


BUDAPEST, 2015

Sándor AndráS

Szenvedélyek 
 hálója

AHOGYAN
A NŐK LÁTJÁK...

SZEX
      NET ÉS



„Zseniális ötlet ez 
a könyv. Hiába írtak 
már többen ebben 
a témában, ilyen 

megközelítésből még 
senki nem vizsgálta 

az internetes 
társkeresést, hiszen 

senki nem vette 
a fáradságot, hogy 

a hús-vér szereplőkkel 
interjúkat készítsen. 

Ez a kötet pont 
olyan, amilyennek 
egy ilyen műfajú 

könyvnek lennie kell: 
szórakoztató, izgalmas 

és roppant színes.”
Balog Andi, 

patikalátogató
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„Igaza volt Andrásnak, a valóság tényleg izgalmasabb, mint a képzelet.  
A könyvben található vallomásokból akár filmet is forgathatnának, olyannyira 

cselekménydús minden történet. Pluszpont, hogy nem egy pornográf mű 
született, hanem mély lelki tartalom található a lapokon, pikáns sztorikkal.”

Kálmán Kata, hálózati vezető

„Minden, amit az online párkeresésről hittem – szenvedélyes ismeretsé-
gek, vad szexuális együttlétek, fellángolások és csúfos átejtések –, igaz! Én 
ugyan csak rövid ideig társkeresőztem, majd szinte azonnal meg is találtam 
a páromat, de kívülről mindig furdalt a kíváncsiság, hogyan élik meg azok 
a nők a netes randevúkat, akik hosszú távon ismerkednek így. Ez a könyv 
letehetetlen! Igazi iránytű nőknek a férfiakhoz. És a férfiaknak is a nőkhöz. 

Nagyon élveztem. Köszönöm, hogy a tesztolvasók között lehettem.”
Etler Andrea, gyógymasszőr

„Tátott szájjal olvastam a kéziratot. Ilyen emberek valóban léteznek? 
A milliomos nőn lehidaltam. Ez most tényleg komoly? Szóba sem állt addig 
senkivel, amíg le nem mérte, mekkora az intim mérete a férfiaknak? Tény-
leg van ilyen? Vagy az elvált asszony, aki minden délelőtt a fodrászüzletéből 
figyelte távcsővel az aktuális lovagot? Elképedtem, hogy egyeseknek mire 

van idejük. És mindebben a pláne, hogy ezt büszkén el is mesélik.”
Bognár Tibor, menedzser

„Megtisztelő a nők felé ez az érdeklődés. Mondjuk azt nem értem, engem 
miért nem interjúvolt meg András, hiszen magam is megjártam az inter-
netes társkeresés rögös útját. A könyvet olvasva sok jelző jut eszembe, de 
a legfontosabb a hitelesség. Sok történet visszaköszönt a saját életemből a 

lapokon. Örülök neki, hogy végre nem egyetlen ember kalandjairól olvas-
hatok, hanem több korosztály, több élethelyzetben élő hölgy meséli el a 

tapasztalatait. Hatalmas gratuláció a szerkesztésért, remek válogatás!”
János Ibolya, marketingigazgató

„VÉGRE! Így, csupa nagybetűvel. És megismétlem: VÉGRE egy könyv, 
amely kíméletlen őszinteséggel s időnként megértő együttérzéssel mutatja 

be a magyar online társkeresés valódi arcát. A fejezeteket olvasva nem 
tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy inkább nevessek. A hölgyek és András 

valódi tükröt tartanak a társadalom elé.”
Bede Márton, biztosítási tanácsadó
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Újságírói pályafutásom egyik legizgalmasabb kalandját tartja kezében az ol-
vasó, ami öt évvel ezelőtt kezdődött.

Akkoriban naponta hallgattam a női kollégáimtól, hogy milyen szeme-
tek a férfiak. Szinte mindegyikük internetes társkeresőn lógott, egész nap 
leveleztek, majd az írogatás után a fülem hallatára beszélték meg telefonon 
a randevút. Másnap pedig kezdődött minden elölről, azzal a különbséggel, 
hogy az előző esti találka egészen intim részleteit is elmesélték.

Lehetetlen lenne összeszámolni, mennyiszer hallottam tőlük a „nem az 
jött a randevúra, aki a képeken szerepelt”, a „már megint kihasználtak”, a 
„tiszta hülye voltam, hogy lefeküdtem vele”, a „neki jó volt, nekem nem”, 
a „mikor ír vagy hív már végre” és a „nem mertem hazaküldeni, ezért ott 
aludt” kezdetű mondatokat. De legalább ugyanennyiszer elhangzottak a 
„szerintem ő az igazi”, az „olyan kis cuki”, a „szerelem első látásra” és az 
„életem legnagyobb szexuális élménye” kijelentések is. Nagyjából naponta 
változott a pozitív és negatív mondatok sorrendje.

