés mó do kat fi gyel te, én meg in kább, ami kul tú ra
sze rű volt: a nyel vet, az épí té sze tet meg az ilye ne ket. Ezt so ká ig vi szony lag jól si ke rült 
har mo ni zál ni.

Egy szer, In di á ban sé tál tunk egy na gyon kes keny, si ká tor sze rű ut cács ká ban. Szé pen men
tünk egy más mel lett. Jött szem be két in di ai fiú, s az egyik úgy be le csí pett a com bom ba, min
den ok nél kül, hogy na gyon fájt. Ez en gem ször nyen föl bosszan tott. Nem az, hogy fáj dal 
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mat oko zott, ha nem hogy utá na úgy sé tált to vább, mint ha sem mi sem tör tént vol na. Er re 
hir te len meg for dul tam, utá na men tem, há tul ról meg ütö get tem a vál lát, és ami kor vissza né
zett, le ke ver tem ne ki egy ak ko ra po font, hogy ket té tört a szem üve ge. A ha ver ja nem ér tet te, 
mi ez, ő csak azt lát ta, hogy én úgy po fon vá gom a ba rát ját, hogy vér zik az or ra. Er re nya kon 
ra ga dott, el kez dett rán gat ni, foj to gat ni, üt le gel ni. Mi re Nadja, aki szin tén sem mit nem ér tett 
az egész ből, há tul ról rá ug rott, és úgy el ver te azt a sze ren csét lent, hogy alig bírt föl áll ni. 
Össze se reg let tek az em be rek. Ilyen kor In di á ban mind ig hív nak egy öre get. Az meg kér dez te, 
mi tör tént. Mind ket ten el mond tuk a kis vé dő be szé dün ket. Szé pen vé gig hall ga tott, és úgy 
dön tött, hogy ne künk van iga zunk. A fi ú kat jól meg dor gál ta, hogy így nem le het vi sel ked ni, 
s mi me het tünk to vább bé ké vel.

Mi kü lön ben egyál ta lán nem rej tőz köd tünk Nadjával, de azért fi gye lem be vet tük a kü lön
bö ző kul tú rá kat. Pá rizs ban pél dá ul mind ig ké zen fog va men tünk az ut cán, egy más ölé ben 
ül tünk a met rón. De ha Al gé ri á ban vagy In di á ban vol tunk, nem pro vo kál tuk az em be re ket, 
úgy hogy ez a hap si nem ezért csí pett be lém. Mind ezt csak azért mond tam el, hogy szem lél
tes sem, mi lyen erős cin kos ság volt Nadja és kö zöt tem. Mind ig tud tuk, hogy szá mít ha tunk 
egy más ra. És az uta zá sok alatt mind ig na gyon jól érez tük ma gun kat, a konf lik tu sok in kább 
Pá rizs ban vol tak, még pe dig fő leg az anya gi ak és a gye rek vál la lás kö rül. Mi u tán nem sze re
tett dol goz ni, nem is ke re sett. A gyer me ket pe dig én nem szor gal maz tam, meg sem for dult 
a fe jem ben, Nadja vi szont gyak ran be szélt ar ról, hogy na gyon sze ret ne gye re ket, és hogy 
mi lyen jó len ne köz tünk min den, ha ket ten ne vel het nénk va la kit. Én azt mond tam ne ki, 
hogy el vi leg jó, de nem úgy, hogy bár me lyi künk is egy fi ú val le fe küd jön. Eb ből nem en ged
tem. Jó val a sza kí tá sunk után ő még is szült ma gá nak egy vi et na mi fi ú tól egy kis lányt, akit 
most egye dül ne vel, és tény leg na gyon bol dog ve le.

Köz ben a cé gen be lül ál lan dó an föl jebb ke rül tem. A fod rász is ko lá ból a tan árok jár tak 
kül föld re, és én men tem ve lük, ele in te mint for dí tó, az tán ki ne vez tek igaz ga tó sá gi tag nak. 
Ez volt a ma xi mum, amit el ér het tem a cég nél. Utá na is mind ig pél da ként hoz tak fel en gem 
ar ra, hogy mi lyen de mok ra ti ku sak is ők, lámlám, is mét egy pél da a be tel je sült  ka pi ta lis ta 
álom ra, jött egy ide gen, aki nem is be szélt fran ci á ul, aki va sa ló nő ként kezd te, és az igaz ga
tó sá gi tag sá gig vit te. Aki dol go zik, an nak meg van a le he tő sé ge. Blablabla.

