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Bevezető
Ennek a kötetnek az ötletét a férjemnek köszönhetem. A második gyermekünk pár hónapos volt, az első
kétéves, amikor én éppen semmi
mással nem foglalkoztam, csak a gyerekekkel. Annak ellenére, hogy elvileg nagyon sok időmnek kellett volna
lennie – hiszen éppen „nem dolgoztam semmit, csak anyuka voltam” –,
valahogy minden úszott körülöttem,
és képtelen voltam lépést tartani a
saját elvárásaimmal. A lakás nem ragyogott úgy, ahogyan kellett volna, a
gyerekekkel nem foglalkoztam anynyit, amennyit szerettem volna, vagy
ha igen, akkor azt nem úgy, ahogy azt
előtte elképzeltem. A főzésre csak éjszaka jutott időm, és úgy általában
valahogy nem éreztem magamat a
helyemen. Tudtam, hogy hamarosan
szükségem lesz arra: ismét csináljak
valamit, ami szakmailag karban tart, de abban a pillanatban éppen fogalmam
nem volt arról, hogy ha a jelenlegi helyzettel sem tudok megbirkózni, akkor
hogyan tudok majd még munkát is vállalni (még ha sikerül is otthonról, rugalmas időbeosztásban dolgoznom, amíg a gyerekek kicsik).
Ekkor lett a nagyobbik gyerekem Bartos Erika-függő. Ott tartottunk, hogy
már karácsonyra és a saját névnapomra is Anna, Peti és Gergő köteteket kértem magamnak ajándékba, és a kétkedő családtagoknak alig győztem bizonygatni, hogy ez tényleg nekem ajándék, nem a gyereknek, mert a meglévő
két kötetet már fejből tudom, és meg fogok őrülni, ha mindig csak azokat kell
mesélnem, minden nap, újra meg újra. Ahogy a meséket, vagyis tulajdonképpen Bartos Erika családjának a történeteit olvastam a lányomnak, nem
tudtam nem gondolni arra, hogy vajon Erika hogyan birkózott meg ezekkel
a feladatokkal. Hozzám hasonlóan kicsi gyerekei voltak, mégis rengeteg
könyvet megírt ebben az időszakban, beindította a karrierjét egy olyan területen, ami teljesen eltért a végzettségétől, ráadásul vállalkozóként is nagyon
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sikeres lett (számos, a könyvekhez kapcsolt terméket sikerült kitalálnia, eladnia). Annyit elmélkedtem erről a férjemnek, hogy végül azt javasolta, beszéljek Bartos Erikával. Tekintve, hogy Erika számára én egy vadidegen
voltam, először teljes képtelenségnek tartottam az ötletet, mondván, hogy
ugyan miért is szánna Erika időt rám és a kérdéseimre. Ekkor azonban a férjem azzal állt elő, hogy írjak könyvet, és akkor nemcsak Erikával, hanem sok
más hasonló édesanyával is beszélgethetek, megtudhatom, hogyan osztották
be az idejüket a gyerekek mellett, hogyan érték el a céljaikat. Addig rágta a fülemet, míg oda nem mentem egy diafilmvetítésen (amikre akkoriban néha
muszáj volt elmennünk) Bartos Erikához, és megkérdeztem, hogy adna-e
nekem egy készülő könyvhöz ebben a témában mélyinterjút. Beleegyezett.
Ha nem tette volna, szerintem el sem kezdek dolgozni a könyvön.
A sors iróniája, hogy Erikával végül technikai okok miatt nem valósult
meg az interjú.
Az interjúalanyokat a következő szempontok alapján kerestem: Természetesen mindannyian legyenek édesanyák, illetve feleségek. Lényeges volt,
hogy olyanokkal beszélgessek, akik a párkapcsolatukat is meg tudták őrizni
a gyermeknevelés és a hivatásuk mellett. A hivatásukkal kapcsolatban pedig
nagyon fontos volt számomra, hogy valami olyan területen tevékenykedjenek, amely a társadalom számára is hasznos, mások számára is értéket képvisel, és hogy a saját területükön valami újat hozzanak létre a munkájukkal.
Voltak olyanok, akiket valamilyen módon már ismertem személyesen is,
másokról csak hallottam, esetleg olyanok ajánlották őket, akik tudtak a könyv
tervéről és koncepciójáról. Végül összeállt az anyag: hat mélyinterjút sikerült
elkészítenem, hat rendkívüli nővel.