Időnként egészen elképesztő történetekről számoltak be a lányok. Ami 
igazán megdöbbentő volt, hogy kivétel nélkül mindegyik többször is bele-
sétált ugyanazokba a csapdákba, tehát egy idő után mindig ugyanazt me-
sélték, csak más-más szereplővel.

Meg akartam érteni, mit miért csinálnak, de nem adtak rá kézzelfogható 
magyarázatot. Minél több kérdés fogalmazódott meg bennem az esetekkel 
kapcsolatban, annál erősebb volt a késztetés, hogy megfejtsem az internetes 
társkeresés női lélektanát.

Kíváncsi voltam, vajon minden nő hasonló szituációkba keveredik-e, 
mint a kollégáim, vagy csak ők a pechesek.

A VALÓSÁG JOBB, 
MINT 

A KÉPZELET
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AZ INTERNETES TÁRSKERESÉS HÁLÓSZOBATITKAINAK 
 NŐI LÉLEKTANA

Egy napon aztán magam is regisztráltam. Először a Randivonalra, a legna-
gyobb magyar társkereső oldalra, majd az összes többit is kipróbáltam, hogy 
valóban reális képet kaphassak erről a világról. Nem párt kerestem. Újság-
íróként tettem fel magam ezekre az oldalakra, és gyakran az adatlapokon is 
megjelöltem, hogy anyaggyűjtés céljából vagyok az aktuális site-on.

Sokan megtaláltak maguktól is, de a hölgyek nagy részének levelet ír-
tam, amelybe belinkeltem minden fontos referenciát magamról, s kértem, 
hogy ellenőrizzenek le. Majd azt is odaírtam, ha bizalmat szavaznak ne-
kem, akkor legyenek kedvesek, üljenek le velem egy kávéra, és meséljenek 
az online párkeresés során megélt valós kalandjaikról.

Az ismerőseim – főleg a kolleginák – folyton azzal cukkoltak, hogy 
ez biztosan álca, mert szerintük csajozom. Pedig minden hátsó szán-
dék nélkül, abszolút újságíróként közelítettem a hölgyekhez. Sok-sok 
kérdéssel.

Ragaszkodtam ahhoz, hogy személyesen találkozzam minden meg-
szólalóval, hiszen akkor igazi egy beszélgetés, ha a másik szemébe 
nézhetek, és látom minden rezdülését, reakcióját a vallomások során. 
Sokan írtak és küldtek történeteket is, de nem egy világhálóról össze-
halászott gyűjteményt akartam, hanem olyan kiadványt, ahol hús-vér 
emberek mesélik el a tapasztalataikat. Az is fontos volt, hogy olyanok-
kal beszélgessek, akik nap mint nap ismerkednek és nap mint nap ta-
lálkoznak is a virtuális térből kilépve a férfiakkal az ország – vagy akár a 
nagyvilág – valamelyik részén.

Egyrészt látni akartam, miért annyira misztikus az online párkeresés 
világa, másrészt érteni akartam őket, hogy mit miért tesznek.

A kettő együtt, az internetes világ és a női lélek roppant izgalmas 
tanmese. 

Minél több hölggyel ültem le beszélgetni, annál gyakrabban ismételgettem 
magamban a gondolatot, hogy a valóság izgalmasabb, mint a képzelet. Oly-
annyira elképesztő sztorikat meséltek a hölgyek, amilyeneket még a legfantá-
ziadúsabb szerző is képtelen lenne kitalálni. Csak az élet produkál ilyet. Már 
a legeslegelső interjún tátott szájjal ültem és hallgattam a hölgyet, aki lelkesen 
mesélte, hogyan élt előző nap szexuális életet a neten megismert lovagjával, akit 
történetesen fél órával korábban engedtek ki a kórházból egy infarktus után.
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ZAVARBA EJTŐ ŐSZINTESÉG, INTIM RÉSZLETEKKEL

 
Öt évig dolgoztam ezen a köteten. Az öt esztendő során kétszáz nő-
vel beszélgettem. Mi tartott ennyi ideig? Egyrészt nem akartam el-
kapkodni. Másrészt az elmúlt években megjelent néhány könyv, 
amelynek alapját ugyan az online társkeresés adta, de azok többnyire 
a szerzők történeteit tartalmazták, amelyekben elmesélték, hogyan 
csajoztak vagy épp pasiztak. Nem akartam abba a sorba bekerülni. 
Hiszen ez a kötet igyekszik minél több szempontot figyelembe venni. 
Arra törekedtem, hogy a nők minél szélesebb rétegét megszólaltas-
sam.  Azt akartam, hogy fiatal, középkorú és idős hölgy is szerepeljen 
a gyűjteményben, mert úgy hiteles. 

