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Ha jól tudom, épp latin szövegeket recitálsz.
Igen,  jelenleg  egy  olasz  produkció  meghallgatására  készülök,  
ami miatt ma este Rómába utazok. Nagyon nehéz feladat, nyolc 
teljes oldalnyi szöveget kell megtanulni latinul – de színészi ba-
bonából nem is mondanék többet erről a munkáról.

Honnan jött az olasz kötődésed? 
Pécsen olasz kéttannyelvűbe jártam, ahol már olaszul is  tanul-
tunk bizonyos tárgyakat, és felsőfokú olasz nyelvvizsgával érett-
ségiztem. Ezután jelentkeztem az ELTE olasz nyelvész és iroda-
lom szakára, ahonnan a diplomaévem körül kiutaztam Rómába. 
Színésznőként számomra Rómában kinyílt a világ: ebben a nyu-
gati  berendezkedésben  nem  szükséges  színművészetit  végezni   
a színészethez: ha egy castingon te vagy a legjobb, tiéd a munka. 
A későbbiekben ezért inkább a saját önbizalmam, testtudatom 
miatt színi tanfolyamokra jártam Rómában és Los Angelesben.

Sok  mindenben  aktív  vagy:  színészet,  modellkedés,  produ-
cerkedés, forgatókönyvírás és jelenleg következik egy nagy-
követség is. Mi áll a legközelebb hozzád? 
Lelkem mélyén mindig a színészet. Azonban sokszor várni kell  
a jó projektekre, olykor fél évnél többet is. Ezekben a lassabb-ne-
hezebb időszakokban gyakran el tud kedvetlenedni egy színész-
nő: olykor idegőrlő ez a várakozás. Ebben a szakmában sosincs 

If I’m not mistaken, you’re rehearsing Latin texts at the moment.
Yes,  I’m  preparing  for  an  audition  in  an  Italian  production  at  the  
moment,  which  is  why  I’m  traveling  to  Rome  tonight.  It’s  very  
difficult, I have to learn eight full pages of Latin, but I’m superstitious 
so I won’t say anything else about this job.

Where did your connection to Italy come from?
I  went  to  a  bilingual  high  school  in  Pécs,  where  we  studied  a  few 
subjects in Italian and then I graduated with an advanced language 
certificate  in  Italian.  After  high  school  I  enrolled  in  Eötvös  Loránd  
University’s  Faculty  of  Humanities  to  study  Italian  language  and  
literature,  from  where  in  my  final  year  I  travelled  to  Rome.  As  an  
actress,  my world opened up in Rome: in this Western culture you 
don’t  need to  be  trained in  acting  to  act  professionally;  if  you  are  
the  most  compelling  in  the  casting,  the  job  is  yours.  Later,  I  took  
acting classes in Rome and Los Angeles, but that was to develop my 
confidence and body awareness.

You  have  more  than  one  or  two  titles:  an  actress,  a  model,   
a producer, and now you’re becoming our ambassador. Which one 
of these is closest to your heart?
Acting  has  always  been  my  heart  of  hearts.  But  I  often  have  to  
wait for the right offer to come along, sometimes over half a year. 
These slow periods often get actors down, the waiting can be mind-
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biztonságérzet: a filmezést lehet úgy tekinteni, hogy az embernek 
mondjuk  évente  háromszor  új  állása  van.  Tehát  eddigi  életem  
negyven  szerepéhez  kvázi  elmentem  negyven  állásinterjúra  és  
lett  negyven munkahelyem. Egyszóval  erős  személyiségnek kell  
lenni ahhoz, hogy ezeket a bizonytalan időszakokat átvészelje az 
ember. 

Erős személyiségnek tartod magad? 
Néha túl erősnek is. Sokszor éreztem azt, hogy ez már-már nega-
tívan befolyásolja az életemet, ami a párkapcsolatokat illeti. Leg-
alább  olyan  vagy  erősebb  férfira  van  szükségem,  mint  amilyen  
én  vagyok:  egy  tapasztalt  valakire,  semmint  egy  anyámasszony  
katonájára. Én self-made módon hoztam fel magam vidékről, ti-
zenéves korom óta járok külföldre dolgozni, és úgymond kasztot 
is  váltottam:  a  vidéki  kislányból  lettem  sikeres  nő.  És  legalább  
ezt kell felmutatnia annak is, aki velem szeretne lenni. Néha ép-
pen ezért éreztem régebben azt, bár gyengébb lennék, mert ak-
kor könnyebben találnék valakit.  De mindez,  amit  elmondtam,  
a korábbi életemre vonatkozik, mivel most boldog párkapcsolat-
ban élek. Viszont tény, hogy régebben a személyiségemmel nem 
nagyon tudtak mit kezdeni a pasik: nem hagyományos életmó-
dot kínálok egy párkapcsolatban, amihez hasonlóan nem hagyo-
mányos ember kell. 

