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Állampolgársága: magyar

Valahonnan az Urál környékéről jöttek. Legenda volt, hogy szétváltak: fin
nek lettek, meg észtek, meg magyarok. Magyarok az Aranyszarvas után men
tek, és legszebb tájat találtak. Valóban így is van. Csak sajnos, szerencsétlen 
ország, akinek volt három tengerkijárata és hatalmas birodalma. Végül ma
radt csak ennyi. Szerencsétlenség miatt lett így, nem magyarok miatt.

Első világháború után antant úgy döntött, hogy rossz oldalon áll a magyar 
nép, és elvágta az ország egy részét. Döntő szerepe volt ebben Franciaország
nak. Igazságtalan, hogy így történt, mert történelem, nem nép csinálja, és pon
tosan a népet büntették ezzel, pedig nem is mi választjuk a kormányunk. Ak
kor nem ez volt. De most ez van. Ha mondjuk más embernek lett volna döntő 
szó a kormányzásban, és más politikát csináltak volna, akkor okosan kijöttek 
volna azt a bonyolult helyzetből. Második világháború után megint rossz ol
dalon állt. Pedig nem lehet mondani, hogy politikai szempontból hibás volt a 
magyar: az egész világon -  Szovjetunió után -  Magyarország második ország, 
aki forradalom csinálta, ami összesen három hónapig tartott. Az első világhá
ború óta csökken a területe a Magyarországnak. A második világháború után 
megint csökkent.

Most mondják, hogy Jugoszlávia részen meg Csehszlovákia részen magya
rok nem rosszabb élnek mint itt. Legalábbis semmi harag nincs ellenük. Sza
badon engednek onnan ide, innen oda. De legfájdalmasabb pont az a Romá
nia. Transilvánia. Pedig Transilvánia Magyarországnak szíve volt. Ez a szíve 
ott maradt, és ezt meggyilkolták. Szó szerint.

Török háborúról sokat tudtam, és 1848-ról, amikor forradalom, szabadulási 
forradalom volt. Hát nagyon sajnálom a magyar népet. Tényleg szívemből saj
nálom. Valahogy történelmi szempontból ez szerencsétlen nép és jobb sorsot 
megérdemel, mint van. Nem vagyok magyar, de számomra ez nagyon súlyos 
dolog. Úgy nézünk most, hogy Magyarországon lakik majdnem tizenegymillió 
ember, de egész világon több, mint harmincmillió. Ez bonyolult történelmi ese
mények miatt van. Első világháború, második világháború és 56-os esemé
nyek miatt.

Ha törököket filológiai szempontból nézünk, elég sok szó jutott magyar szó
kincsbe. Magyarok akkor is maradtak, mint önálló ország, önálló nyelv. Ha 
másképpen lenne, nem tudták volna védeni itt a saját kultúrát. Tudomásom 
szerint egyetlen nép van -  ez a magyarok - ,  akik tudták védeni saját nyel
vet, és saját kultúrát és hagyományokat. Pedig ez tényleg nagyon nehéz, mert 
százötven évet a török alatt -  és sok minden közbe jött -  és ezek mégsem el
vesztették saját arcát. Nagyon lényeges dolog. Ezen csodálkoztunk, amikor 
ezeket tanultam, és beszéltünk is barátnőmmel.

Főnököm munkahelyemen előadásokat szokott tartani nekem a magyar tör
ténelemről az ókortól kezdve. Ez legérdekesebb számomra, mert ezt kedve
lem. Igazságot mondott Árpádtól kezdve. Mi volt, honnan jöttek, ki volt az 
az igazságos király.
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Ezért először nagyon jó benyomásom volt. Magyarok tudták védeni saját 
folklór, saját kultúrát. De jobban megismerkedtem a fiatalokkal, és ezek in
kább nyugatra néznek, sajnos, és szerintem emiatt fognak elveszíteni sokat a 
kultúrából. Mert valahogy olyan általános európai kultúrszintre jutnak és 
akkor vége. Kulturális szempontból nagyon fog elmaradni, az biztos. Mert 
van alapja, és ezzel nem tudnak mit csinálni.

