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Előszó

Van egy olyan enyhe félelmem, hogy az emberek több-
sége nem olvassa el a könyvek előszavát. Jelen eset-

ben nyilván örülnék, ha ez másként lenne, de azt is megértem, 
hogy ezt a könyvet a Kedves Olvasó mohón, az első néhány 
lapot türelmetlenül átlapozva kezdené el felfalni. Én is pont 
ezt tettem vele. Leültem, aztán akkor álltam fel, amikor vé-
get ért. Közben pedig felváltva volt AHA-élményem, vagy 
vinnyogtam a röhögéstől. 

Ha az ember lánya, fia betér egy könyvesboltba, és vé-
letlenül ráborul egy önismereti könyvekből álló kupac, 
simán ott leli alatta a halálát, annyi van belőlük. Jóma-
gam pszichológusként azt vallom, hogy kellenek is meg 
nem is, ilyen határozott az álláspontom a kérdésben… Van, 
ami segít, van, ami nem, mindenkinek lelke rajta, meny-
nyit hasznosít az önsegítő irodalomból. És persze azon is, 
melyiket választja. 

Leitner Olga könyvét én választanám. Elfogult vagyok, hi-
szen a szerző régi ismerősöm, de nem csak emiatt: pont ilyen 
rekordgyorsasággal olvastam el a Bakker, anya lettem! című 
előző könyvét is, annak ellenére, hogy a gyermekem már 
nem a pelenkás, hanem lassan az egyetemista korszakát éli. 

Ugyanazzal a humorral – és ami sokkal fontosabb: ugyan-
azzal a pengeéles logikával – íródott ez a könyv is. Ha még 
nem nyelt el minket a sok áltudományos vagy épp érthetet-
lenül tudományos önsegítő könyv, akkor ebből valóban sokat 
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megtudhatunk a férfinemről. Annak ellenére, hogy többnyire 
a nőket tartják teljesen érthetetlennek, a férfiakat pedig egy 
cserepes muskátlihoz szokták hasonlítani…

A könyv rendkívül humorosan megoldásokat ad. Nemcsak 
tipizál, hanem sokat segít abban is, hogy felismerjük: „Jé, azta, 
pont ebbe a típusba futottam bele negyvenhétszer, miért is?! 
Hűha, az én pasim is pont ennyire szószátyár, amikor nekem 
épp ahhoz van kedvem, hogy leszedjem róla a keresztvizet!”

Olgi könyve azonban nemcsak szókimondó és humoros, 
hanem tényleg tanít is. Bridget Jones óta tudjuk, hogy nem-
csak a férfiak nem tudnak megfejteni minket, hanem ez for-
dítva is igaz. Az angolszász könyvpiac pedig ontja a könnyed, 
és időnként használható bulvárpszichológiát. 

Itthon is szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy bizony 
a hagyományos férfi-nő szerepek mentek a levesbe, kaptunk 
helyette hímsovinizmust, szexista magatartást, szingli, gye-
reket nem szülő, karrierista nőket, gyesen lévő férfiakat, és 
még sorolhatnám. Nem az a baj, hogy a nemi szerepek vál-
toznak, sokkal inkább az, hogy nehéz az új szerepben megje-
lenő nőket és férfiakat megérteni. Fura, sokszor idegen világ 
ez. Azt láttuk otthon, hogy apa dolgozik, anya meg rántott 
húst süt a konyhában. Nem beszélve a bölények elejtéséről a 
törikönyvekben. Most meg feminin férfiakkal és férfias nők-
kel vagyunk körülvéve, a szerepek keverednek, mindkét nem 
öntudatos, és egyszerre vannak jelen a szabados felfogású és 
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a konzervatív nézetek a gender-témáról. Hogy egy nőnek a 
konyhában a helye. Vagy hogy ideje lenne már, hogy több nő 
legyen a nagyvállalatok élén, nem beszélve a nagypolitikáról. 
Hogy a férfiak egy része negyvenévesen is „mama-hotelben” 
lakik, halomban állnak a diplomák a fiókjában, vagy hogy 35 
fölött minden második férfi elvált. 