Természetesen a beszélgetések során végig bennem motoszkált a kérdés:
kinek mi a titka, mi a közös bennük? Az utóbbit illetően sok fejtörés után arra
jutottam, hogy nem sok. A legerősebb közös szálnak azt láttam, hogy mindegyikük erős, összetartó családi háttérrel rendelkezett, ami nagy biztonságot
adott nekik gyerekkorukban. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem voltak esetleg nehézségek is (Debulay Biancának nagyon korán meghalt az édesapja,
Békés Emőkéék pedig rengeteget költöztek), de ettől még alapvetően megvolt a szoros, meleg családi háttér, ami ezeket a nehézségeket ellensúlyozni
tudta. Ez az én meglátásom szerint a későbbi életükben kétféleképpen segítette őket: egyrészt stabil alapot adott a személyiségüknek, ettől könnyebbé
vált számukra az életben való boldogulás és a párválasztás is. Másrészt a támogató családi háttér a kisgyerekes korszakban is nagyon sokat adott: így
vagy úgy a család továbbra is aktívan segítette őket (gyerekfelügyelettel, házimunkába besegítéssel, vagy akár csak további érzelmi támasz nyújtásával
az elkerülhetetlenül felmerülő nehézségek esetén).
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Talán a családi háttérből is következik még egy közös vonás: úgy tűnt
nekem, hogy mindegyik interjúalanyomban nagy kitartás volt és egy önmagába, illetve az általa választott ügybe vetett belső hit, amely a céljai elérésében segítette őt. Sokan sokféleképpen fejezték ezt ki, de a lényeg ugyanaz:
kitartóan dolgoztak, mert hittek abban, hogy jó ez az irány, és nekik ezt kell
követniük. Egyikükre sem volt jellemző az időpazarlás vagy a láblógatás: a
saját céljuk motiválta őket arra, hogy amikor csak meg tudták tenni, időt áldozzanak a hivatásukra, a szívügyükre. Tanultak, tanácsot adtak, vagy írtak
és tévéadót szerveztek – mindenki tette a maga dolgát a saját választott hivatását szolgálva, amikor csak lehetősége adódott rá.
Emellett mindegyikük számára nagyon fontos volt a saját maga alapította
család: a férje és a gyermekei. Az interjúalanyok nevében is kijelenthetem,
hogy bármennyire is fontos volt az az ügy, amelyen éppen dolgoztak, a legfontosabb számukra mindig a családjuk volt, és a munkájuk elvégzése, beosztása során is figyelembe vették a családtagok igényeit is. Ez nem jelentette
azt, hogy minden egyes percben a gyerekek határozták volna meg az időbeosztásukat. Ki több, ki kevesebb időre, ki hamarabb, ki később, de mindegyikük végzett a gyerekektől független, önálló tevékenységet, és ha szorosan
nézzük, nyilván voltak olyan percek, amikor az anyukák igényei felülírták a
gyerekek pillanatnyi kívánságait. Okos édesanyaként ugyanakkor azt is tudták (ki nyíltan megfogalmazva, ki inkább kevésbé tudatosan), hogy van olyan,
amikor a gyerek azt hiszi, hogy neki most rossz, de egy elégedett, kiteljesedett
édesanya a gyerek legfőbb érdekei közé tartozik. Amikor az édesanya ezért
a gyerek pillanatnyi igényeit egy időre hátrább helyezi, hosszú távon a gyerek is jobban jár ezzel, mintha az anyuka feláldozná magát, de közben ebbe
belekeseredne.
A fentieken túl nem sok közös vonást találtam az életutakban. Olyan dolgokat semmiképpen sem, amik praktikus receptként lefordíthatóak lennének,
mint „a siker titka”. Nem tudok olyan életvezetési útmutatót előállítani az interjúk alapján, amit valakinek csak szóról szóra követnie kell, és akkor biztosan sikeres lesz, nemcsak a családi életében, de a hivatásában is. Ez elsőre
kissé zavarba ejtett, aztán rájöttem, hogy nagyon is hasznos felfedezést tettem. Ez a hat nő hat, teljesen különböző utat választott magának, és mégis
mindegyik elérte a saját céljait. Ebből nekem az a tanulság, hogy nem kell sémákhoz ragaszkodnunk, nem kell bevált recepteket keresnünk, csak egy
dolog a fontos: merjünk hallgatni arra, amit a szívünk diktál, és ne riadjunk
vissza a terveink megvalósításától.
Voltak, akik teljes mértékben a gyermekeiknek szentelték magukat jó
ideig, és így is megtalálták a hivatásukat, ki tudtak teljesedni, még ha kicsit később is, mint azok, akik viszont pár hetes, hónapos gyermek mellett már újra
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vállaltak más feladatokat is. Ez tulajdonképpen nagyon jó hír, mert azt jelenti,
hogy nem kell magunkra erőltetni valamiféle egységes magatartásformát,
életvitelt, hozzáállást, mert nem ez a siker záloga. A siker kulcsa a kitartás és
a hit saját magunkban, illetve a céljainkban.