Magyarország történelméről vagy kultúrájáról sem tudtam semmit. Semmit 
mielőtt átjöttem. És, ha nem ismersz ennek a népnek a kultúrájára vagy tör
ténelme, nem tudsz értékelni. Ha nem ismersz a népi kultúrát, ha nem tudsz, 
hogy miből él, hogy miért ilyen elképzelések vannak az embereknek, akkor 
egyszerűen nem tudsz megérteni magyar lélek, mert ez is olyan különös.

Magyarok nem hisznek abban az emberben, aki bevándorol ebbe az országba. 
Azt hiszem úgy gondolnak, hogy úgyis kevesen vannak és kell őrizni ezt a ma
gyar véret. Szerintem bizonyos szempontból azért is nem szívesen beengednek, 
és ha már itt van, akkor is nem vesznek fáradságot, hogy megértsenek valakit. 
Ha valakivel megismerkedem, először nagyon úgy érzem, hogy három lépésre 
tartanak tőlem. Vagy félnek vagy nem hisznek bennem. Mert nem lehet tudni 
kicsoda vagyok. Szoktak hazudni is, hogy minden tökéletes, hogy minden jó 
itt. Aztán, amikor jobban megismerkedünk, akkor helyreáll minden.

Nincs probléma, de nem vagyok biztos, hogy tiszta szívvel elfogadnak. Ab
ban nem vagyok biztos. Több emberrel találkoztam, aki tényleg szívből saj
nálja engem, és kérdezte, hogy nincsen honvágyam, meg hogyan tudok itt élni. 
Most utolsó időben sikerült néhány barátot, igazi barátot szerezni. Sajnos ne
kem ebben tényleg nagyon sok probléma volt. Szerintem mindenkivel szemben 
is így van.

Magyarország titokzatos ország volt nekünk. Egyetlen egy magyar ember 
nem járt nálunk egyetemre, nem találkoztunk magyarral, és amit újságokból 
tudtunk kiszedni, az az, hogy valamilyen agrárország. Anyukáméknak sem volt 
halvány gőzük sem. Tudtuk, hogy létezik, hogy szocialista ország, de milyen 
színvonal van, kulturális szempontból, azt nem tudtuk.

E l akartam Magyarországba menni, és rábeszéltem barátaimat. Ügy gon
doltuk -  szégyen, nem szégyen - ,  hogy ez a birkapásztorok országa, mert irha- 
bundákról hallottunk. Azt vártuk, hogy ez egy elmaradott, valamilyen birka
pásztori ország. Szinte, mint Bulgária lehet, és inkább Lengyelországba jobb. 
Mielőtt elindultunk volna, három napig kellett járni előadásra, ahonnan meg
tudtuk, hogyan kell viselkedni. Az országról kellett mindenféle információkat 
összeszedni az egyetemen, mert azon keresztül jöttünk. Vizsgáztattak. Minden 
kérdésre kellett válaszolni. Például, hogy külügyminisztere kicsoda, aztán, hogy 
micsoda ez a népfront. Aki bukfenc lett, maradt otthon. Az információk, ami
ket összeszedtünk, inkább társadalmi és politikai információk voltak; ez-az 
volt.

Döbbenetes, amit itt láttunk. Láttuk, hogy ez sok fokkal magasabban áll, 
mint bármilyen más szocialista ország. Ez nekünk lélekben a forradalom volt. 
Láttuk, hogy milyen lemezeket lehet kapni..., és az illatszerboltokban..., 
és a divat szempontból . . . Aztán Budapest. . . Maga Budapest nagyon tetszett 
nekem. Annyira tetszett az architektúra, annyira hangulatos város, hogy ak
kor egyik barátnőmnek mondtam -  pontosan emlékszek: amikor az alagúton 
mentünk -  mondtam, hogy adok fél élet, csakhogy élhessem néhány évet Ma
gyarországon, mert ez csodálatos, romantikus város.
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Összesen két hétig töltöttünk itt. Gödöllőn, az agráregyetemen, kollégium
ban laktunk, a Mátyás pincében ebédeltünk. Voltunk Kecskeméten, Debrecen
ben és Balatonnál egy hétig nemzetközi táborban. Ott ismerkedtem meg ké
sőbbi férjemmel.