Ebben a kusza világban kalauzol a könyv valami egészen 
fergeteges humorral.  Kiválóan jellemzi az átlagpasit, aki 
mellett az átlagnő áll értetlenül, hiszen ő egész másként rea-
gálna. És aztán elmagyarázza, hogy az átlagpasi miért nem 
úgy reagál…

Leitner Olga könyve mögött komoly pszichológiai ismere-
tek állnak. A sokszor kíméletlen, időnként kellemesen vulgá-
ris, szlenggel teli, és folyamatosan vicces fejezetek mögött 
ott van az a tudás, amellyel felvértezve egy kicsit tényleg 
jobban meg lehet érteni a férfiakat. Tudjuk mi ezt valahol 
mindannyian, de azért jobb leírva látni… És jobb úgy leírva 
látni, hogy nem gabalyodunk bele a szakkifejezések örvé-
nyébe, hogy aztán arra ébredjünk: túlmentünk a megfele-
lő metrómegállón. Így is arra fogunk eszmélni, csak éppen 
azért, mert könnyű benne úgy elmerülni, hogy oda-vissza 
utazgatunk közben a négyes metró teljes vonalán. 

Végül álljon itt egy történet a férfiakról és a nőkről. Mind-
egyikünk tud legalább egyet, ami jellemző, hát ez is az. 

Meghiúsult randevú után, amire a pasi nem ment el, a nő a 
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következőket gondolja: túl kövér vagyok/túl sovány vagyok, 
túl sokat beszéltem/túl keveset beszéltem, nem tetszik neki 
a hajam, a lábam, a szemöldököm íve, a ruhám, az anyám, a 
kutyám. 

Meghiúsult randevú után, amire a nő nem ment el, a pasi 
a következőt gondolja: biztos nem ért rá…

Ezzel a sztorival nem azt akarom mondani, hogy a férfiak 
egyszerűek, hanem azt, hogy mi, nők vagyunk kicsit túl-
bonyolítva. Kombinálunk, mindent továbbgondolunk, jön 
a mire én, és mire ő; és erre én, és erre ő – holott csak oda 
kellene figyelnünk rájuk egy kicsit. Itt az alkalom, hogy ebből 
a könyvből megtegyük. 

Borsos-Kőszegi Erika

pszichológus
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Bevezető

Mindig is szerettem írni. A gimiben dekadens életér- 
    zésű verseket, mert ugye a kamaszkor átka, hogy 

ha valami gáz van, akkor letargiába esnek a lányok, ha meg 
valami jó dolog történik, akkor a lakattal ellátott naplóinkba 
örökítik meg, ami velük történik. Akkor még nem volt digi-
tális fényképezőgép, meg viber, meg facebook, hogy megosz-
szuk a dolgainkat. Abban az időben még csak napló volt, meg 
barátok. Amit cikinek éreztünk, azt a naplóba írtuk. Ami 
publikus volt, azt a barátnőinkkel osztottuk meg. De egy 
valami abban az időben is úgy volt, mint ma: a lányok és a 
nők legtöbb gondolatát a fiúk és a férfiak töltötték ki – és ez 
aligha változott az évtizedek során.

Amikor megírtam az első könyvemet, már akkor is ott 
motoszkált bennem a gondolat, hogy én biza’ szeretnék írni 
erről az érdekes „faj”-ról is, amiről azt tartják, hogy oly egy-
szerű, mint az amőba. De akkor mégis miért foglalkoznak 
velük ennyit a nők? Ha olyan rém egyértelmű minden csele-
kedetük, akkor miért beszélünk róluk órákat, és miért van 
az, hogy ha két akár vadidegen nő egymásra néz a párjuk 
jelenlétében, rögtön tudják, mire gondol a másik? Renge-
teget gondolkodtam azon, hogy van-e jogom könyvet írni a 
férfitársadalomról úgy, hogy nem vagyok sem pszichológus, 
sem valami szakavatott ember – egyszerűen láttam, tapasz-
taltam, hallottam, olvastam, és bátran állítom, hogy az idő 
előrehaladtával nemhogy jobban értenék a nők a férfiakat, 
épp ellenkezőleg: totál homály uralkodik ebben a kérdésben. 
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Ezernyi kérdés és megannyi, válasz nélküli agyalás. Miért 
olyanok, amilyenek? És nekünk, nőknek, miért olyan fontos, 
hogy megértsük őket? Vagy, ha megérteni nem is akarjuk 
őket, akkor meg miért foglalkoztat minket ennyire ez a téma? 