Mi tesz igazán boldoggá? 
Amikor úgy érzem, valami jól sikerül egy alkotási folyamatban. 
Amikor varázslatot hozunk létre. A filmezés nekem mindig is er-
ről szólt: valóságot teremtünk a fantáziából,  ami ezáltal kézzel-
foghatóvá válik. 

numbing. There is never any security in this profession. I look at the 
film industry as being similar to getting a new job three times a year. 
So, considering I’ve had forty roles in my life I’ve also been to forty 
job interviews and had forty different workplaces. I think you have to 
be a strong person to live through this kind of precarity.

Do you consider yourself to be a strong person?
Sometimes  too  strong even.  I  often  feel  that  it  has  had a  negative  
effect on my life, especially on my romantic relationships. I need to find 
a man at least as strong as I am, a person who’s seen and experienced 
the world, next to whom I feel safe. I’m a self-made person, I left the 
countryside when I was a teenager and have been travelling abroad 
for work ever since. I changed my caste too, so to say, I’ve grown from 
being a provincial girl to a successful woman. The person who wants 
to be with me has to have accomplished at least as much as I have.  
I used to feel that if I was a weaker woman it would have been easier 
to find a partner, but those who have become strong cannot go back 
to being weak. So I realised that I didn’t need to pretend to be weak 
in a relationship just so the man I’m with can feel stronger. I have to 
have  somebody who is  stronger  than  me.  It’s  true  that  in  the  past  
men couldn’t handle my personality: I offer an unusual lifestyle in my 
relationships, so similarly I need an unusual partner. But that is in the 
past: I am in a happy relationship now.It seems, I have finally found 
this unusual, exceptionally strong man.

What makes you truly happy?
Creating. When I feel that we have really made, created something. 
When we create magic. Making films has always been about that for 
me. We turn fantasy into reality, which makes it palpable.

„Az tesz igazán boldoggá, mikor jól sikerül egy alkotási folya-
mat. Amikor varázslatot hozunk létre. A filmezés nekem mindig 
is erről szólt: valóságot teremtünk a fantáziából.”

„ What makes me truly happy is when we have really created 
something. When we create magic. Making films has always 

been about that for me: turn fantasy into reality.”
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Hogyan dolgozol ki egy karaktert? 
Ez folyton változik, de ami állandó, az az, hogy mindig az érzése-
imre, az intuícióimra hallgatok. Ha nehéz egy karakter, akkor akár 
émelygésig  is  gyötröm  magam,  hogy  tökéletesen  szerepbe  kerül-
jek  –  ilyen  volt  például  egy  gyerekgyilkos  anya  szerepe  is,  amire  
nagyon megerőltető gyakorlatokon keresztül készültem egy tanár-
ral.  Ezekben a nehezebb karakterekben, keményebb munkákban, 
transzformációkban  és  „fejelvesztésekben”  a  jó  alakítás  elképesz-
tően katartikus  tud lenni.  De legtöbbször  könnyebb abban bízni,  
hogy azért választottak engem, mert kifejezetten engem szeretné-
nek egy szerepre, és jó vagyok így. 

Hogyan szoktál lazítani ebben a nagy hajtásban? 
Alvással,  rengeteg  alvással.  Számomra  a  nyolc  óra  alvás  létmini-
mum.  Nem  vagyok  bulizós:  szeretek  egyedül  lenni,  gyakran  me-
ditálok, tornázok, jógázom és leginkább a csendes dolgok töltenek 
fel.

Mit  jelent  számodra  a  Fashion  Street  nagykövetasszonyának  
lenni? 
Nagyon büszke vagyok a felkérésre! Imádom Budapestet, a Deák 
Ferenc  utca  és  környéke  pedig  számomra  a  világ  közepét  jelen-
ti.  Lehet,  hogy fiatalabb koromban mindig is  erre vágytam: hogy 
büszkék legyenek rám itthon, és ilyen szerepben láthassam magam 
viszont,  ahol  valamilyen  nagy  és  igazán  magyar  dolgot  képvisel-
hessek. Nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy megmutathatom  
a Fashion Streeten keresztül, milyen nyugati színvonalon van már 
Budapest, és mennyi fantasztikus lehetőséget kínál a város. 