E kiadvány a 22 legizgalmasabbnak ítélt embermesét tartalmazza. 
A hölgyek zavarba ejtően őszinték, egészen intim részletekkel. Lelki 
vívódások, titkok, vicces vagy éppen keserédes sztorik gyűjteményét 
válogattam össze.

A szereplők névsora nem volt előre eltervezve; a kérdezői kíváncsi-
ságot a társkeresők kínálatában szörföző élmények, illetve később az 
elmesélt történetek, tapasztalatok alakították. 

SOKFÉLÉK VAGYUNK, ELTÉRŐ SORSOKKAL

Sokfélék vagyunk, és a lényeg éppen ez. Felfedni azt, hogy mennyi szín, 
érzet, hangulat létezik a világban. Milyen eltérő sorsok, választások, téve-
dések, sikerek, kudarcok jellemeznek mindannyiunkat.

Kíváncsi voltam a hölgyekre, hát tükröt tartottam eléjük. Úgy ültem 
velük szemben, ahogyan a pszichiáterek vagy a gyóntatópapok szoktak. 
Ültem és figyeltem. Ők pedig előbányászták a lelkük legmélyéről az átélt 
történeteket, érzéseket.

 
VÉGRE MEGKÉRDEZHETTEM: MI KELL A NŐKNEK?

Ez a könyv bemutatja, hogy a nőket ugyanúgy érdekli a szex – vagy a 
„szeretkezés”, ahogy a nők körülírják –, mint a férfiakat. Írásom még-
sem pornográf, s csak egyes fejezeteknél kellene odatenni a 18-as karikát. 
Portréim inkább vallomások, lelkizések. Azért is éltem meg nagy kaland-
ként ezt a sok-sok interjút, mert végre megkérdezhettem: mégis mi kell 
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a nőnek? Az egész világ a nők körül forog, mi pedig, férfiak egész életen 
át azt próbáljuk kitalálni, miként működik a női lélek. Amíg ember él a 
Földön, a szeretet, a szerelem és a szex állandó téma lesz. A szakemberek 
szerint épp ezek hosszabbítják meg az életet, hiszen nincs olyan gén vagy 
étrend, ami felérne vele.

MÁR TUDOM, MIRE VÁGYNAK A NŐK: SZERETETRE

Gyakran kérdezték tőlem az elmúlt években az interjúk kapcsán, hogy 
tudom-e már, mit keresnek vagy éppen mire vágynak a nők. Mindket-
tőre tudom a választ. Szeretetre vágynak. Szeretnének szeretve lenni, 
épp ezért életük párját keresik. Még azok is, akik belemennek az egyéj-
szakás kapcsolatokba. Mert mindig ott a „hátha” lehetősége… A leg-
többen az igazit keresik, és a romantikus ideákat kergetik. Ám azoknak 
is, akik mindezt megtalálják – mert sokan megtalálják –, a vágyott cél 
eléréséig a szexen keresztül vezet az út.

KOMOLY KAPCSOLATOK A NETEN?

Igen! A sztereotípiák ideje lejárt. Ugyan legalább annyi embernek 
misztikus még az internetes ismerkedés, mint amennyien már ki-
próbálták, mégis egyre kevesebben gondolják, hogy a világhálón 
történő társkeresés kizárólag alkalmi kapcsolatokra vagy kalandok-
ra alkalmas. A könyvben nyilatkozó hölgyek az élő példái annak, 
hogy igenis meg lehet találni a másik felünket online társkeresőn is. 
Van, aki már regisztrált internetes portálon, és van, aki majd most 
teszi meg. Nagyjából így néz ki ma a társkeresők világa. Jelentem, 
egyre több a siker is, nem csak a rémtörténetek a szélhámosokról, a 
hamis profilokról és a valójában szeretőt kereső férfiakról.

A mai felgyorsult világban már nem könyvtárakban vagy táncos ren-
dezvényeken ismerkednek az emberek, hanem a világhálón. A szóra-
kozóhelyeken általában felszínes ismeretségeket lehet kialakítani, mo-
ziba, színházba vagy nyaralni pedig a többség a párjával megy, így a 
lehetőségek ott is korlátozottak. A gyermeküket egyedül nevelő szülők 
sem válogathatnak túlságosan a lehetőségek közül, ráadásul az otthoni 
teendők mellett már nem tudnak máskor időt szakítani ismerkedésre, 
mint altatás után.
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NEM SZABAD PROBLÉMÁNAK MEGÉLNI A KERESÉST

Sokan a mai napig misztikus világnak tartják az internetes társkeresők 
funkcióját, és el nem tudják képzelni, hogy vadidegen emberek legye-
nek legféltettebb titkaink tudói. 