Ez a kar ri er egé szen ad dig tar tott, amíg hosszabb idő re el nem utaz tam Ázsi á ba. Ez úgy 
in dult, hogy Nadjával ala po san össze vesz tünk há rom év után. Ez őt annyi ra meg vi sel te, hogy 
az összes pén zét össze rak ta, és el uta zott Srí Lan ká ra egye dül. Én pe dig Pá rizs ban ma rad tam, 
szin tén egye dül. Nem na gyon tud tam, mi hez kezd jek a hir te len vá lás után. Hu szon nyolc éves 
vol tam, ép pen meg kap tam a fran cia ál lam pol gár sá got, ami kü lön ben na gyon fon tos do log 
volt az éle tem ben. Volt elég meg spó rolt pén zem, egy fran cia út le ve lem, és úgy gon dol tam, 
itt az ide je, hogy el men jek a cég től. Fel ad tam a la kást, min den cuc co mat össze pa kol tam, és 
öt hó nap el tel té vel ír tam Nadjának, hogy én is jö vök. De cem ber ben men tem utá na, s jú ni u sig 
kö zö sen utaz tunk: In dia, Ne pál, Srí Lan ka. Az in di ai va ló ság va la mi ször nyű volt. Nem 
tu dom, hogy vane nyo mo rú sá go sabb or szág a Föl dön, mint In dia. Le het, hogy misz ti kus és 
gyö nyö rű kul tú rá ja van, de ha Bombayben le száll az em ber a re pü lő ről, rá sza kad a nyo mor: 
jön nek a kol du sok, a nyo mo ré kok, min den ki szét szed és húz, vé gig az volt az ér zé sem, hogy 
né hány év ez re det vissza utaz tam a tör té ne lem ben, s va la mi ős kor szak ba csöp pen tem, ahol 
még az em be rek mez te le nül, sár ral be ken ve él nek. Több mil lió nyo mo rult, nincs lá buk, nincs 
ke zük, nincs fü lük. Reg gel meg ér kez tem Bombaybe, es te le ül tem a jár dá ra és bőg tem. Ször
nyű volt. Min de nütt ezek a szen ve dő, fáj dal mas, ne héz sor sú em be rek, rá adá sul az in di a i ak 
még rá is ját sza nak er re, ret ten tő en szen ved nek, köz ben iszo nyú me leg van, kosz van, zaj 
van, bor zasz tó ká osz van, min den ki meg pró bált le szed ni ró lam va la mit. 
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Mi is úgy utaz tunk, mint a he lyi ek, bu szon, vo na ton, s az in di ai vo nat harmadosztályon 
az va ló ban kész té boly egy eu ró pai em ber szá má ra. Fi zi ka i lag is na gyon ne héz volt, meg vi
se lő, de pszi cho ló gi a i lag ta lán még in kább. Nadját ször nyen meg vi sel te, hogy mind ig min
de nütt em ber tö meg van, és ál lan dó an min ket bá mul nak. Ami kor fel száll tunk a vo nat ra, 
min den ki ránk me redt, és ha ti zen két órán ke resz tül utaz tunk, ak kor ti zen két órán ke resz tül 
min den ki ült, és min ket né zett. Nadja et től ideg bajt ka pott, és né ha azt mond ta, men jünk be 
egy szál lo dá ba, zár juk ma gunk ra az aj tót, és há rom na pig ki se jöj jünk. Per sze tény leg igaz 
az, hogy egy gyö nyö rű ősi kul tú ra van az egész mö gött, na gyon szép dol go kat, temp lo mo
kat, tá ja kat lát tunk, már amennyi re ilyen kö rül mé nyek kö zött él vez ni tud tunk va la mit is. A 
szál lo dák ban a pat kány meg ha ra pott, csó tá nyok ro han gál tak min de nütt. Egy szer egy is ten 
há ta mö göt ti fa lu ba pél dá ul nagy nyu god tan be sé tál tunk sort nad rág ban, er re meg do bál tak 
kő vel, én meg vol tam olyan hü lye, hogy én is fog tam egy kö vet, és vissza dob tam fe lé jük. 
Na, at tól az tán még job ban meg va dul tak, s nád vesszők kel jöt tek, jól el ver tek, alig tud tunk 
el me ne kül ni. Tök máz link volt, hogy meg úsz tuk.

In di á ból Ne pál ba men tünk, ahol na gyon jól érez tük ma gun kat, volt, hogy he gyi for rá so
kat ta lál tunk, ott fü röd tünk. Ezek a spár ga hi dak, ami ken át kel lett kel nünk, va ló ban fan tasz
ti ku sak. Gyö nyö rű Ne pál, föld raj zi lag ta lán ne kem az a leg szebb él mé nyem. Oda  bár mi kor 
na gyon szí ve sen vissza men nék. Egyéb ként is sze re tek gya lo gol ni, sze re tem a he gyet, a 
le ve gőt, a csil la go kat, a vi zet. A ze ne, a csa csik, a te he nek, a fecs kék… Az egész ben van 
va la mi va rázs la tos. Az tán Srí Lan kán ki ra bol tak ben nün ket, min de nün ket el vit ték, ne kem 
meg ma radt az út le ve lem és a re pü lő je gyem vissza In di á ba, Nadjának vi szont min de ne el ve
szett, az összes ru hán kat el vit ték, úgy hogy be men tünk a fran cia kö vet ség re, egy da ra big 
ta na kod tunk, hogy mi le gyen, és ak kor az a dön tés szü le tett, hogy ő vissza megy Pá rizs ba, 
egy ki csit ki pi he ni ma gát, meg lá to gat ja az is me rő se it, a ma má ját, össze szed né mi pénzt, én 
pe dig fel uta zom Goába, ami a leg kel le me sebb hely volt In di á ban, s ott v árok rá. Fel is utaz
tam Goába a ten ger part ra, vár tam há rom hó na pot, de Nadja nem jött, nem írt le ve let, nem 
jött hír se ró la. Ké sőbb de rült ki, hogy be csa jo zott, és tojt ar ra gon dol ni, hogy én ott ülök, 
és vá rok rá az in di ai ten ger par ton. 