Utolsó előtti napon a nemzetközi táborban diszkóban voltam. Sok magyar 
fiú hívta táncra, és akkor jött későbbi férjem. Az egyetlen, aki nem figyelt 
rám addig, és nagyon zavart. Aztán később kiderült, hogy nem tud táncolni, 
pedig ő maga basszusgitár volt. Tudtam, hogy basszusgitáros. Meghívta az 
asztalhoz, és angolul beszéltünk. Inkább neki barátjával, mint ővele. Összesen 
fél órát töltöttünk a diszkóban, és elmentünk a Balaton-partra. Hold-út volt. 
Az volt. A  halak ugráltak ki a vízből, csodálatos és romantikus minden. Ter
mészetesen beszélni nem tudtunk csak angolul pár szót. Megálltunk egy villa 
előtt, nem akartam bemenni, mert nem nagyon értettem, mi van. Kiderült, 
hogy ez a nyaralójuk. Bevezette a szobába. Ez már este volt, és az egész csa
lád ott volt, a nővére is. És akkor ő azt mondta: „Ez a kislány lesz felesé
gem” . Ennyi volt. Szó szerint csak ennyi. Címet cseréltünk. Másnap el is in
dultunk csoporttal Debrecenbe.

Amikor hazaértem, már várt a levele. Magyarul írva. Szaladgáltam a vá
rosban, kerestem a magyar szótárt. Egyetlen példányt találtam. Lefordítottam 
magamnak, amit tudtam. De az egész levelen keresztül az volt írva, hogy 
„I love you” . Egy rózsából egy szirma volt benne. Én nem is válaszoltam. 
Szép volt, de túl egzotikusan találtam. Jött a távirat, hogy miért nem válaszo
lok. Akkor írtam levelet. Angolul írtunk egymásnak majdnem fél évig, de nem 
tudtunk angolul. Mindennap kaptam egy táviratot. Többször éjszaka hozták. 
Szilveszter előtt újra találkoztunk. A magyar csoportvezetők nagyon rendesek 
voltak, mert elfogadtak engem, mint a csoportnak a tagját. Mindenhova velük 
jártam, és ott is aludtam a szállodában. Ez volt a baj, mert első férfi volt éle
temben.

Szilveszter után elmentünk magyar nagykövetségre. Ő akkor megérdeklődött 
minden, és kitöltöttük a papírokat. Ő már kezdett tanulni nyelvet. Én még el 
se kezdtem magyarul tanulni: nem is gondoltam, hogy férjhez fogok menni.

Nem szerettem. Nagyon egzotikus volt, jólesett, de másvalakibe voltam sze
relmes. Az volt az első szerelem, de éreztem már, hogy semmi nem lesz abból. 
Azért is mentem Magyarországra, mert szüleim küldtek, mint regényekben, 
hogy kicsit rendbe kellett hozni az idegeimet.

Tovább is mindennap távirat meg levelek, hogy feleségül fog venni, mert 
nem tud tovább képzelni életet nélkülem. Kért, hogy meghívóleveleket küld- 
jem neki. És akkor kellett nekem írni először, hogy ez vőlegényem. Eszem 
ágában sem volt, hogy ez valóban így van. Persze eszembe jutottak mindig a 
magyarországi napok, mert a fiú is maga nagyon jóképű volt. Ugyanolyan, 
mint a Play Boyból. Arra gondoltam, hogy jön, a szüleimmel megismerkedik, 
aztán majd látjuk mi lesz. Nem gondoltam, hogy olyan hamar minden. Nem is 
hittem, hogy egyáltalán sikerülni fog, mert az egész nagyon bonyolult.

Amikor márciusban jött, már hozott a jegygyűrűket is. Vissza már csak nem 
lehetett utasítani az ember. Már harmadik találkozásunk volt, és én számomra 
megint tiszta cirkusz. Amikor kérte a kezemet a szüleimtől, ők hárman ott vol
tak a nagyszobában, én másik szobában ültem és nevettem hangosan, mert 
annyira ez valahogy volt. Sírt, és akkor anyukám is természetesen. Anyukám 
mondta: na nézzél, kislányom, ha valaki ennyi ezer kilométerre hajlandó jön-
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ni, akkor valóban ez vak szerelem, és tényleg szeret. Most már döntsél. Addig 
nagyon ellen volt, mert egyetlen gyerek vagyok, és nem akarta elengedni. Apu
kám azt mondta: neked kell élni vele, és neked kell dönteni, és nem akarja, 
hogy esetleg nem engednek nekem, és akkor egész életet fogok mondani, hogy 
ő hibája miatt nem sikerült nekem.