Hogyan szeretsz öltözködni? 
A  hétköznapokban  sportosan  elegánsan  szeretek  öltözködni.   
A dívás ruhákat is nagyon szeretem egy-egy eseményen: ezek szere-
pek, amelyekben jó megmártózni, és élvezem őket, a hétköznapokat 
azonban nem így élem, és nem rohanok azonnal egy ruhaboltba, ha 
hallottam, hogy egy híres márka új kollekcióval rukkolt elő.  

Mit tartasz a legértékesebb emberi vonásnak? 
A bátorságot és az őszinteséget, amelyek mentén igyekszem is élni. 
Régen  a  színházakban  a  sikeres  előadások  után  a  közönség  azt  
kiáltozta:  Bravo,  bravo! Ami latinul  szó szerint  azt  jelenti:  Bátor,  
bátor! A színész egy bátor ember, aki ki mer állni mások elé, mely-
lyel persze célponttá is válik, akit lehet támadni és kritizálni. És én  
a nap végén ki vagyok ezzel békülve: a színész egy bátor állatfaj.

Megmutatod  nekünk  a  bakancslistádat?  Milyen  kipipálatlan  
vágyaid vannak még?
Rengeteg minden van még a bakancslistámon: a delfinekkel úszás-
tól  kezdve a  bálnalesen át  nagy utazásokig Egyiptomba vagy épp 
Ausztráliába.  Szakmailag  pedig  saját  filmtervet  valósítanék  meg  
egyszer mint alkotó,  de ez még kicsit  várat  magára.  Nem tudom, 
jó vagyok-e a kamera másik oldalán, de abban biztos vagyok, hogy 
van a lelkemben valami, amit szeretnék megosztani, csak még ke-
resem hozzá a megfelelő formát. 

How do you get into a character or role?
This  always  changes,  but  the  one  thing  that’s  always  constant  is  
that  I  listen  to  my  feelings,  my  instincts.  If  a  character  is  difficult   
I sometimes make myself sick trying to fit into my role – for example 
once I  played a mother who murdered her child.  I  had to get into 
character  with  the  help  of  a  teacher,  working  through  incredibly  
demanding exercises. Difficult roles like these require harder work, 
complete transformations and an element of craziness, but a good 
performance can be incredibly cathartic. Often there is no need for 
that kind of preparation though, it’s enough to trust that I was chosen 
because they thought I was right for the role and I can perform as  
I usually would. 

How do you relax in this rush?
With sleep, lots of sleep. Eight hours of sleep is the absolute bare 
minimum  for  me.  I’m  not  a  party  girl:  I  like  being  alone,  I  often  
meditate, exercise, do yoga, and I’m usually recharged after doing 
quiet things.

What does it mean for you to be the ambassador of Fashion Street?
I’m very proud of this request! I love Budapest, Deák Ferenc Street, 
and its surrounding area means the world to me. When I was young 
I always wanted for people to be proud of me in my home country 
and to have a role like this. Now I can represent something special 
and truly Hungarian. I’m so proud and delighted to be able to show 
off  the   Western  standards  that  Budapest  has  reached  through  
Fashion Street, and really push the fantastic opportunities that this 
city offers.

How do you like to dress?
During the week I like to dress sporty yet classy. That said, I really 
like  dressing as  a  diva occasionally  too!  These are  roles  that  I  like  
dipping into, but I’m not really like that in my everyday life, I don’t 
immediately run out to the shops if I hear that the new collection of 
a famous brand has just come out. 

What  do  you  find  to  be  the  most  valuable  characteristic  in   
a person?
Courage  and  honesty,  and  this  is  what  I  try  to  live  by  too.  In  the  
past, following successful performances, the audience would shout 
‘Bravo,  bravo!’   which  translated  from Latin  literally  means  ‘Brave,  
brave!’ . Actors are brave people, they dare to stand in front of others 
and potentially become targets for attacks and critique. At the end 
of the day I’m fine with that, I believe that actors are a brave species.

Can you show us your bucket list? Are there any unfulfilled desires 
left on it?
I still have a lot left on my bucket list: I want to go swimming with 
dolphins, whale watching, go on adventures to Egypt or Australia. In 
my professional life I’d like to direct and produce my own film, but  
I think this will have to wait a while. I don’t know how good I’ll be on 
the other side of the camera, but I’m sure that I have something in 
my soul that I haven’t yet shared. I’m just looking for its true form. 

„A színész egy bátor ember, aki ki mer állni mások elé. És én  
a nap végén ki vagyok ezzel békülve: a színész egy bátor állatfaj.”

„Actors are brave people, they dare to stand in front of 
others. And at the end of the day I’m fine with that:  

I believe that actors are a brave species.”
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