Pedig aki kitartó, megtalálja a társát az interneten. Egy a titok, nem 
szabad problémának megélni a keresgélést.

Ez a könyv valahol iránytű is. Iránytű a férfiaknak a nőkhöz és a 
nőknek a férfiakhoz. Egyfajta „használati utasítás”. Kiderül, egy-egy 
elhamarkodott vagy éppen jól átgondolt döntés mögött milyen érzel-
mi háttér játszik szerepet.

A tesztolvasók közül többen mondták, hogy a gyűjtemény társadal-
mi kor- és körkép is.

Az anyag éveken át úgy készült, hogy a hölgyek teljes nevükkel és 
képekkel együtt vállalják a nyilatkozatokat. Aztán, ahogy telt-múlt az 
idő, egyre többen kérték, hogy a fotójuk mégse legyen ott az interjú 
mellett.

Őszinte köszönettel tartozom azoknak a hölgyeknek, akik bizalmat 
szavaztak nekem, és hajlandóak voltak leülni velem beszélgetni. Elké-
pesztően izgalmas, változatos sorsokat, életutakat ismertem meg.

Ami ebben a könyvben, a Szenvedélyek hálójában áll, különös gyó-
násoknak az eredménye. Keressenek egy kényelmes fotelt, és tartsa-
nak velem a női lélek különös világába!

Sándor András
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„ÉN ÉS SENKI MÁS”
Erika (45) vállalkozó

„Mielőtt leülnék velük kávézni, szemrevételezést tartok.  
Ne értetlenkedj már! Igen, odanyúlok és méretet veszek. Túl sokat 

csalódtam már ahhoz, hogy zsákbamacskát kapjak. Tudod, én már 
megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy csak azzal kávé 

zam, aki minden szempontból tökéletesen passzol hozzám.  
A legtöbb önismereti könyvben azt olvastam, hogy helyezzem saját 

magamat előtérbe. Hát most megtettem.”

Amikor a terepjáró megáll mellettem a belvárosi kávéház szűk kis utcájában, 
nem nagyon hiszek a szememnek. Azt már az adatlapon lévő profilképen is 
láttam, hogy a hölgy nem kispályás, de azt nem gondoltam, hogy ennyire.

Azt mondja, üljek be mellé, amíg parkolót keres, legalább addig is beszél-
getünk. Nem kell sokat autózni, mert hamar talál. Szerencséje van. Éppen 
kiáll valaki. Én eleve negyedórát bolyongtam a környéken, mire sikerült 
helyet találnom, neki azonnal összejött. Azt mondja, ezt az angyalok adták 
neki. Nagyon hisz bennük, eleve spirituális beállítottságú.

Szerintem meg az angyalokon kívül kellett hozzá a szemfülessége is, hi-
szen a másodperc törtrésze alatt kiszúrta a megüresededő helyet ennek a ba-
tár nagy autónak, amit férfiakat megszégyenítő rutinnal vezet. Persze ilyen 
kocsival én is könnyebben bánnék, mert ez éppen csak nem beszél. Szinte 
beáll helyette a parkolóhelyre.

A nercbunda, amelyet visel, már a fotón is visszaköszönt. Parfümillat lengi 
be az egész autó belső terét, és mielőtt kiszállnánk, gondosan magára szór a 
ridikülből előkerülő üvegből még egy adagot.

Látja rajtam, hogy meglepődtem, s csak annyit mond, ez alap. Még sze-
rencse, hogy előtte magam is ezt tettem a saját autómban, máskülönben 
haza is zavarna.

 A nő roppant határozott. Erikának hívják, Észak-Magyarországról, egy 
kisvárosból érkezett. Budapesten is van lakása, a hét egyik felét odahaza, a 
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másikat pedig a fővárosban tölti. Mint kiderül, a pesti lakás itt található a 
környéken, de annyira nem bízik bennem, hogy odahívjon magához, in-
kább egy közeli kávézóban ülünk le beszélgetni. Első ránézésre Erikának 
a kora megállapíthatatlan, látszatra lehet, hogy a harmincas évei vége felé 
jár, de ugyanúgy lehet jól ápolt negyvenes is. Teste feszes, melles, a férfiak 
ilyenre mondják: van mit fogni rajta, csinos. 

 Mielőtt kiszállnánk a kocsiból, még felveszi az éppen megszólaló telefon-
ját. A kihangosítórendszer be van építve az autóba. Erikát nem zavarja, hogy 
ott vagyok, előttem bonyolítja le a beszélgetést. A bejárónő kérdezi, mikorra 
terítsen meg. Hat óra van, interjúalanyom fél kilencre kéri a terítést.