Úgy hogy ezu tán egy évig egye dül utaz tam Ázsi á ban, fő leg Thai föld ön és Ne pál ban. 
Ami kor  vissza jöt tem Thai föld ről, s le száll tam Pá rizs ban a re pü lő ről, kör be néz tem: most 
mi hez kezd jek? Már nem volt ben nem annyi erő, mint húszéves ko rom ban, ami kor Olasz
or szág ból jöt tem vissza. Két hó na pig lóf rál tam szál lo dá ból szál lo dá ba, nem is volt hol lak
jak, min den ki csak ide ge sí tett, s na gyon utál tam a fran ci á kat, mert én ak kor már két éve 
Ázsi á ban vol tam, és ha két évig egy más kul tú rá ban él az em ber, egé szen más lesz az élet
rit mu sa. Fel akar tam száll ni a met ró ra, de mi re meg moz dult a lá bam, ad dig ra be csu kó dott 
az aj tó. Tel je sen le vol tam las sul va, és  ci vi li zá ció un do rom volt. Kör be néz tem, és azt mond
tam, hogy ezek a fran ci ák, ezek a fel szí nes, ro ha nó, össze vissza be szé lő, föl üle tes em be rek, 
meg ez az egész fran cia nyelv bor zasz tó ide gen szá mom ra. Ázsi á ban an go lul be szél tünk. 
Thai föld ön sok kal ked ve sebb, sok kal mo soly gó sabb, sok kal öröm te libb let tem, le las sul tam, 
volt időm gon dol kod ni, sze ret ni ma ga mat, a tes ti sé get, a masszí ro zást. Na gyon él vez tem ezt 
a lá gyabb, fi no mabb, ben ső sé ge sebb éle tet, amit va la mennyi re per sze már is mer tem, hi szen 
Nadja lé nye gé ben szin tén ilyen volt, az arab vé re mi att. És azért is volt ne kem na gyon jó 
Thai föld ön, mert bár mennyi re is szép volt az el ső utunk  Nadjával, ami kor én pél dá ul ko los
tor ba akar tam men ni pár hét re, ak kor ő  azt mond ta, hogy az hü lye ség. Egye dül sok olyan 
dol got is meg is mer het tem, amit ve le nem. Ilyen volt pél dá ul a masszí ro zás is.

A masszí ro zás nak az a lé nye ge, hogy a test egy ener gia me ző, ami ben el ső sor ban az ener
gia áram lást kell egész sé ges sé ten ni. A szer vek má sod la go sak, az anyag má sod la gos, il let ve 
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az anyag is ener gia. Te hát nem be teg sé ge ket gyó gyí ta nak, ha nem az ener gia csa tor ná kat 
sti mu lál va rend ben tart ják a tes tet. Ázsi á ban, szem ben Eu ró pá val, meg előz ni kí ván ják a 
be teg sé ge ket. Eu ró pá ban ak kor me gyek or vos hoz, ha be teg va gyok, ott vi szont azért 
me gyek masszí roz tat ni ma gam, hogy ne le gyek be teg. A thai masszázs nak jel leg ze tes sé ge 
még, hogy a nyo mo ga tá son kí vül össze vissza te ke rik az em ber lá bát, ke zét, s ami kor va la ki 
fel áll egy masszí ro zás ból, olyan ná vá lik, mint egy gu mi lab da. Nem fá radt, ha nem ál la ti jól 
ér zi ma gát. Ami kor ott vol tam, min den más nap men tem masszí roz tat ni ma gam. Ele in te fáj
dal mas volt, de ké sőbb már na gyon jól esett, és annyi ra ki la zul tam, hogy össze vissza le he
tett en gem te ker ni, pe dig én egy me rev izom za tú, inas va la ki va gyok.

Majd nem az összes pén ze met, amit a nyu ga ti tar tóz ko dá som alatt meg ta ka rí tot tam, a két 
évi uta zás alatt el köl töt tem. És ak kor hir te len el dön töt tem, hogy ha za me gyek Ma gya ror
szág ra. Ez nyolc van ki lenc ben volt. Ami kor feb ru ár ban meg ér kez tem Pest re, s ki száll tam 
Fe ri he gyen, olyan bol dog sá got érez tem, mint ta lán még so ha. Ez kö rül be lül öt per cig tar tott. 
Az tán ha za men tem, össze jött a csa lád, és per sze nem ér tet ték, hogy mi ért jöt tem ha za, pró
bál tam össze fog lal ni, hogy mon dom Pá rizs meg Olasz or szág meg Thai föld meg In dia. 
Egyál ta lán nem tud tak kö vet ni, azt mond ták, hogy ez úgy hang zik, mint ha kínaiul be szél
nék. Az egyet len do log, amit a nő vé rem le vont az el be szé lé se im ből, az az volt, hogy „a 
leg na gyobb do log az élet ben az, ha az em ber el fo gad ja ön ma gát”, s mond ta, hogy most már 
ül jek le a fe ne kem re, és ha pont Ma gya ror szá gon aka rok ma rad ni, ak kor jó, le gyen úgy. 

El men tem az is me rő sök höz, az el ső négy hó nap kel le me sen telt, kör be néz tem, nem volt 
sem mi fe le lős sé gem, ott volt a ma ma, aki ki szol gált, s ezért ilyen nya ra lás sze rű volt az 
egész. De hát az én ma mám nak nem vol tak olyan anya gi kö rül mé nyei, hogy el tud jon tar
ta ni, ne kem sem volt már pén zem, te hát va la mi mun ka után kel lett néz ni. Szo ci á lis jel le gű 
mun kát akar tam vé gez ni, annyi nyo mort lát tam Ázsi á ban, hogy va la hogy csak ilyen jö he tett 
szó ba. Így ke rül tem a Pe tő In té zet be, ahol moz gás sé rült gye re kek van nak. Oda fel is vet tek 
éj sza kai ápo ló nő nek. Én ez zel ret ten tő en meg vol tam elé ged ve, mert úgy gon dol tam, hogy 
azt csi ná lom, amit vá lasz tot tam, örül tem, hogy Ma gya ror szá gon va gyok, jó le sett a csa lá
dom gon dos ko dá sa, és a Pe tő ben is na gyon he lyes volt az éj sza kai gár da. Ér de kes vál to zá
sok is tör tén tek ak kor Ma gya ror szá gon, Ceauşescut el kap ták, Tő kés Lász ló, a ber li ni fal 
le bon tá sa, na gyon moz gal mas volt, jött vissza az összes disszi dens, mind itt to lon gott, és 
ne vet ve  mond tam, hogy lámlám, már megint én ér kez tem el ső nek, min den ki utá nam jött.  
Ben nem ak kor ra a ke le ti fi lo zó fia már mé lyen meg ült, a pénz, az üz let nem volt fon tos, 
in kább a tár sa da lom hoz és fő leg a gye re kek hez akar tam kö zel ke rül ni. Úgy érez tem, ez a 
hasz no sabb, ez a jobb, és a ki lenc ezer fo rint tal, amit a Pe tő In té zet ben kap tam, ki egyez tem. 
Két évig. Mel let te je lent kez tem a moz gás sé rül tek fő is ko lá já ra is, ta ní tot tam an go lul az 
éj sza ká so kat, és köz ben masszí roz tam. A thai föl di masszí ro zást né hány is me rős nek pén zért 
csi nál tam, egykét kun csaf tom volt. En nek vi szont az volt az ára, hogy ál lan dó an éj sza ka 
dol goz tam, nap pal alud tam, nap fényt nem so kat lát tam,  el tá vo lod tam a vi lág tól, és egyál
ta lán nem fog lal koz tam az ér zel mi éle tem mel és a lá nyok kal. Az tán el jött egy pont, ami kor 
el kezd tem ma gam dep resszi ós nak érez ni, vissza jel zett a tes tem, hogy ez ta lán túl zás, hogy 
sem mi ba rát ság, sem mi öröm, sem mi moz gás, mind ig csak a gye re kek kel, az el eset tek kel,  
mind ig éj sza ka, ma gá nyo san. S míg a ma gyar em be rek mo zog tak, ka var tak, és a vissza jött 
disszi den sek re mek üz le te ket csi nál tak, ad dig én minden nek csak kül ső szem lé lő je ma rad
tam. 