Sokan mondták, hogy többször kell nekem gondolni, hogy hova megyek. 
Olyan példát is mondtak, aki Afrikába ment férjhez. Mondták, hogy Magyar- 
országon szokás, hogy férfiak járnak bárba meg restauranciába, és asszony ma
rad gyerekkel otthon. Nő sehova se jár, és nincsen emencipáció. Megértettem 
miért mondanak nekem, viszont nagyon dühös voltam erre. Nem hittem semmi.

Esküvőre férjem jött repülővel, száz szál vörös rózsával.

Több szempontból kell nézni, miért mentem férjhez. Nem sikerült mennem 
ahhoz, akit én nagyon szerettem. Másrészt pedig akartam elszabadulni életstí
lustól. Egyszerűen más szabadságot akartam minden szempontból. Otthonról 
is cl akartam menni. Mindig úgy viselkedtek velem szüleim, mint kislánnyal. 
Ereztem, hogy nem tudom úgy élni, ahogy szerettem volna. Nekem is kellett 
akkor valamilyen támaszpont. Most csak én tudok ezt érzékelni. Most nem 
csináltam volna ez. Huszonhárom éves voltam akkor, és ő első férfi az én éle
temben. Nagyon konzervatív nevelést kaptam.

Miért is döntöttem így? Negyedik osztályos voltam egyetemen, és ötödik 
osztályon mindenki, mint őrült megyen férjhez, akár fiktív is. Nagyon vá
gyódtam másik civ ilizáció után. Gondoltam, hogy nem vagyok egyetlen. Ha 
nem jön össze, akkor mindig lehet elválni, és visszajönni. Erre gondoltam ak
kor.

Férjem nagyon jóképű férfi. Most is mindenki mondja. Play Boyból lehetne 
kivágni. Csak nem az én ízlés. Ő akkor hazudott nekem, hogy egyetemen ta
nul. Igazság szerint -  mert nem hülye, és mindenből egy kicsit csipked -  min
denről tud egy kicsit beszélni: matematikától kezdve muzsikáig. Természetesen, 
mert muzsikus, basszusgitár. Hazudta, hogy ugyanolyan idős, mint én, pedig 
fiatalabb. Persze, hogy nem számít két év. De hazudta. Amikor én megtud
tam az igazságot, akkor is gondoltam, hogy nem késő, mert lehet tanulni, ha 
van kedve embernek.

Amikor terhes voltam, már tudtam, hogy férjem hazudik. Térden állt, sírt, 
vállalta minden és mondta: „Az isten ajándéka vagy, ha el fogsz hagyni, nincs 
értelme az életemben” . Mert szerelem, igazi melegség úgy érezte, hogy csak 
tőlem kapta. Azelőtt családon belül sose érezte magát. Akkor úgy gondoltam, 
hogy ez anyagi szempontból nézni hülyeség, és tényleg nem érdemel. Ez a leg
kevesebb. Legfontosabb számomra őszintén lenni és kölcsönösen valakivel. Ügy 
gondoltam, hogy nincs nagy szerelem. Férjem valóban nagyon szeretett, én 
nem, de barátot őszintén reméltem, hogy meg fogok találni benne. Nagyon 
akartam gyereket, egy fiút. Sikerült is. Úgy gondoltam, ha nem fog megvál
tozni, én egyedül is képes vagyok nevelni. Akkor még nem volt késő, de gon
doltam, helyes, ha fogok szülni. Az is gondoltam, hogy lehetséges és vissza
megyek, de az is lehetséges, hogy itt maradok, mert azt reméltem, hogy fér
jemből lehet még faragni egy igazi embert.

