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Előhang 

Kedvenc filmem hősnője – válás után – el-
határozza, hogy elindul, és eltölt egy évet a 
világ három különböző helyén. Először 
Olaszországba utazik, hogy áldozzon a ku-
lináris élvezetek oltárán. Aztán Indiába 
megy elmélyülni, majd Balin köt ki, ahol 
rátalál a szerelem. 

A történet belső úti kalauz. Arról szól, 
hogy hogyan keressük mi nők a saját 
egyensúlyunkat, a helyünket a világban, és 
a kapcsolódást a férfiakkal. Nekem vezér-
fonal, bár az út kicsit tovább tart: három 
éve váltam el… 

 
A Torma, Tangó, Tengelyek fejlődésre-

gény. A történet laza szálon fut, sok-sok 
belső vívódással. Bizonyos élethelyzetek 
után – mikor úgy érezzük, átment rajtunk 
az úthenger – először az „ízeket” kezdjük 
megint érezni, aztán megtanulunk újra 
járni, végül megkeressük, hogy merre to-
vább. 

A könyvben körvonalazódik a folyamat, 
ahogy a megfelelési kényszertől eljutunk a 



 

felnőtt felelősségvállalásig. Ahogy a Nő új 
egyensúlyt találhat a Férfival, úgy, hogy 
közben nem veszíti el, a nehezen megszer-
zett saját tengelyét sem. 41 éves vagyok. 
Felnőttem. 
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Bátorság 

2012 

Ami kéne, az egy kis bátorság. Fogalmam 
sincs, mikor lettem ennyire gyáva, parázós, 
bezárkózott, betojt, elindulninembíró… Ré-
gen annyira vagány voltam, most meg úgy 
érzem, mintha folyamatosan légző gyakor-
latokat kellene alkalmaznom, hogy túléljem 
a napot, és állandóan azon kell törnöm a 
fejem, hogy kinek, mit, hogyan lehet mon-
dani, hogy abból nehogy probléma adódjon, 
nem beszélve a papírokról, nyomtatványok-
ról, űrlapokról, amiket egy nagycsaládban 
szinte naponta kell tölteni. Őrült para. Ki-
borító. 

Tulajdonképpen nem tudom, mitől félek, 
mert mikor megpróbálom kitalálni, felnőtt, 
józan tudatom mindig megmagyarázza, 
hogy ilyesmiktől nem érdemes. (Pl. ha ki-
rúgnának a munkahelyemről.) Esetleg rá-
jövök, hogy ha bekövetkezik, utána is van 
élet. Ezek a parák általában egyébként elég 
irreálisak, és valójában le tudom győzni 
némi hasi légzéssel, és ideig-óráig nem is 
jönnek újra elő. De ezeken kívül vannak a 
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nagy, egyetemes, mindent átfogó szorongá-
saim. Sajnos ezek rémálom formájában is 
felbukkannak. 

„Egy este próbáltam lefektetni a gyereke-
ket, mikor csöngött a telefonom. A férjem 
hívott, hogy ügyeljek a kéménylyukra, ami 
a gyerekszobában van a kislányom ágyá-
nak a végében, mert ott ma valami történni 
fog. Állatira megrémültem. 

Bementem a szobába, és láttam, hogy va-
lami jön kifele a lyukból, először egy gyerek 
ujjnak tűnt, aztán papírtekerccsé alakult, 
ami egy botra volt tekerve. Kihúztam. 
Mintha tolta volna is valaki… Széttekertem. 
4-5 lap volt egymás mögött, kamaszlány 
írással írva, kék tintával. Itt-ott cirkalmazta 
a betűket, piros szívecskéket szórt el a la-
pon. Olvasni kezdtem: 

„Az 1900-as évek elején itt éltem a ma-
mámmal, ebben a házban…” 

ÁÁÁÁÁÁÁ!!!! – sikítottam, de csak befelé. 
A torkomat szorongatta a sírás, hogy úris-
ten, egy szellemlány lakik a falban, miköz-
ben minden erővel azon voltam, hogy a 
gyerekek észre ne vegyék rémületemet. 
Képtelen voltam tovább olvasni, de eszem-
be jutott, hogy pár nappal ezelőtt Anyu to-
vábbított nekem egy spam jellegű körleve-
let, ami szintén valahogy így kezdődött. 
Azonnal kitöröltem, mondván, nincs nekem 
időm ilyen hülyeségekkel foglalkozni, mikor 
most is annyi gondom van a munkában. 