Voltam egy lagziban, ahol a nevem vagy az alapozó nél-
küli fejem alapján-e, nem tudom, de csodával határos mó-
don felismertek az asztalnál, s tudták, hogy már írtam egy 
könyvet a gyerekről. Hebegtem-habogtam, igen, én írtam, 
csukladozott a hangom, mert hát mégsem vagyok egy hú, de 
nagy író, és mégis felismertek. Mellesleg tök jó érzés volt, na, 
de jött a kérdés: 

– Írsz még más könyvet is? 
– Igen – motyogtam –, amire jött az újabb kérdés: 
– Miről?
– Hát… izé… a férfiakról… Néha igen, elbizonytalanodom, 

hogy tisztem-e könyvet írni az erősebbik nemről úgy, hogy 
semmilyen tudományos magyarázatom nincsen, csupán né-
hány reprezentatívnak nem mondható felmérés és interjú 
van a birtokomban a férfi nemet illetően, s emellett a ta-
pasztalataimra és a szűk-bővebb barátnői-ismeretségi körre 
alapozva írok meg egy olyan könyvet, ami lehet, hogy olyan 
szinten veri ki a biztosítékot a férfiaknál, hogy a hátralévő 
életemben álcáznom kell magam. – Szóval a férfiakról – mor-
mogtam az orrom alatt, mire az asztalnál ülő hangadó hím-
nemű felnevetett, hogy én bizony róluk semmi olyat nem tud-
nék írni, amivel ő és férfitársai ne lennének tisztában. Erre 
az összes csaj összenézett az asztalnál, mindegyiknek az a 
tipikus kacér, huncut női mosoly villant meg a szája sarkában, 
ami azt jelentette, de bizony igen, tudnék. Ekkor tudatosult 
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bennem, hogy igen, ezt a könyvet meg kell írni, mert mi, nők, 
igenis hasonlóan gondolkodunk a férfiakról, legalábbis az én 
korosztályomba tartozók többségét ugyanazok a kérdések 
foglalkoztatják, ugyanazok a dolgok zavarnak minket, és 
ugyanazokon a furcsaságokon morfondírozunk, vagy tépjük 
ki a hajunkat mind egy szálig.

Tisztában vagyok azzal, hogy ingoványos talajon lépke-
dem, és hogy lesznek olyan nők, akik nem értenek egyet a 
leírtakkal. Lesznek olyan férfiak is, akik azonnal a fejemet 
vetetnék, mert amit leírtam, az szerintük mind hazugság. 
Ezért szeretném előrebocsájtani, hogy amit ebben a könyv-
ben olvastok, azok nem kitalációk. Nincs benne semmi túlzás, 
semmi ferdítés. Igazi, valós, hús-vér nők élményei, tapaszta-
latai vannak benne, melyek segítségével hol nyersen, hol szo-
morúan, de legtöbbször mégis inkább elgondolkodtatóan és 
viccesen tárom fel azt, hogy a nők mit gondolnak az erősebbik 
nem viselkedéséről. A megkérdezett férfiak is valós szemé-
lyek, s mivel képtelenség lett volna több száz véleményt bele-
szőnöm a könyvbe, így a legtipikusabb, legelgondolkodtatóbb, 
vagy éppen a leggázosabb válaszok kerültek bele. 

A könyv célja a szórakoztatás, és nem az, hogy a férfitár-
sadalmat degradáljuk, ezért csak annyit mondhatok: akinek 
nem inge, ne vegye magára. S mint ahogyan a köztudatban a 
nőkről is keringenek szúrós poénok, meg szőkenős viccek, a 
nőknek is engedtessék meg, hogy maguk között olyan őszin-
teséggel beszéljenek a férfiakról, amilyen őszintén csak le-
het… Persze a nőkről is sok mindent el lehetne mondani, mert 
azért nekünk is vannak faszságaink, persze, hogy vannak, de 
azért nő létemre hadd ne én szidjam a női nem képviselőit. 
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Azt majd megteszi valaki más, akinek az ablaka alatt én fo-
gok majd állni, és paradicsommal fogom dobálni, mert mégis 
hogy képzelte, hogy ilyeneket írt az ember lányairól. Addig 
viszont nálam van a labda. És ezt ki is használom.