A har ma dik nyá ri sza bad ság ra ki ta lál tam, hogy el me gyek Er dély be, mert ott még nem 
jár tam, úgy hogy a Pe tő ben be fe jez tem a mun kát jú ni us ban – ugya núgy mű kö dött, mint egy 
is ko la –, s két és fél hó na pig megint há ti zsák, pénz a zseb be, és el men tem Er dély be egye dül. 
Nagy tú ra volt, ami megint jót tett, na gyon tet szett Er dély, föld raj zi lag is, a he gyek, a 
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fe nyők, a le ve gő, a sós ta vak, a há ti zsák a vál la mon, men ni és gya lo gol ni. Min den ki ne kem 
pa na szol ta el a ba ját, mint ha én let tem vol na a ma gyar el nök nő, és se gí te ni tud tam vol na 
raj tuk. Ez na gyon meg ha tó és ked ves volt, csak ép pen nem tud tam se gí te ni raj tuk. Né ha úgy 
érez tem, tú loz nak, hogy nincs iga zuk, hogy fel na gyít ják a szen ve dé sü ket. Vol tam pél dá ul 
egy csa lád nál, gyö nyö rű ker tes há zuk volt Er dély ben, hegy vi dék, gyü möl csös, kert, ko csi, 
és ak kor azt mond ják ne kem, hogy mi lyen nyo mor ban él nek. Pe dig én hoz zá juk ké pest 
ezer szer sze gé nyebb vol tam, mert ne kem sem mim sem volt. Mint ahogy most sincs. Ne kem 
az a szó, hogy nyo mor, egé szen mást je len tett, mert én tény leg lát tam In di át. 

Ami kor ha za jöt tem Er dély ből, meg szü le tett ben nem a fel is me rés, hogy ne kem az uta zás 
tesz jót, gye rünk vissza Thai föld re! Fran ci a or szá got an na k i de jén úgy hagy tam el, hogy 
ma radt még tízti zen öt ezer frank meg ta ka rí tott pén zem. Ki za ka tol tam Pá rizs ba, föl szed tem 
ezt a pénzt, ha za men tem, be cso ma gol tam, há ti zsák, mind ez egy hét alatt, anyám lé leg ze tet 
sem ka pott, mon dom, megy a busz Pá rizs ba, jö vök vissza,  mon dom megy Bu ka rest ből a 
TA ROM gé pe Bangkokba, Bu da pest–Bu ka rest, megint vé gig Er dé lyen át busszal, té len a 
ha va sok ban. Anyám csak azt lát ta, hogy hir te len fel éled tem, el kezd tem ro han gál ni, és mint 
a kám for, már el is tűn tem, csak annyit mond tam, hogy majd hal lasz ró lam, s megint el men
tem Thai föld re. 

