
 
 

Oszlánszky Rita 

Út a férjemhez 
  



 
 

A szerző előszava 

Az a helyzet, hogy ez nem az én történetem, mégis 
nagyon kikívánkozik belőlem. 

Van egy kedves barátnőm, akivel jó néhány éve 
rengeteget beszélgettünk akkori barátjáról. A barát-
nőm ugyan nem tudott róla, de minden találkánk 
után otthon szorgalmasan lejegyzeteltem a tőle hal-
lottakat, mert én már akkor tudtam, hogy a történe-
tét egyszer meg kell örökítenem, mivel nagyon ta-
nulságos. 

Később, amikor a könyvben szereplő barátjával 
már szakítottak, megkapva a beleegyezését, aprán-
ként felépítettem a fejezeteket, és Dorka segítségével 
időrendbe raktam az eseményeket, bár néha még ő is 
bajban volt az emlékek pontos felidézésével. Azzal 
igyekeztem minél hűbben visszaadni barátnőm ak-
kori érzéseit, hogy egyes szám első személyben me-
sélem el történetét. 

Bevallom hősiesen, annak ellenére, hogy nem ve-
lem történtek meg a könyvben szereplő események, 
nagyon megviselt a leírásuk. Egy-egy fejezet megírá-
sa után „pihentetnem kellett a lelkemet”. Talán ami-
att, hogy úgy írtam le a fejezeteket, mintha mindaz 
velem történt volna, átéltem azt a sok bántást, ki-
használást, megaláztatást, ami hihetetlen dühöt, és 
néha szégyenérzetet váltott ki belőlem. És ezek az 



 
 

érzések meg sem közelíthetik azt, amit akkor sze-
gény Dorkának kellett elszenvednie. Bánom, hogy 
nem segítettem neki többet. 

Csak remélni tudom, azzal, ha leírom a történetét, 
másoknak esetleg idejében felnyílik a szeme, a-
mennyiben hasonló helyzetben vannak, és elég erőt 
merítenek a könyvből ahhoz, hogy elkezdjék végre 
keresni a boldogságukat. Hiszen az mindenkinek jár. 

Természetesen, ahogy ennek lennie kell, a neveket 
megváltoztattam, valamint néhány helyszínt is 
megmásítottam. 
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1. És tényleg minden kezdet 
nehéz 

Hiszem, hogy az életben nincsenek véletlenek. Szá-
momra ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a mód, 
ahogyan megismerkedtem a férjemmel. 2012. febru-
árjában fonódott össze az Életutunk, melyen azóta is 
kéz a kézben, boldogan haladunk közös céljaink felé. 
Az alábbi igaz történet arról szól, hogyan fűzte az 
Élet úgy a szálakat, hogy megismerkedjünk, beara-
nyozzuk egymás mindennapjait, és végül 2015. au-
gusztus 29-én egybekeljünk. 

Persze elképzelhető, hogy végigolvasva a történe-
temet, sokan azt gondolják majd, mindez a véletle-
nek sorozata volt. Ám én hiszem, hogy amiken ke-
resztülmentem, és amilyen emberré váltam közben, 
az lett az a személyiség, akit keresett és végül megta-
lált a férjem. 

 
Sajnos muszáj felelevenítenem azokat az esemé-

nyeket és érzéseket, amelyeket a legutolsó barátom 
mellett, illetve miatt éltem át, bármennyire is küzdök 
a hányingerrel, miközben ezt megteszem. 

A megismerkedésünkben nem volt semmi külö-
nös vagy sorsszerű, hiszen az egyik internetes kö-
zösségi oldalon találtunk egymásra. Az azonban már 
intő jel lehetett volna számomra, hogy péntek 13-án 
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jöttünk össze. Általában véve nincs bajom ezzel a 
baljós dátummal, ebben az esetben azonban hűen 
előrevetítette rossz választásomat, csak sajnos majd-
nem három év kellett ahhoz az életemből, hogy meg-
szabaduljak végre a balszerencsémtől. 

Szívem szerint az egész elbeszélésem alatt „mocs-
kos ganéj” néven emlegetném az akkori barátomat, 
de attól tartok, kénytelen leszek valami nevet adni 
neki, bármennyire is nehezemre esik emberszámba 
venni őt azok után, amiket művelt velem. Ha esetleg 
lenne valami híres féreg-név, az sokat segítene, de 
sajnos nincs, hiába kutakodtam utána az Interneten. 

Nem tudom, van-e valami összefüggés a névvá-
lasztás és a jellemünk között. Mindenesetre valahol 
talán nem is olyan meglepő, ha egy Hepp Tóbiás 
nevezetű egyén nemhogy az életet, még magát sem 
tudja komolyan venni. És vajon az a gének miatt 
van, vagy neveltetés kérdése, ha valaki jobban fél a 
munkától, mint a tűztől? Erre lehet, hogy soha nem 
fogok választ kapni. 

Nekem mindig is a nagyon magas, szőkés hajú, 
kék szemű srácok jöttek be. Talán ez volt az én kis 
kompenzálásom amiatt, hogy én magam alacsony 
vagyok, vörös hajú, zöld szemű és szeplős. Világéle-
temben rút kis „parasztlánynak” láttam magam, aki 
a daliás szőke hercegre vár. 

Sajnos sokat rontott az önbecsülésemen az orrom. 
Mások szerint királyi volt, amivel egyet is értettem, 
csak a pontosítás kedvéért mindig hozzátettem, hogy 
„igen, Mátyás királyi”. Ezzel a szépséghibámmal 
nem tudtam mit kezdeni sem lelkileg, sem fizikáli-
san. Hiszen ha valakinek nem szabályos a foga, leg-
feljebb „Mona Lisá”-san mosolyog. Vagy ha elállnak 