Férjem jött is utánam, hozzám haza rögtön tíz nap szülés után. Mert szülni 
hazamentem, hozzám. Itt nem tudtam. Magyar orvosok nem ismertem, nem 
tudtam magyarul, nagyon féltem. Szegények is voltunk. Viszont otthon a csa
ládhoz tartoztak összes professzorok, összes orvosok. A legjobb klinikába men
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tem. Öt főorvos volt, és öt személy volt mellettem. Magyarországon biztos, 
hogy nem tudtak volna nekem ez biztosítani. Három hónapos volt a fiam, 
amikor repülővel hoztam Magyarországra. Anyukám is jött, és akkor itt volt 
a tragédia. A férjem nem volt hajlandó kidobni a bizonyítékokat. Valaki volt. 
Nem akárki. Nekem nagyon rosszul esett, hogy cigány. Ez volt a pokol. Csi
nálja, hogy tudomásom ne legyen. Ezt nem vártam, ilyen nagy szerelem után. 
És hirtelen, csak így. Nem tudtam mit lehet csinálni, mert rögtön vissza nem 
lehetett menni kisgyerekkel.

A férjem maradt és titokban tovább csinálta az adósságokat. Akkor már 
szerelemről nem lehetett beszélni, és az utolsó öt év tiszta pokol volt. Ami
kor az tragikus, asztronomikus nagy száma volt adósságának -  több félmillió 
-  akkor apósomnak kellett eladni a nyaralót, hogy tudja kifizetni az adóssá
got fiának. Nekünk kellett költözni el Pestről. Egy évig erdőben laktunk, mert 
férjem pesti szükséglakás törvény ellen eladta, százhúszezer forintért. Amíg 
nem tudtuk visszafizetni azt a pénzt, nem tudtunk visszaköltözni Pestre. A 
pénzt, amit szüleim hoztak nekem, meg amivel apósom segített, fizettük visz- 
sza két év múlva az adósságot. Nem tudtunk spórolni semmi.

Férjem könyörgött, hogy ne váljunk el, ameddig ő sarokban van. Amikor 
pedig már megint Pesten voltunk, nem akartam elválni gyerek miatt. Nem 
akartam, hogy gyerek ártalma legyen. Mindig gondoltam, hogy kicsit még vá
rom. Még egy kicsit várom, hátha megváltozik, és végül is nagyon nagy szé
gyen a szüleimnek számára, mert egész kisváros ismerte őket. Férjhezmenés 
előtt figyelmeztettek engem. Nem akartam, hogy nekik igaza legyen. Egysze
rűen nem hittem, hogy valakit nem lehet úgy átnevelni, úgy átfaragni, hogy 
szélhámos ne legyen.

Igazság szerint, ha most visszagondolok, akkor nagyon megutáltam a ma
gyar nyelvet is. Minden, ami férjemhez kapcsolatban tartott. Megutáltam fizi
kailag is. Nem is akartam nyelvet megtanulni.

Rossz helyzet volt akkor. Üres üvegeket kellett visszaváltani, hogy gyerek
nek tudjak venni bébikonzervet. Nevetséges dolog, mert gyönyörű szép bun
dák voltak rajtam, meg sok arany, és nem volt mit enni. Szó szerint. Én is 
azt ettem, amit fél liter tejet kaptam a fiam után ingyen. Szó szerint ez is: 
éhezés. Akkor apósom sok mindent segített. Hét végén tudtunk oda elmenni, 
és enni; gyereknek gyümölcsöt vettek, meg ilyesmit.

A fiam tíz hónapos volt, amikor muszáj volt menni dolgozni. Apósom sze
rezte egy állást. Rutinmunkát végeztem 2400 forintért. Ott kezdtem igazán 
tanulni magyar nyelvet, mert férjemnek nem volt türelme beszélni velem. Kezd
tem érezni, hogy valóban valahol annak az asszonyságnak otthon igaza volt, 
amikor mondta; férjem többször elment szórakozóhelyre, restauranciába, és 
nekem kellett otthon maradni a gyerekkel. Az én fizetésemből éltünk, de na
gyon jó emberek között voltam. Ott kezdtem értékelni, hogy mi is valóban 
jelent ez a szó, hogy szabadság. Megtaláltam bizonyos nyugalmat nem csalá
don belül, hanem társaságban, munkahelyen. Proletárok között jólelkű em
berekre találtam. Számomra ez érdekes, hogy ők egymással nagyon rosszul vol
tak, de megsajnáltak engem. Mindenki úgy jött hozzám, hogy saját baját meg
mondta, és próbált segíteni, védeni engemet is. Akkor kezdtem érezni, hogy 
sok baj van emberek között Magyarországon. A  kis emberek között irigység 
a pénz miatt, a lakáskörülmények miatt is irigység. Nagyon szerettem a mun
kámat. Nem az volt, amire készültem, de ott igazán olyan társaságra kerültem, 
hogy megfelelő volt minden szempontból, és végre nagy segítséget kaptam.
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Pontosan akkor döntöttem, hogy itt kell maradnom Magyarországon, ami
kor ezen a munkahelyen dolgozni voltam.