Esküszöm, ilyen párbeszédet korábban csak a Dallasban láttam és hallot-
tam. South Forkban volt komplett személyzet, ahol előkészítették a vacso-
rát a Ewing családnak. És az egész Jockey-Bobby-kompánia tulajdonkép-
pen egy fikció… Ez azonban itt és most nagyon is valóságos.

Itt Erikát ugrálja körül valaki, akiről a csevegés során az is kiderül, hogy 
Ica a neve. Amikor leteszik a telefont, Erika csak annyit mond: „Ica segít 
nekem”.

Normál esetben nem terítene meg neki, de ma nagy nap van. Sándor, a 
jelenlegi „barát” Németországból érkezik haza. Másfél hete nem látta, ezért 
vacsorával várja. A férfi negyed tízre ígérte magát, Erikának tehát háromne-
gyed órája lesz összekészülni a randevúra. Előtte azonban mesél. A társkereső 
portálon, ahol megkerestem az interjú ötletével, szinte azonnal válaszolt a 
levelemre, és egy percet sem gondolkodott azon, hogy leüljön-e velem sze-
mélyesen is beszélgetni. Szokatlan volt ez a pozitív hozzáállás, nem futotta a 
biztonsági köröket. Azt mondja, ha társkereső férfiként keresem meg, akkor 
nem lenne ennyire egyszerű… 

Erika
 

Örülök, hogy megkerestél. Jó ötletnek tartom ezt a könyvet. De csak akkor 
nyilatkozom, ha megígéred, hogy a saját könyvemet is megírod majd he-
lyettem. Te úgyis írtál már mások helyett, van benne rutinod. Én mesélek, 
te jegyzetelsz vagy felveszed, aztán megszerkeszted. Nekem sem időm, sem 
energiám nem lenne arra, hogy írogassak, de annyi történet van már az el-
múlt 15 évből, hogy kár lenne ezeket veszni hagyni. Bizony, másfél évtizede 
társkeresőzöm a világhálón.

 Azért is mentem bele elsőre a veled való találkozásba, mert abban bízom, 
hogy te adsz majd egy lökést a saját kötetemhez. Ez az összefoglaló pedig 
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akár kedvet is adhat az enyémhez. Ne izgulj, ebben is van izgalom bőven. 
Az életem egyébként is egy merő nagy izgalom. Nálam soha nem volt két 
egyforma nap. Már gyerekkoromban sem. De ne szaladjunk ennyire előre.

 
45 ÉVESEN MÉG SZABADON 

VÁLOGATHAT EGY NŐ…
 

Van még egy feltételem. Nem írhatod le az életkoromat. A nevemet si-
mán, azt vállalom, de az életkoromat nem. Az ismerőseim sem tudják. Ez 
nagyon régóta nem téma már a környezetemben. Írd azt, hogy 45 eszten-
dős vagyok. Mit érdekel az téged, hogy mennyi vagyok valójában? Nem 
mindegy? 45 évesen egy nő még „lefelé” és „fölfelé” is válogathat kedvére. Ter-
mészetesen később is, de ez a sok hülye sztereotípia, ami kizárólag ebben az 
országban létezik, megköveteli, hogy 45-nek hazudjam magam. Külföldön 
senki nem foglalkozik a koroddal. Ezért is utazom annyit. Amint átlépem az 
országhatárt, nem érzem ezt a furcsa szorítást, amivel keretek közé kényszerí-
tenek. Egzotikus helyeken például rendre „fiatalasszonyoznak”.

 Azt mondod, hogy egzotikus helyekre nem juthat el akárki? Igazad van. 
De van mit a tejbe aprítanom. Nem volt ez mindig így, de ma már kifejezet-
ten jómódban élek. Nem, nem a férfiak finanszíroztak. Éppen ezért vagyok az 
átlagnál jóval válogatósabb. Ha eddig nem segített senki, akkor most ne arassa 
le más a babérokat mellettem. Nem akarok senkit eltartani.

 Sajnos ez nem igaz. Egyvalakit mégis eltartanék. Azt a férfit, akit igazán 
szeretek, akire évek óta vágyom, de eszében sincs elhagyni az élettársát, akit 
saját bevallása szerint már nem szeret. Igazi megalkuvó. Gyáva ember. Ne-
kem panaszkodik, hogy mennyire nem kívánja, és micsoda „nyugdíjas” tem-
póban élnek, mégsem lép. Nem várok rá, addig keresgélek. Hátha jön valaki, 
aki kihúz ebből a lehetetlen lelki börtönből. Olyan hatással van rám ez a férfi, 
hogy néha totálisan kifordulok önmagamból.