Bangkokban két fiú tel je sen vé let le nül el vitt egy gogo bár ba. Én még éle tem ben nem 
lát tam gogo bárt, nem tud tam, hogy ott tu laj don kép pen pros ti tu ál tak dol goz nak, de azt rög
tön lát tam, hogy egy lány ne kem na gyon tet szik. Ez a lány, Rose, le ült mel lém, elő ször csak 
be szél ge tett, ilyen kor fi zet ni kell az italt, és mond ta, hogy „one drink, one drink”, én fi zet
tem ne ki, ő meg át ölelt, a vál lam ra tet te a fe jét, és az tán ha ma ro san oda ju tot tunk, hogy ő 
szá jon csó kolt. Én ezen na gyon meg le pőd tem, mert én ezt nem kez de mé nyez tem vol na, és 
ő nyil ván nem tud ta ró lam, hogy ne kem mi lyen múl tam van. Te hát ő vá lasz tott ki en gem, 
én vol tam a kun csaft ja.  Utá na el men tünk bi li ár doz ni, haj na li ha tig. Ké zen fog va vitt en gem. 
Ké sőbb ki de rült, azt hit te, hogy a két fiú kö zül az egyik a pa sa som. Ami kor a haj na li sé ta 
után mond tam ne ki, hogy men jünk a szál lo dám ba, ő azt gon dol ta, hogy ott lesz a hap si, 
hogy biz to san vin ni aka rok ne ki egy lányt. Lát szott az ar cán, hogy he zi tál, s a vé gén mond
ta, hogy jó, men jünk. Be ül tünk egy tuktukba, el men tünk a szál lo dá ba, ami egy na gyon 
ele gáns szál lo da volt, s így a csaj azt hit te, hogy én va la mi gaz dag nyu ga ti nő va gyok. Ez 
az ő el kép ze lé se i be tö ké le te sen be le il lett. Ami kor föl men tünk a szál lo dá ba, én el men tem 
le fü röd ni, s utá na be fe küd tem az ágy ba. Köz ben ő is be ment a für dő szo bá ba, s ar ra na gyon 
jól em lék szem, hogy ami kor ki jött, s lát ta, hogy én bé ké sen szun di ká lok a há ló in gem ben a 
pár ná mon, na gyon meg könnyeb bült. Az tán együtt ma rad tunk há romnégy na pig, köz ben 
be mu ta tott ne kem lá nyo kat, mind egyik ről azt mond ta, hogy a nő vé rei. Utá na két nap ra 
el tűnt, de én mind két es te ott vár tam rá a bár ban, úgy hogy a har ma dik es tén – ép pen Szil
vesz ter volt – tárt ka rok kal fo ga dott, a nya kam ba bo rult, meg csó kolt, és ilyen tök sze rel me
sen vi sel ke dett, de leg aláb bis na gyon fél re ért he tő volt. Én per sze eb ben sem mi ki vet ni va lót 
nem ta lál tam. Majd  be mu ta tott va la ki nek, aki ről azt mond ta, hogy az is a nő vé re. Ez a lány 
meg mond ta ne kem, hogy ha Bangkokban aka rok ma rad ni, ak kor ő tud ne kem se gí te ni, lak
ha tom együtt a Rosezal. Mond tam, hogy jó, öröm mel. Az tán per sze ki de rült, hogy nem is 
a nő vé re volt, sőt, nem is nő, ha nem egy transzvesztita, egy át ope rált hap si. De ez csak 
más fél hó nap múl va de rült ki, ami kor en nek már nem volt sem mi je len tő sé ge. 

És én így szem be sül tem elő ször a thai tár sa da lom mal. Har minc öt éves vol tam, ők pe dig 
ti zen nyolchúsz éve sek. Ezek a thai fi a ta lok ret ten tő en sze ret nek mu lat ni, esz nekisz nak, 
do há nyoz nak, egy ál lan dó ka val kád az éle tük. Az a szo ba is, ahol lak tunk, egy tö megszó
ra ko zó hely lett. Az összes cuc co mat szét hord ták, a ma gán tu laj do nom mint olyan, meg szűnt, 
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ha tan fe küd tek az ágyam ban, egész nap ott ne vet gél tek – s én na gyon mu lat sá gos nak ta lál
tam ezt az egé szet. Ez ment vagy más fél hó na pig. Na gyon jól érez tem ma gam, na gyon 
él vez tem. Ételtitalt hord tak, Roset mind ig a kö zelem ben tar tot ták, lát ták, hogy ve le sze re
tek len ni, min den ki na gyon oda adó és ked ves volt. Szól tak, hogy ho gyan öl töz zek, meg kér
dez ték, hogy mit sze ret nék csi nál ni. Jó, én fi zet tem, de ők tény leg azt akar ták, hogy én 
na gyon jól érez zem ma gam, ne gon dol jak sem mi re, le gyek bol dog. Min dent meg tet tek 
azért, hogy szó ra koz tas sa nak.

Az tán el tűn tem há rom vagy négy év re, s nem is hal lot tam ró luk. Ami kor vissza ke rül tem 
Bangkokba, ugya nab ba a bár ba men tem, s ta lál tam is ott is me rő sö ket, mert na gyon las san 
mo zog ám a vi lág, az em be rek meg a kö vek ugya nott van nak. Úgy hogy meg ta lál tam a ha ve
ro kat, akik mond ták, hogy Rose most már egy áru ház ban dol go zik. Ami kor meg je len tem az 
áru ház ban, tel je sen meg volt döb ben ve, hogy mit ke re sek én ott Bangkokban, és az el ső 
mon da ta, ki csit szem re há nyó an, az volt, hogy „azt hit tem, el fe lej tet tél”. Na gyon meg vál to
zott. Ál la ti ra meg nyu go dott, sok kal be fe lé for du lóbb volt, fe le lős ség tu dó, szo li dabb is. S 
ami kor el dön töt tem, hogy le te le pe dek Bangkokban, s ezt meg be szél tük, szólt, hogy jó, 
ak kor köl töz zem hoz zá juk. De még mi e lőtt be köl töz tem vol na, több ször meg lá to gat tam a 
csa lád ját, és így fe dez tem fel szép las san, hogy ki ki cso da: ez a ma ma, ez a pa pa, ez a férj, 
ez a báty, ez az öcs, ez a fia.

So ká ig le ta gad ta a fér jét és a kis gye rek ét. De mi u tán most már tény leg csak ba rá ti kap
cso la tunk volt, egyál ta lán nem ér tet tem, hogy mi re va ló ez a ko mé dia. Mond tam is ne ki, 
hogy nyu god tan le het fér jed, gye re ked, nem ér tem, mi ért ta ga dod le őket előt tem. És er re 
azt vá la szol ta, ezt so ha sem fe lej tem el, hogy azért, mert a tha i ak mind ig örö met akar nak 
sze rez ni az ide ge nek nek, és azt gon dol ta, hogy ne kem ez fáj dal mat okoz na. S ami kor mond
tam ne ki, hogy ez ne kem nem okoz sem mi fé le fáj dal mat, meg nyu go dott. Ami kor be köl töz
tem hoz zá juk, a báty já val és an nak a fe le sé gé vel vol tam egy szo bá ban, ő pe dig a fér jé vel, a 
gye re ké vel, a ma má já val, a pa pá já val meg az öccsé vel la kott az alat tunk le vő kis szo bá ban. 
Tel je sen füg get len élet mó dot él tünk, min den ki a sa ját dol ga it in téz te, de a kö tő dés meg ma
radt. Ha ha za ér ke zett a mun ká ból, azon nal fel jött, hogy mit csi ná lok, s ha sza bad volt az nap, 
ak kor mond ta, hogy men jünk vi de óz ni vagy va cso ráz ni vagy tán col ni vagy nem tu dom, 
ho va. Együtt men tünk nya ral ni, el vitt a fér jé nek a csa lád já ba is.