Egyik nagyon kedves barátom mondta, hogy ez a könyv 
tipikusan olyan lesz, amit a strandon olvasnak majd a bu-
gyuta nők lángosevés közben, s bár ő ezt inkább pejoratívan 
értette, nekem mégis jólesett: ez nem egy szakkönyv, nem 
pszichológiai tanulmány, hanem olyasvalami, amin nők szá-
zai vagy ezrei fognak jókat kacagni, vagy agyalni, és közben 
a fejüket fogják, hogy úristen, ők is hasonlókat tapasztaltak, 
és, de jó, hogy nincsenek egyedül ezekkel a problémákkal. 
Szóval szeretném neki is megköszönni az őszinte, bár időn-
ként egy kicsit bántó nyilatkozatait. Továbbá a szűk családi 
körömnek is örök hála a motiválásért, azért, hogy bíztak 
bennem, és maximálisan támogattak e könyv megírásában, 
azért pedig maxi respect a szüleimnek, hogy nem tagadtak 
ki a családból a sok randa dumáért. (De, hogy kapni fogok 
még érte, az tuti.)

Szeretném megköszönni a rengeteg barátnőmnek, számta-
lan nőnemű ismerősömnek és megannyi férfinak is, hogy se-
gítették a munkámat, mivel az éjszakába nyúló beszélgetések, 
a kérdőívek kitöltése és őszinte, kíméletlen megnyilvánulá-
saik révén olyan információk birtokába kerülhettem, melyek 
nélkül nem születhetett volna meg ez a könyv. Hozzáteszem: 
amellett, hogy rendkívül vicces volt hallani a különböző hely-
zetek, témák hol a nők, hol a férfiak szemszögéből elvégzett 
elemzését, úgy vélem, hogy igen elgondolkodtató beszélge-
tések voltak ezek. A férfiak által kitöltött kérdőíveken hol 
sírtam a nevetéstől, hol pedig napokat agyaltam, mert nem 
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értettem, hogy mit nem értenek a kérdéseimen, illetve, hogy 
én mit nem értek az ő válaszaikon. A lényeg, hogy rengete-
get tanultam belőle, igyekszem hátralévő életemben is hasz-
nosítani ezeket a tapasztalatokat, de az alapvető tényeken 
azonban ez mit sem változtat: Én is csak egy nő vagyok, női 
aggyal, s akármennyire is szeretném, továbbra sem fogom 
megérteni én sem a férfiakat. De azt hiszem, ez így van jól.
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Mit is akarnak a nők?

Milyenek vagyunk, és mit akarunk? Mit várnánk el a 
     férfiaktól? Vagy már annyira tombol a feminiz-

mus, hogy ugyanolyan lazasággal vesszük a párkapcsolatot, 
mint a pasik egy része? Legyen egy jó szexpartner, hétvégi 
partner – nevezzük akárminek –, érezzük jól magunkat vala-
kivel mindenféle kötelezettség nélkül, a függetlenségi zász-
lónkat lobogtatva? Vagy lelkünk mélyén, ösztöneink által 
vezérelve mégiscsak vágyunk egy szerető férjre, gyerekekre, 
saját családra? De milyen lenne az ideális férj- vagy apajelölt? 
Létezik egyáltalán? Létezik valaki, aki megért minket, aki 
figyel ránk, aki nem csak az ágyába akar hurcolni minket? 
A nők nem adják fel. Mert egy nőnek minden gondolata a férfi. 
Ha van, akkor azért, ha nincs, akkor azért. Ha udvarol, akkor 
azért, ha megcsalt, elhagyott minket, akkor meg azért. Min-
dig van okunk velük foglalkozni. Egy dolog változik csupán: 
Az, hogy örömmámorban úszunk tőlük, vagy éppen a letargia 
lesz úrrá rajtunk. Tök mindegy. Életcélunk: A férfi. De miért?

Szőke herceg, fehér lovon, ugyanmá’! 

Erre már mindenki csak legyint, meg az egész szerelemre 
is. Mindenki belefásul a kapcsolatába, vagy éppen racioná-
lis érveken alapuló szövetségest keres magának: Legyen a 
pasinak lakása, autója, jól fizető, stabil munkahelye, egyszó-
val egzisztenciálisan álljon úgy, ahogy az a nagykönyvben 
meg van írva. Nem baj, ha nem jóképű, az se számít, hogy 
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vannak-e közös érdeklődési pontok, vagy sem. Lehessen rá 
alapozni, lehessen vele családot tervezni, legyen egy megbíz-
ható pont az életünkben, meg anyagi biztonságot nyújtson 
oszt’ csókolom.

