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Őszintén zavarba jöttem attól, hogy magamról írjak bemutatkozót, mert utoljára
a Színművészeti Egyetem első rostájára kellett ilyet készítenem, akkor még
teljesen másokról beszéltem, azóta eltelt 6 év és rengeteg élménnyel, tudással,
tapasztalattal gyarapodtam. Először is szeretném megköszönni Marton
Lászlónak, Hegedűs D. Gézának és Forgács Péternek, hogy bizalmat szavaztak
nekem és felvettek a színész osztályukba, mert ha ez nem így történt volna,
akkor talán most nem írhatnám ezeket a sorokat.
Az út az egyetemhez elég kalandos volt. 1991-ben születtem Kiskunhalason, 16
éves koromig Kunfehértón éltem a családommal együtt. Nem tudom, hogy
mikor fogalmazódott meg bennem, hogy művészi pályára szeretnék menni, de
azt tudom, hogy a szüleim nem sokáig bírták lekötni az energiáimat, 3 évesen
beírattak balettra, azt követte a torna később fitness versenyek, atlétika, kórus,
zongora, magánének… szóval mindent csináltam, amit csak lehetett.
Kiskunhalason jártam Református Gimnáziumba, ott csatlakoztam a suli
színjátszó körébe, két nagyobb produkciót hoztunk létre, amivel két évig jártuk
az országot. Igazából itt találkoztam először a színház varázsával. Egy
csodálatos csapat kovácsolódott össze, akikkel együtt gondolkoztunk a világról.
A közös tudásunkat akartuk eljuttatni minél több emberhez. Ezekben az években
ismerkedtem meg Varga Éva színésznővel, aki felhívott Budapestre a színi
tanodájába. A szüleim elengedtek vele és így történt az, hogy 16 évesen egyedül
felköltöztem a „nagyvárosba”. Aztán az érettségi évében elbizonytalanodtam,
féltem a kudarctól, lemondtam arról, hogy színésznő legyek és inkább az orvosi
pálya iránt vonzódtam. Viszont anyukám titokban beadta a felvételi papírjaimat,
így nem volt visszaút, kénytelen voltam elmenni az első meghallgatásra.
Felvettek 11 osztálytársammal együtt. Elkezdődött életem legmeghatározóbb 5
éve.

Amikor felvettek, szinte semmit nem tudtam a színházról. Színházba járó vidéki
lány voltam, de budapesti színházakba nagyon ritkán jutottam el. Sok színházról
nem is hallottam azelőtt. Ahogy megérkeztem az egyetemre, megéreztem, hogy
szabad vagyok, most lehetőségem van egy számomra addig ismeretlen nyelven,
a színészet nyelvén gondolkodni és beszélni emberekről és helyzetekről. Van
ehhez terem, van világítás, vannak partnerek és vannak tanárok, akikkel közösen
tanuljuk ezt a nyelvet. Kiváló tanáraim voltak, és amit megtanultam tőlük, az
elsősorban a munka: a munka mennyisége és minősége. Hogyan kell csapatban
dolgozni, és hogy mi az, amivel nem elégedhetek meg egy próbán. Az
egyetemen együtt dolgozhattunk Szász Jánossal, Zsótér Sándorral, Horváth
Csabával, Méhes Lászlóval, Novák Eszterrel, Selmeczi Györggyel, akik más
impulzusokat, más ízléseket, más világlátásokat képviselnek. Mindegyik fontos
találkozás az életemben. Egyszer csak elkezdődött a negyedév, szerencsére
sokfelé hívtak minket játszani, és ezzel akarva-akaratlanul fellazult az a szoros
kapcsolat, ami az évek alatt létrejött. Hívtak. Először Ascher Tamással
beszélgettem, később Máté Gáborral, akik elmondták, hogy szeretnék, ha jövőre
náluk lennék a színházban. Azért is volt számomra érdekes ez a hívás, mert az
egyetemen előtte egyikükkel sem találkoztam. Annak is örültem, hogy most
kipróbálhatom magamat egyedül is, anélkül, hogy velem lenne az osztály. Hogy
így mit tudok, és mit merek. A Katona József Színházban töltöttem a gyakorlati
évemet és utána odaszerződtem a színházhoz. Jelenleg négy futó darabban
játszom ott, idén két új bemutatóm lesz. A tavalyi év végén a társulat nekem
szavazta a Máthé Erzsi-díjat. Csatlakoztam a színház 3 éves ELTÁVprogramjához, ahol Szúcs-bányatelepi cigánygyerekekkel foglalkozom.
Szeretem a kihívásokat, az olyan helyzeteket, amik újdonságok számomra,
kuriózumok. A legfontosabb dolognak a tanulási folyamatot tartom, a
nyitottságot és az ismerkedést az új dolgokkal. Azt gondolom, hogy ez Mentor
Program lehetőséget ad arra, hogy látókörömet szélesítsem, pályámat a
lehetőségek és tapasztalatszerzés terén gyarapítsam. Köszönöm mesteremnek,
Marton Lászlónak, hogy ajánlott és ezzel újabb bizalmat szavazott nekem.
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