A fér je egyál ta lán nem tet szett ne kem. Olyan meg je le né se volt, olyan fe je, olyan 
be széd mo do ra, olyan vi sel ke dé se, amit én ki nem áll hat tam. Ala csony volt és na gyon erős, 
ilyen zö mök, ma jom fe jű, ret ten tő macsó, nem dol go zott, ki szol gál tat ta ma gát, ha volt va la
mi je, el dug ta, a má so két föl hasz nál ta. Azon kí vül ver te Roset, aki iránt én mint ba rát nő, 
szo li da ri tást érez tem, és ezt a fi út nem ked vel tem. Ezt Rose tud ta, ezért elég sok kö zös 
prog ra munk volt úgy, hogy a fér je ott hon ma radt a gye rek kel. Egyik éj sza ka a férj nem jött 
ha za, és utá na hal lom, hogy ve re ked nek oda lenn. Ami kor más nap kér de zem, mi volt, 
mond ja Rose, hogy ki de rült, a srác nak ba rát nő je van. A srác nak tény leg volt ba rát nő je, 
min den thai fér fi nak van ba rát nő je, és azért nem jött ha za, mert az zal a lánnyal volt. Er re 
mond tam Rosenak, csak ilyen ke reszt kér dés volt, hogy de hát te se jöt tél ha za a múlt 
éj sza ka, ak kor most mi a kü lönb ség? Az egé szen más, mond ta ő, én dol goz ni vol tam, míg 
a fi úm a sze re tő jé nél volt. 

Rose báty ja kü lön ben AIDSes volt, mert fi a ta labb ko rá ban, mi e lőtt meg nő sült vol na, a 
fér fi pros ti tú ci ó ban dol go zott. Egy na gyon csi nos, jó ké pű srác volt, elég jól ment ne ki az 
ipar, s ott min den kép pen vé dő szer nél kül kel lett a ho mo sze xu á lis fe hér fér fi ak nak szol gál
ta tá so kat nyúj ta nia. Egy szo bá ban lak tunk, de az ket té volt oszt va. Rose azt aján lot ta ne kem, 
hogy ha már ott va gyok és jól ér zem ma gam, leg alább tíz évig, de in kább vég leg ma rad jak 
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az ő csa lád já ban. El mond ta, ho gyan fo gunk él ni, hogy há zat fo gunk ven ni vi dé ken, a nagy
ma ma há zát meg csi nál juk, és min den na gyon szép lesz és jó. Mind ig azt akar ta, hogy le gyen 
gye re kem, s én min den al ka lom mal meg be szél tem ve le, na gyon vi dá man, hu mor és ne ve
té sek kö ze pet te, hogy ne kem a lá nyok tet sze nek, ne kem nem lesz fér jem és va ló szí nű leg 
gye re kem sem. És ő fúj hat ta a ma gá ét, és biz to san iga za is volt, de én is fúj tam a ma ga mét, 
hogy igen is kell hogy legyenek ho mo sze xu á lis lá nyok Bangkokban, amit be is fo gok ne ki 
bi zo nyí ta ni, mert meg fo gom ta lál ni őket. 

A tha i ak ban a leg főbb jó az, hogy az élet cél juk a bol dog ság. Ezt su gá roz zák ál lan dó an 
ma guk ból, és úgy épí tik az éle tü ket, hogy ez el sőd le ges le gyen. Min dent el kö vet nek azért, 
hogy ez a má sik éle té ben is így le gyen. Ál lan dó an süt a nap, na gyon szép a ter mé szet, imád
tam reg gel pál ma fák és csi cser gő ma da rak kö zött sé tál ni. Ál lan dó an mo so lyog nak, az 
em ber egy sze rű en nem le het rossz ked vű, szo ron gó, bár mi ba ja is van, öt perc alatt meg győ
zik ar ról, hogy nem ér de mes ve le fog lal koz ni. És ezt olyan kö vet ke ze te sen csi nál ják, hogy 
előbbutóbb az em ber tény leg jól ér zi ma gát. Na gyon sze ret nek fi gu ráz ni, vic ce lőd ni, csip
ke lőd ni, na gyon kel le mes tár sa ság. És hi á ba nem tud tam thaiul, re me kül kom mu ni kál tunk, 
kéz zelláb bal. Na gyon szó ra koz ta tó ak vol tak. Rose báty ja is na gyon ked ves és ud va ri as 
volt. Min den nap ki va sal ta a ru há mat, hogy  tisz tán és ki va sal tan jár jakkel jek. Na gyon 
fi gyel mes volt az ap ró sá gok ban is: sam pont ho zott ne kem. És pél dá ul gon do lat ol va sók is 
vol tak. Annyi ra ér zé keny a thai em ber, egy sze rű en lát ja a má si kon, az ar cán, nem azt, hogy 
mit gon dol, de hogy ag gó dik vagy örül, bá na ta vagy prob lé má ja van, sze rel mes vagy bol
dog ta lan – ezt azon nal le ol vas sák min den ki ar cá ról, és azon nal jön nek a jó ta náccsal vagy 
va la mi prog ram mal. Na gyonna gyon fi gyel me sek.