Pedig a nőknek kell a szerelem. Harmincon túl is kell. Ész-
érvek ide vagy oda, egy nő a szerelem érzése nélkül üres, 
fénytelen, színtelen, szagtalan. Olyan, mint egy kifakult ru-
hadarab.

Én még hiszek abban, hogy létezik valaki, akinek az érin-
tésébe beleremegek. Aki úgy ér hozzám, úgy csókol meg, 
hogy beleszédülök, és elcsendesedik minden körülöttem. 
Létezik valaki, aki titokban nézi, ahogy alszom, és simo-
gatja közben az arcomat. Akinek tényleg minden gondola-
ta én vagyok, és várja, őrülten várja, hogy mikor ölelhet át, 
húzhat magához olyan szorosan, hogy összeroppant. Léte-
zik valaki, aki ugyanúgy vágyik arra, hogy kócos fejjel oda-
égessük reggel a pirítóst, hogy elázzunk együtt az esőben, 
hogy forraltborozzunk a szakadó hóesésben, hemperegjünk 
a homokban a tengerparton. Aki vágyik arra, hogy levakar-
hatatlan vigyorral a fejünkön csak nézzük egymást hosz-
szú-hosszú percekig. Arra, hogy egy órákig tartó dugóban 
összevesszünk valami baromságon, majd egymás nyakába 
borulva kibéküljünk, és elmondjuk századjára, ezredjére is, 
hogy nem tudok nélküled élni. Valaki, akitől eszemet vesztem, 
és aki miatt nekimennék a világnak is, érte, vele…

Létezik valaki, aki nem akar megváltoztatni, nem kritizál, 
nem oktat ki, nem prédikál, hanem csak szeret, szeret, és 
szüntelenül szeret, úgy, ahogy vagyok, olyannak, amilyen 
vagyok. Valaki, aki odaadja a dzsekijét, ha fázom, aki letörli 
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a könnyemet, ha sírok, és aki velem együtt nevet, ha meg-
botlom és orra esek. Aki kicseréli helyettem az izzót a kocsi-
ban, betakar éjszaka, és néha hoz egy szál kórót, akkor is, ha 
nincs szülinapom, mert tudja, hogy szeretem. Létezik valaki, 
akinek én leszek a szerelme, a lelki társa, a legjobb barátja, a 
szeretője, a kedvese, a párja, a cimborája, a mindene, az élete. 
Aki nem úgy gondol rám, mint az élet szükséges velejárójá-
ra, mert ugye nem akarunk egyedül meghalni, és nem úgy, 
mint egy házisárkányra, egy hisztis nőre, vagy a hátán egy 
púpra. Hanem úgy, hogy én jelentem neki azt a valamit, ami 
nélkül az ő élete is üres és értéktelen lenne. Mint az enyém, 
ha ő nem lenne.

Még hiszek benne, hogy létezik valaki, aki igenis szétszórja 
a szobában azokat a nyamvadt rózsaszirmokat, gyertyákkal 
pakolja körbe az ágyat, majd füstölőt gyújt, zenét tesz be, és 
utána szerelmeskedni akar velem. Nem dugni. Nem lefeküd-
ni. Szerelmeskedni! Amikor úgy néz rám, és én úgy nézek rá. 
Amikor egy érintés többet jelent tíz orgazmusnál. Amikor egy 
csók olyan, mint egy ősrobbanás. Amikor az, hogy közösen 
vesszük a levegőt, felér bármilyen vallomással.

Létezik valaki, aki viccből összeborzolja a hajamat, pedig 
tudja, hogy utálom. Valaki, aki röhög rajtam, ha beégetem 
magam. Valaki, aki ha kell, bátorít, máskor visszafog. Ha kell, 
kérdez, ha kell, hallgat. Aki, ha kell, támogat, vagy utamra 
enged, hogy hadd szárnyaljak egyedül. Aki tudja, mikor szól-
jon, s mikor maradjon csendben. Mikor nyugtasson és vigasz-
taljon, vagy mikor mondja, hogy nem, semmi sincs rendben. 
Legyen ő az a valaki, aki a másik felem, a jobbik énem. S, hogy 
létezik-e ez a férfi? Igen. Nagyon remélem! 
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