Hol ismerkedtünk meg? Egy online társkeresőn. Ő is fent volt. Az élettársa 
nem ért sem az internethez, sem a számítógéphez, így ő azt alkot, amit akar. 
Ráadásul olyan fotót tett fel, amiről nem lehet eldönteni, hogy csak hasonlít rá 
valaki, vagy valóban ő az. Nagy játékos! A nevét szándékosan nem mondom 
meg. Nem akarok neki rosszat. Bár a múltkor a határán voltam annak, hogy 
odamenjek a nő elé az iskolához. Igen, iskolai tanár az asszony. A szerelmem 
olyannyira felidegesített, hogy nagyon komolyan elgondolkodtam, most vé-
get vetek ennek a kettős játéknak. Képtelen voltam megtenni. Tudtam, azzal 
végleg elveszíteném. Az árulást általában nem bocsátják meg az emberek.



17

 A BARÁTNŐIM AZT TANÁCSOLTÁK,
FEKETE MÁGIÁVAL „TETESSEK RÁ” SZERELMI KÖTÉST

 
Azt kérdezed, hogy jön a képbe Sándor? Mégis mit kellene tennem? Vár-
jak erre a szerencsétlenre? Ez sosem jön el otthonról. Szeretném azt hinni, 
hogy igen, de ebben még az angyalok sem segítenek, hiába kérem őket jó 
ideje. Úgy látszik, ha valaki valamit nem akar úgy istenigazából, a lelke 
mélyéről, akkor semmilyen spirituális módszerrel nem lehet rá hatni. Pedig 
a barátnőim azt mondták, menjek el egy „guruhoz”, aki fekete mágiával 
szerelmi kötést tesz rá, aztán a jóember ha akar, sem tud majd szabadul-
ni tőlem. Ezt azonban megalázónak érzem. Miért erőltessem rá magamat 
olyanra, aki nem akar velem élni? Így viszont nekem is élnem kell.

Persze megőrül a tudattól, hogy másokkal is találkozom.
Sándorral fél éve ismerkedünk. Szintén az interneten találtunk egymás-

ra. Üzletember, gyakran utazik külföldre, ezért nem vagyunk sülve-főve 
együtt. Kinézetre, alkatra, életkorra és egzisztenciális tekintetben is ő lenne 
a hozzám illőbb, de mit tegyek, ha azt a szerencsétlent szeretem?

Sándor igazi úriember hozzá képest, de a világon semmit nem mozdít 
meg bennem érzelmileg. Elvagyok vele, legalább addig sem kell arra a má-
sik baromra gondolnom, mert eltereli a figyelmem.

 Hogyhogy mit szól, ha ezt elolvassa? Mindent tud. Én nem hazudo-
zom. Sándor tökéletesen tisztában van valamennyi dilemmámmal. Így 
vállalta ezt a „kapcsolatot”. Bár ez a kifejezés erős túlzás. Néha találkozunk, 
szexelünk, sőt nagy ritkán még társasági eseményre is elmegyünk ketten, 
de tényleg semmi extra. Másfél hete láttam utoljára, ezért ma vacsorával 
várom. Ica megfőzött helyettem, nekem nem is lenne időm a konyhában 
tüsténkedni. Sándor így is el lesz ájulva. Beszereztem a kedvenc borát, és 
előkerestem azt a ruhát, amiben a legelső találkozásunk idején látott. Kész 
van tőle. Már írt SMS-t, hogy minden álma az a ruha rajtam. Na, most 
megkapja. 

 Jobban szeretném-e őt, ha nem lenne foglalt a szívem? Biztosan… Bár 
akkor lehet, hogy mellette sérülnék jobban. Sándor nemrég vált el, noha 
már egy ideje külön él a feleségétől. Betegesen ragaszkodik hozzá a válást 
követően is. Azzal áltatja magát, hogy ők barátok maradtak, de szerintem a 
nő csak a pénz miatt „barátkozik” még vele. A gyerekek már nagyok, kire-
pültek, nem lenne köteles támogatni a volt feleséget, mégis pénzeli. Szóval 
körülötte sincs minden rendben. Ő sem az enyém. Ne kérdezd, mire jó ez 
így. Arra mindenképpen, hogy ne golyózzak be.
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MÁR GYEREKFEJJEL MEGFOGADTAM,
HA BELEDÖGLÖK, AKKOR IS KIKAPAROM MAGAMNAK  

A GESZTENYÉT

Szerelmes-e belém Sándor? Kérdezd meg tőle. Nem mondta még, de az 
üzeneteiből úgy gondolom, igen. Folyton azt hangoztatja, ő még ilyen 
kaliberű nővel nem találkozott, mint én. És nála ezt elhiszem, pontosan 
tudom, hogy nem a pénzemért mondja. Neki még több van, mint nekem.