A bátyjáéknak volt egy há rom éves kis lá nyuk, akit szin tén na gyon sze ret tem, ez is mu lat
ság alap ja volt. Egyéb ként min den mu lat ság alap ja ná luk. Rosenak egy éves kis fia volt. 
Mond tam, hogy én a lány gye re ket aj ná ro zom job ban, mert min den ki a fiú gye re ket aj ná roz za. 
Így is volt, na gyon sok időt töl töt tem az zal a kis lánnyal, s na gyon jól érez tem ma gam. Ez a 
há roméves kis lány úgy sze re tett, hogy mind ig ro hant elém, ami kor jöt tem ha za. Kel le me sek 
vol tak a hét köz nap ok is. Rend sze re sen el jár tunk karaokézni, tán col ni, va cso ráz ni, ven dé ge
ket hív tak, kár tyáz tunk. Egyál ta lán nem érez tem fe szé lye zett nek ma gam. Eu ró pá ban ezt nem 
tud tam vol na el kép zel ni, hogy egy há zas pár ral egy szo bá ban lak jam hó na po kig, anél kül, 
hogy za var nánk egy mást, sőt, hogy örü lünk egy más nak. A leg na gyobb konf lik tu sunk az volt, 
hogy nem húz tam le a bu dit, mi vel a tha i ak ret ten tő hi gi é ni ku sak, és szól tak, hogy 
legközelebb önt sem le. Vagy ami kor le men tünk a ten ger part ra, nem en ged tek für dő ru hát ven
ni, ha nem sort ban meg tisariban kel lett be men nem a víz be. Na, so se le gyen na gyobb ba jom!

És vé gül, de nem utol só sor ban, a budd hiz mus is na gyon von zott és ér de kelt. Ez a val lás 
ugya nis na gyon rá nyom ja a bé lye gét a thai élet mód ra. Én már hoz zá vol tam szok va a pá ri
zsi sza bad ság hoz, de a bangkoki sza bad ság még an nál is tel je sebb volt, fi zi ka i lag is és szel
le mi leg is. Én tény leg úgy gon do lom, hogy eb ben a vá ros ban min den el kép zel he tő, s ez 
vég ső so ron a budd hiz mus ból jön. Amit ők meg vi lá go so dás nak hív nak, az egy agy tor na, és 
egy foly to nos tö re ke dés, hogy ne os to bán, bu tán, tu dat la nul él je az em ber éle tét, ha nem 
mér je fel, hol a he lye a vi lág ban, ne ál mo doz zon. Ezt a faj ta jó zan sá got a tha i ak va ló ban 
kép vi se lik, s ez ne kem na gyon tet szik. Pél dá ul Rose, an nak el le né re, hogy egy ta nu lat lan 
gogo bártáncoslány volt, na gyon okos volt. Ál ta lá ban ő adott ne kem ta ná csot, s több nyi re 
iga za is volt. A má sik pe dig a ret ten tő to le ran cia és tü re lem, ami szin tén na gyon von zó a 
budd hiz mus ban. Eb ből szár ma zik a nő i es sé gük. Ezért olyan lá gyak, a fér fi ak is, na gyon 
lá gyak, tü rel me sek, jókedélyűek. Vé ko nyak, ke cse sek, har mo ni kus és nő i es a moz gá suk, a 
thai nyelv olyan, mint ha foly ton kisma da rak csi cse reg né nek.
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Az tán per sze rá jöt tem, hogy azért ott sem fe né kig tej fel min den. Eb ben a csa lád ban én 
egy női tag vol tam, aki az ott meg szo kott  női sze re pek be las san be le kény sze rült vol na. 
Mind ig jöt tek pél dá ul olya nok kal, hogy vegyek egy hű tő szek rényt a csa lád ré szé re. Mon
dom, nem ve szek, mert nem eszem itt hon, és sem mi szük sé gem rá, de szek rényt ve szek, 
mert utá lom, hogy ha a ru há i mat szét hord já tok. Ál lan dó an ment ez az al ku do zás. Vagy ha a 
gye rek nek nem volt mit en ni, ak kor vet tem ne ki en ni, de ha már azt mond ták, hogy ad jak 
öt száz bahtot, ak kor nem ad tam. Ők per sze fi gye lem be vet ték az én ter mé sze te met, de azért 
afe lé irá nyí tot tak, hogy ne kem az a kö te les sé gem a csa lád ban, hogy a töb bi női tag hoz 
ha son ló an részt vegyek a kö zös ség ben anya gi lag és egyéb ké pes sé ge im ré vén is. Én vi szont 
eb be nem akar tam be le men ni hosszú tá von, mert egy re ke vés bé sze ret tem, hogy ki zá ró lag 
a csa lád fér fi tag jai vol tak a ha szon él ve zők. Ez volt az egyik in dí tó oka, hogy el jöt tem. A 
má sik az volt, hogy jó, meg ta lál tam vé gül a lesz bi kus bárt, de nem tud tam Bangkokban sem 
le ány tár sat ta lál ni.

