
Modellként Kínában 

 

Két éve tavasszal megkeresett egy 

modellügynökség Budapestről. El is 

mentem egy castingra, ahol a 

magasságom, az alkatom és a teherbíró 

képességem miatt megfelelőnek találtak. 

Ezután sok fotózás és egy modellverseny 

következett, ahol nemzetközi 

modellszerződést kaptam. 

 

 

Az iskola miatt nem szerettem volna még külföldre utazni, ezért csak belföldi munkákat 

vállaltam. A legjobban számomra Makány Márta divatbemutatója tetszett. A bemutatót sok 

járás- és ruhapróba, illetve smink-, valamint hajkészítés előzte meg, végül nagyon jó érzés 

volt végigvonulni a szebbnél szebb ruhákban a sok ember előtt. 

Az iskolámban az első év végi nyelvvizsga megírása után hívta anyukámat az 

ügynökségem vezetője, hogy szerződést ajánlott egy kínai ügynökség. Sokat gondolkodtunk 

rajta, hogy kimenjek-e egyedül vagy sem. Nyilván nagyon jó tapasztalatszerzési lehetőség, de 

egy ilyen utazás veszélyeket is rejteget. Végül úgy döntöttünk, hogy kiutazom, és július 12-én 

el is indultam Pekingbe két hónapra. Peking Kína fővárosa, ahol 22 millió ember lakik, míg 

egész Magyarországon mindössze 10 millió. 

A repülőút során jöttem rá igazán, hogy valójában mire is vállalkoztam. Egyedül vágtam neki 

a nagy útnak. Tizennégy óra elteltével érkeztem meg a reptérre, ahol a kínai ügynökség már 

várt. Az ügynökségtől pár ember beszélt angolul, de nagyon nehéz volt megérteni őket. 

Elfoglaltam a szálláshelyet egy külvárosban lévő társasházi lakásban. A többi kínai lakáshoz 

képest egészen felszerelt volt, és rajtam kívül három különböző nemzetiségű modell lakott itt. 

Ezután rögtön castingokra vittek bennünket. 

Az első két hét nagyon nehéz volt számomra, mert egyedül voltam egy teljesen más 

kultúrájú országban. Az utcákon csak kínai emberek voltak, akik abszolút nem beszéltek 

angolul, és a levegő is nagyon szmogos volt. 

Sok ember a modellszakmából csak a csillogást látja, de e mögött nagyon kemény 

munka és lemondás áll. 

Az első munkám kint egy tizenhét napos modellverseny volt Ürümcsiben, ahova 

repülővel mentünk. Nagyon szép helyre, a Góbi-sivatagba is elvittek minket. Volt 

lehetőségem jobban megismerkedni a kínai ételekkel is, bár nem igazán nyerték el a 

tetszésemet. A verseny végén bekerültem a Top 10 modell közé, ennek köszönhetően sok 

szép díjjal tértem vissza Pekingbe. Pár napig újabb castingok következtek különböző 

munkákra, majd Mongóliába utaztam a második modellversenyemre. Nagyon örültem, hogy a 

versenyen találkoztam egy magyar lánnyal, akivel végül nagyon jó barátok lettünk, és sok 

programon vettünk részt, például íjászkodtunk, lovagoltunk, kirándultunk a sok próba mellett. 

A hétnapos verseny végeztével visszautaztunk Pekingbe. Ezután volt két tesztfotózásom és 

pár másik munkám egy közelebbi városban, Taiyuanban, ahova három óra volt az út nagyon 

gyors vonattal. Ebben a városban kétszer divatbemutatón és motorshow-n vettem részt, ahol 

pár óráig motorok mellett kellett állni, majd utána elvittek velük motorozni a városba. 

A két hónap elteltével sem sikerült hozzászoknom a kínai ételekhez, az emberekhez és 

az összevissza közlekedéshez sem. Szeptember 11-én végre hazaértem Magyarországra, és a 

reptéren a családom várt. 

Annak ellenére, hogy nagyon nehéz volt ez az időszak számomra, rengeteget 

köszönhetek ennek az utazásnak, mivel sok tapasztalatot szereztem, illetve lelkileg is sokkal 

erősebb lettem. 
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