A pénz… Igazad van, ez tényleg központi téma az életemben. Aki igazán 
mélyről jön, annak ez fontos. Te is mélyről jössz? Akkor pontosan tudod, 
miről beszélek. Édesem, mi egész életünkben kompenzálunk. Ha a sze-
génység után megtapasztalod a jólétet, akkor aztán folyton attól rettegsz, 
nehogy visszacsússz a régi viszonyok közé. Ne is haragudj, kurvára nincs 
kedvem ismét pottyantós budiba járni és lavórban fürdeni. Akkor, ott a 
nagy szegénységben, már gyerekfejjel megfogadtam, hogy ha beledöglök 
is, de kikaparom magamnak a gesztenyét. Legbelül mindig éreztem, hogy 
képtelen leszek beállni a sorba. Nem megyek a gyárba dolgozni csak azért, 
mert a szüleim is azt tették. Egy porcikám nem kívánta a szalag melletti 
monotonitást. Mindig mondtam anyáméknak, én nem a kezemmel, ha-
nem az eszemmel keresem majd a pénzt. Aztán amikor tudatomra ébred-
tem, ezt úgy módosítottam: a pénzt teremteni kell, nem pedig keresni.

Hagyjál már azzal, hogy a férfiak tartanak el. Már megbeszéltük, hogy 
nem. Nem is értem, miért hiszi azt mindenki, hogy levettem a pasikat, s 
abból teremtettem egzisztenciát. Egész egyszerűen jókor voltam jó helyen. 
És ki tudtam használni a rendszerváltás utáni lehetőségeket. Aki a kilenc-
venes évek elején kezdett vállalkozni, és ésszel élt, annak ma aranyélete van.

Persze akkoriban sem ment minden simán, sokat kellett kísérletezni, 
mire beindult egy-egy üzlet. Én is foglalkoztam mindennel. Volt például 
trafikom. Nem, nem olyan, mint a mostani trafikok, mert az enyémhez 
köze nem volt az államnak. De kereskedtem élelmiszerrel is. Hogyhogy 
miből? Kölcsönből. Mindent kölcsönökkel alapoztam meg. Szerencsére 
voltak körülöttem olyan emberek, akik hajlandóak voltak kölcsönadni az 
indulótőkéhez, amit később időre pontosan visszafizettem. Tudták, hogy a 
nagy pofámmal úgyis addig megyek, amíg sikeressé nem teszem a vállalko-
zásomat. Igazuk lett.

Milyen forró kásáról beszélsz? Nem kerülgetek én semmit. Ne türelmet-
lenkedj már, mindjárt elmondom, miből élek, ha ennyire érdekel. Arany-
nyal kereskedem. Mondj mást, ami ennyire értékálló, mint az arany. Ingat-
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lan??? Meg vagy te őrülve? Nem. Az arany mindig arany lesz, akkor is, ha 
a gazdaság a béka segge alá kerül. Aranyba mindig érdemes fektetni. Nem 
gondolom, hogy egy társkeresésről szóló könyvben éppen arról kellene be-
szélnem, hogyan gazdagodjunk meg, azt majd legfeljebb megírjuk a saját 
könyvemben. Erről jut eszembe: az ilyen interjúkért szoktál fizetni a be-
szélgetőpartnernek? Gondoltam, hogy nem. Ja, hogy a sztárok sem kapnak 
az interjúkért honoráriumot? Ezt nem is tudtam. Mondjuk az is igaz, hogy 
itt mi nem fényképpel állunk ki az olvasók elé.

HIÁBA VAGYOK EGÉSZ NAP EMBEREK KÖZÖTT,
NÉHA ÜVÖLTENI TUDNÉK A MAGÁNYTÓL

De hagyjuk már a pénzt. Eleve azt mondtad, a lelkem érdekel. Ha őszintén 
kérdezed, hogy vagyok, akkor őszintén válaszolok. Középszarul. Van pén-
zem, társam azonban nincs. És a legszomorúbb, hogy lelki társam sincs. 
Sándor ugyan próbál megfelelni, de csak erőlködésnek érzem. Nincs meg 
az a szikra, ami a tudodkiben megvan. Szóval rohadt magányosnak érzem 
magam még akkor is, ha napközben rengeteg emberrel veszem magam 
körül. Az aranyon kívül van egy kereskedelmi vállalkozásom is, hetvenen 
dolgoznak nekem. Mégis azt érzem, folyton egyedül vagyok. Egy társas 
kapcsolatban is lehet magányos az ember. Pontosan tudom, milyen, hi-
szen a házasságomban ez történt. A fiam édesapja mellett néha a magánytól 
üvölteni akartam. Sőt néha ma is ugyanígy érzek. Szabályos pánikrohamok 
törnek rám. Borzasztó tudathasadásos állapot. Éppen ezért fordultam az 
ezotéria, később a spiritualitás felé, mert kerestem a kiutat. Az internetes 
társkeresés is egyfajta menekülés volt. Menekültem a virtuális világba, ahol 
folyamatosan társaloghattam valakivel.