Arra is gondoltam, sor fog kerülni, hogy el kell válnunk férjemtől. Sokszor 
úgy mentem vissza hozzám haza látogatóba, hogy tiszta eszemmel akartam 
megtudni, hogy hajlandó vagyok-e visszamenni végleg vagy nem. Első látoga
tás után már láttam, hogy teljesen megváltoztattam magam pszichológiai szem
pontból. Amit eddig én észre nem vettem, ami normális dolog volt eddig, 
most volt idegesítő otthon. Az egész életritmus is. Elvesztettem ismerősségei- 
met, pedig ott kint nagyon fontos. Nem pénz, hanem barái kör, akivel tud
tam volna tárgyalni ilyen szinten, amilyen én már jutottam. Úgy éreztem, 
hogy ezek olyan kispolgári lettek. Férjhez mentek és megsemmisültek, megál
lapodtak. Fiúk között kettő alkoholista lett, a harmadik pedig ugyanolyan. 
Jólesett otthon lenni, de sok minden idegesített. Idővel úgy éreztem, hogy el
vesztettem kapcsolatomat szülei házzal. Az otthoni fiatalság máshogy gondol
ja. Én hetvenes évekhez tartozom, és ott már idegen vagyok ezzel. Nem tu
dok érteni őket. Számomra ez életem tragédiája, és az is marad valóban: én 
saját országomban már idegen vagyok, itt még mindig idegen vagyok, de az 
is maradok. Pontosan azért, mert én azt hiszem, hogy sohasem fogok jutni 
olyan szintre, hogy anyanyelvként beszéljek magyarul. Túlságosan sokat fog
lalkoztam fiammal saját nyelv megtanítása, amikor éppen nekem kellett vol
na magyar nyelv tanulni. Elkéstem. Nem vigasztalja engem, hogy van isme
rősöm, aki ugyanúgy nem érez otthon magát ebben az országban. Ez százszá
zalékosan magyar. Szerintem pontosan azért, mert ugyanolyan nevelést kapta, 
mint én: múlt századi. És ő valóban nem tudja találni a helyet a társadalom
ban, és nagyon gyáva a társadalommal szemben. Nem tudja, hogy ő most kül
földre kell menjen vagy maradni. Ismerősöm ezt még nem tudja.

Első három évig, ahogy töltöttem Magyarországon, olyan nosztalgiahullá
mok voltak. Nekem úgy volt, hogy első két évben biztos, hogy félévenként 
kellett hazamenni, mert nem bírtam. Addig ameddig süketnéma voltam. Ami
kor később már megtanultam a nyelvet, könnyebb volt számomra. Akkor már 
több információhoz tudtam jutni, és megszoktam az életformához. Igazság sze
rint, amikor anyósomhoz költöztünk, ugyanaz volt, mint, amikor szüleim há
zában voltam. E l voltam kényeztetve. Ugyanez a színvonal is volt, mint ne
kem otthon. Sőt, ugyanez a konyha is. Nem éreztem, hogy külföldön vagyok. 
Csak nyelvprobléma volt; nem volt ismerős, barát sem. Nem volt kivel be
szélni. Sokszor úgy voltam bezárva a lakásba, mint valamilyen börtönbe. Egye
dül kisfiam volt. Mindig egyedül kisfiam volt.