Az tán volt egy igen fur csa epi zód az éle tem ben, hogy ön gyil kos sá got kö vet tem el, 
ki lenc ven négy ben, Ma gya ror szá gon. Úgy érez tem, hogy tel je sen ér tel met len az éle tem, 
ma ga mat sem sze re tem, tök fö lös le ge sen ro han gá lok ideoda. Nem akar tam to vább él ni. 
Va la hogy úgy érez tem, hogy már ele get él tem, és a kör nye ze tem ben is min den ki azt mon
do gat ta, hogy itt nincs sem mi, ez nem élet, s hogy azért iszik meg do hány zik, mert úgy sincs 
sem mi ér tel me, min den ki cél nél kü li, bol dog ta lan, re mény te len, és egyéb ként is Ma gyar or
szág el ve szett. Az egész ma gyar nem zet ezt a ret ten tő pesszi mis ta lég kört árasz tot ta. Azt 
mond ják, az ön gyil kos azért is lesz ön gyil kos, hogy oda fi gyel je nek rá. Ez igaz! Az na gyon 
jó volt, hogy ak kor min den ki meg pró bál ta kö rü löt tem a leg po zi tí vabb ar cát fel ven ni, és 
be lém pum pál ni va la mi po zi tív ener gi át, hogy az élet szép, él ni jó, hogy még mind ig van 
egy cso mó do log, fel adat, öröm, bár mi, s az éle tet el vet ni tény leg egy ba rom ság. Ezt na gyon 
jó volt érez ni. Min den ki na gyon ked ves volt, ki vé ve az or vo so kat, akik tel je sen hü lyék vol
tak, be küld tek a pesthidegkúti ideg gon do zó ba, el me be teg nek ti tu lál tak, és csak igen ne he
zen, cse les mó don tud tam ki jön ni on nan.

Ke dély ja ví tó or vos sá go kat ad tak, s így bi zo nyos ké mi ai anya gok fenn tar tot ták ugyan a 
de rű és a bo rú ál ta luk kí vá na tos nak tar tott ará nyát az agyam ban, de azért az egy elég meg
le pő ta pasz ta lat volt szá mom ra, ho gyan bán nak a be te gek kel Ma gya ror szá gon. Az ápo ló nők 
tü rel met le nek, nem fi gyel nek a be te gek re, az or vo sok meg aláz zák az em be re ket. Ami kor 
ki jöt tem a kór ház ból, min den hó nap ban a har ma dik ke rü le ti mentálhigiéniai osz tály ra kel
lett el men nem egy in jek ci ó ért, min den fé le vizs gá lat nél kül, az ál la po to mat egyál ta lán nem 
kö vet te sem mi fé le or vos. Egy sze rű en fel ír tak ne kem egy szer egy gyógy szert, és úgy gon
dol ták, hogy ezt most már az éle tem vé gé ig szed ni fo gom. És ami kor ké sőbb kér tem, hogy 
vizs gál ja nak már meg még egy szer, ak kor na gyon csú nyán vi sel ked tek, or di bál tak. Ez a 
drog meg ha tott, kezd tem hoz zá szok ni, de az or vo sok kal nem le he tett be szél ni, mert nem 
ke zel tek úgy, mint egy ér tel mes em bert, ha nem hü lyé nek néz tek. Még ha zug di ag nó zist is 
ír tak a be teg la pom ra. Vé gül sok aka rat tal és ba rá ti se gít ség gel tud tam ki ke rül ni a dep resszi
ó ból. De leg alább rá jöt tem, hogy az a ba jom, hogy nincs sen kim, akit sze ret he tek. És aki 
fel ta lál jobb or vos sá got a sze re tet nél, az e lőtt fe jet haj tok.

A kór ház ban meg is mer tem egy csajt, aki ről tud tam, hogy lesz bi kus. Egy szer el men tem 
hoz zá, és ott lát tam meg Nel lit, aki vel ma együtt élek Pá rizs ban. Azon nal meg tet szett, és 
ak kor, ott, es te rög tön tud tam, hogy ő az, akit én hét éve ke re sek. Ez zel a pil la nat tal kez dő
dik a re gény, amit az el múlt két év ben ír tam. Egy egy sze rű sze rel mi tör té net, ami a Nel li vel 
va ló kap cso la tunk kez de te i ről szól, és azok ról a lá nyok ról, akik kel ve le egy időben össze ba
rát koz tam. A lé nyeg, amit fel fe dek ez zel a könyv vel, hogy – mint az összes töb bi or szág ban – 
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Ma gya ror szá gon is van nak ho mo sze xu á lis lá nyok, még pe dig  he lye sek, oko sak, ara nyo sak. 
Egy kü lön kis tár sa da lom ban lé tez nek, me lyet sze mé lyes él mé nye im alap ján be lül ről pró
bá lok be mu tat ni. A ma gyar ver zió már kész, ta lán az idén meg je le nik. Most azt tar tom a 
leg fon to sabb nak, hogy ezt a re gényt fran ci á ul is meg ír jam. Ezért is jöt tünk ki Nel li vel 
Pá rizs ba, mert én ezt Ma gya ror szá gon egye dül nem tud nám le for dí ta ni, se gít ség re van szük
sé gem, még pe dig Nadjára, mert ő is me ri leg job ban az én gon dol ko dá so mat, nyel ve ze te met, 
és ne ki a fran cia az anya nyel ve.  Az tán sze ret nék még mást is meg ír ni. Nem mint ha len ne  
iro dal mi kép zett sé gem. De már ren ge te get for dí tot tam, út le írá so kat is ké szí tet tem, ezért  is 
vá lasz tot tam  eh hez a könyv höz a nap ló for mát, mely egy ben a cí me is. Nagy já ból ab ban 
egyez tünk meg Nel li vel, hogy ké te ze rig Pá rizs ban ma ra dunk, ak kor az UNESCO ren de zé
sé ben Pá rizs a fény vá ros a lesz, úgy hogy egy cso mó ér de kes do log fog itt tör tén ni, tök jó 
lesz, az egész vi lág ide jön majd. Pil la nat nyi lag na gyon jól ér zem itt ma gam. De nem aka
rom el ve szí te ni a kap cso la tot, mint an nak ide jén, a ma gyar kul tú rá val sem, hi szen most már 
nincs az em ber olyan messze Ma gya ror szág tól, mint aze lőtt. 

Pá rizs, 1998. már ci us–má jus
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