Ez a szokásom 15 éve megvan. Nem, nem voltam állandóan regisztrálva, 
hiszen ha találtam valakit, akiről úgy gondoltam, a társam lehet, természe-
tesen töröltem magam. Aztán a kapcsolatok befejeztével újra és újra visz-
szatértem. A világ egyik legnagyszerűbb találmányának tartom ezeket az 
ismerkedős oldalakat, hiszen itt szó szerint kinyílik a világ. Ismerkedtem én 
már Amerikában élő férfival is, aki miattam utazott Magyarországra. Annyi 
minden történt ebben a másfél évtizedben.

Mit meséljek? Mire vagy kíváncsi? Kezdjük a kályhától? Rendben. 
Első randevúm egy ex-tsz-elnökkel volt. A pasas annyi idős volt, mint 
én, de lehet, hogy idősebb, csak hozzám hasonlóan ő is letagadott a 
korából néhány évet. Roppant tisztelettudó ember volt. Öltönyben 
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érkezett a találkozóra, kezet csókolt. Ne rohanjak ennyire előre? Jó, 
menjünk még előbbre az időben. Az egyik budapesti barátnőm mesélt 
arról, hogy ő kipróbálta az online társkeresést. Ez időben valamikor az 
ezredforduló környékén lehetett. Akkor még nem volt ilyen szinten 
kiépítve Magyarországon a világháló, mint most, és nem is volt eny-
nyi széles sávú elérés. De nagyon izgalmasan hangzott, hogy egy ne-
tes csevegés után találkozott valakivel, és szinte azonnal össze is jöttek.  
A barátnőmnek egyébként is csak megszületni volt nehéz, az ő élete 
kész főnyeremény. Neki tényleg minden sikerül. Úgy képzeld el, hogy 
azzal a pasassal ma is együtt vannak. Sőt már rég a férje. És boldogan 
élnek. Annyira irigylem!

Nórának hívják egyébként. Neki köszönhetem az online ismerke-
déseket, anno eleve ő segített a regisztrációban is. Sajnos nekem nem 
volt olyan szerencsém, mint neki, bár szerinte ez az én hibám, mert 
túl válogatós vagyok. Végül is van benne valami… Amikor nagy ne-
hezen elváltam a férjemtől, attól az elmebetegtől… Most mit nevetsz? 
Ő tényleg az volt. Akkor is agresszívan viselkedett, amikor nem ivott. 
Az élő fába is belekötött. Te még ilyen embert nem láttál. Nem volt 
egyszerű tőle megszabadulnom. Ezt most itt nem részletezném, talán 
majd a saját könyvemben. Mindenesetre nem véletlen, hogy a fiam 
azt mondta, soha a büdös életben nem akarja többet látni az apját. 
Megjegyzem: én sem. Nem mintha jelentkezne, szerintem kölcsö-
nösen nem hiányzunk egymásnak. Hihetetlen borzalmakat éltem át 
mellette. Éppen ezért a válás után megfogadtam, kizárólag olyan férfit 
engedek közel magamhoz, aki valóban méltó arra, hogy az övé legyek.

EGY MÁSIK DIMENZIÓBA LÉPTEM

És igen. Válogatós vagyok. Vannak igényeim. Nem is akármilyenek. 
Szeretnéd, hogy meséljek róluk? Igaz, végső soron ezért jöttél. A tsz-el-
nökből lett „vállalkozót” már említettem. Ő volt az első, akivel néhány 
levélváltás után találkoztam. Akkor még voltak illúzióim. Olyan válasz-
tékosan, frappánsan írt, hogy azonnal levett a lábamról – odahaza a gép 
előtt. A harmadik levél után én vetettem fel, hogy talán találkozhatnánk 
is. Esküszöm, semmilyen erotikus, sőt érzéki mondatot nem írt, mégis 
felizgatott. Ezt nyilvánvalóan az újdonság varázsa hozta ki belőlem. Gon-
dolj csak bele: előtte kizárólag üzleti levelezésre használtam a világhálót, 
majd egy másik dimenzióba léptem. Hihetetlenül vonzott ez a világ.