A fiammal most jó, azóta, hogy új lakásba elköltöztünk, férjemtől külön. 
Fiammal ritkán szoktam magyarul beszélni, akkor csak, ha valaki magyar van 
körülöttünk. Most ötéves. Nagyon ragaszkodik hozzám, túlságosan is. Ez
nagy baj. Hiányzik a férfi társaságot neki, és nem tudja még mindig dönteni,
hogy magyar. Az óvodában többször is mondta azt, hogy ő nem magyar, de 
nekem mindig azt mondja, hogy magyar. Hát azt hiszem az lesz belőle, ma
gyar. Örömmel fogadom, mert, ha itt marad Magyarországon a gyermekem, 
akkor legyen már magyar. Kényes helyzet, mert ott kint született, és még neki 
kell eldönteni egyszer. Bosszú sem akarok állni férjemen, mert nem is érzek 
undor iránta. Szerintem szerencsétlen ember, mint ez az ország, aki nem tudta 
találni a helye. Nem csak én, ő sem találja a helyét. Inkább jobban találtam 
a helyemet én ebben az országban, mint ő, aki itt született. Mert ő mindenből 
próbált szerencsét, és mindenből bukás lett. Magyarország megfelelőbb ország
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én számomra, mert kulturális szempontból megfelelő . . .  ez nem egységes. Volt 
olyan időszak, hogy megutáltam szabályosan az egészet a férjem miatt, mert 
gondoltam, hogy minden magyar ilyen. De minden attól függ, hogy milyen 
társadalmi elitekben járunk, emberek hogyan fogadnak. Sokszor egyszerű em
berek között, például parasztok között nagyon jól éreztem magamat. Aki 
elitához tartozik, ezek számára én inkább olyan egzotikus vagyok, és ezek el
várnak tőlem, hogy idegen maradjak. Attól függetlenül kedvelem a magyaro
kat. Amikor a kisfiam magyar állampolgár lett, úgy éreztem, nemhiába, hogy 
itt vagyok. A fiam magyar állampolgár, és én is magyar állampolgár leszek, 
de tisztán még nem látom helyzetemet. Gondoltam arra, hogy elmenni. Újra 
nyelv nélkül, ismeretség nélkül új életet kezdeni? Gondoltam még egyszer ezt 
kezdeni, ez a pokol. Még egyszer átmenni valahová, nem vagyok kész ehhez, 
nem vagyok erős, és senki nem vár. Én itt valóban felnőtt lettem. Őnálló itt 
lettem. Ez olyan hirtelen történt. Rögtön történt, és nagyon kemény volt. Em
ber, aki megszokta, hogy minden megengedi magának, és utána az kell, hogy 
éhezni kell, ez elsősorban büszkesége szempontból nagyon fájdalmas. Nem 
lettem kedvezményezett. Rosszabb élek, mint magyar ember. Elég agilitás 
nincs bennem. Nem vagyok. Természetem nem ilyen, és nem hiszem, hogy fo
gok találni ilyen ember, aki fog érteni engem egész. Mert ember, férfi szá
mára én mindig egzotikus madár vagyok, az is maradok talán. Játszani velem 
nagyon jó, de ha komolyról van szó, már tartózkodnak tőlem. Nem tudok 
hosszú idő kapcsolatot teremteni. Nagyon könnyen tudok kommunikálni vala
kivel, de hosszú idő nem sikerül férfiakkal. Szerintem mert mindenki akarja 
a magyar feleséget vagy nyugaton feleséget. A  karrier szempontjából első
sorban.

Volt főnököm nagyon sokat beszéltünk nyugati életformáról, szocialista or
szágok életformáról, a Magyarországról is. Magyarország avantgard a szocia
lista országoknak. Avantgardja minden szempontból. Megint az egyetlen or
szág szocilizmusból, aki tud valutát hozni. A kulturális szempontból itten sok
kal többet engednek, mint bármilyen más országban. Avantgardista ország. 
Amikor kisfiammal voltunk Jugoszláviában, láttuk ezt. Két hétig voltunk 
Splitben. Ez volt fordulópont. Akkor tudtam először értékelni, hogy mi is va
lóban ér Magyarország. Honvágyam éreztem Magyarország után. Olyan ha
todik nap, pontosan. Barátnőmnek megmondtam, hogy már nem bírom tovább, 
esetleg haza kell menni Magyarországra hamarabb, mint tíz nap múlva, ha
marabb, mint ahogy terveztük.
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