Végül néhány szó a könyv történetéről, és arról, hogy miként tudtam időt
szakítani a megírására, a saját családom és egyéb elfoglaltságaim, munkáim
mellett. Tömören megfogalmazva: szép lassan. Amikor Berg Judit elmondta,
hogy sokáig mindennap a gyerekek alvásidejében írt, illetve amikor heti kéthárom alkalommal délelőtt jött a bébiszitter, akkor majdnem az én saját helyzetemet írta le, mert én is nagyjából ilyen beosztásban tudtam a könyvvel
foglalkozni.
Csigalassan, de biztosan haladtam a könyvvel, annak ellenére, hogy heti
öt-hat óránál több időt folyamatosan nemigen tudtam fordítani rá. Ám egy
ponton az élet erőteljesen közbeszólt: az édesanyám súlyos beteg lett, ami egy
időre minden mást felülírt az életemben. Egy radikális kezelés után sajnos
nem gyógyult meg a súlyos krónikus betegsége, és olyan rossz állapotba került fizikailag, hogy komolyan aggódni kezdtem azon, meddig lesz még velünk. Az én gyerekkorom meghatározó személyei voltak a nagyszüleim,
különösen a nagymamáim, így megrémültem attól a gondolattól, hogy esetleg a gyerekeimnek az én anyukámból már nem sok fog jutni. Arról nem is beszélve, hogy bele sem mertem gondolni, hogy 62 évesen esetleg nekem is el
kell veszítenem őt – a nagyszüleim többsége 80-90 évet élt, valahogy mindig
az volt bennem, hogy anyu is legalább ilyen kort fog megérni.
Mivel viszonylag messze laktunk akkor egymástól, anyu állapota miatt
arról már szó sem volt, hogy ő jöjjön hozzánk, csak mi tudtuk őt látogatni,
amit három kicsi gyerekkel rendszeresen elég nehéz volt megoldani. Ezért elhatároztuk, hogy a közelébe költözünk. Ettől kezdve, a pár hónapos legkisebb és a négy és két éves „nagyobb” gyerekek mellett szó szerint minimum
napi 8 órában a következő egy évben házat árultam, kerestem és költözést, lakásfelújítást szerveztem.
Anyukám a betegségéből egy hosszas kísérleti terápiának köszönhetően
úgy tűnik, teljesen meggyógyult, és a családunk tényleg zavartalanul élvezheti a nagymama közelségét. A könyv viszont e körülmények miatt egy ideig
teljesen háttérbe szorult. Ráadásul miután lezajlott a költözéssel járó összes
bonyodalom, kaptam egy olyan szakmai feladatot, amely mellett egyáltalán
nem volt módom időt fordítani a könyvre.
Itt jött be a jó szerencse faktor. Bár aktívan nem foglalkoztam a könyvvel,
a baráti, ismeretségi körömben nem titkoltam a létét, abban reménykedve,
hogy egyszer valakinek lesz olyan ötlete, ismeretsége, amelynek révén remény lesz a könyv kiadására anélkül, hogy nekem ezzel nagyon sokat kell10

jen foglalkoznom, hiszen időm továbbra sem lett több. A kitartó keresés meg
is hozta a gyümölcsét: egyszer csak a Maholnap Alapítvány, amely könyvkiadással is foglalkozik, és amelyhez szintén eljutott a könyv híre, azzal keresett fel, hogy ők szívesen publikálnák a könyvet.
Így történt, hogy egy viszonylag nagyobb szünet után ismét elkezdtem
dolgozni az anyagokon – leginkább azok felfrissítésén, hiszen az lett a cél,
hogy a kiadás pillanatában aktuális információkat tartalmazzon. Természetesen ez nem az interjúk újraírását jelentette, hiszen az információk nagy része
(gyerekkor, párkapcsolat) nem változott, de ahol például a gyerekek idő közben nőttek, esetleg számban szaporodtak, ott egy kis csalással úgy tettünk,
mintha már az interjú készítésének az időpontjában is az új helyzetről beszélgettünk volna.
Így most a napi két-három órás munkám, a három gyerek és a várandósságom mellett kellett ellopnom az órákat az anyagok aktualizálásához, némileg újraszerkesztéséhez, ami megint eléggé nagy bűvészkedést igényelt.
Két hónapon keresztül hol hajnali négykor keltem, hogy hatig-hétig haladjak, hol a munkát csoportosítottam úgy át, hogy aznap csak a könyvvel tudjak foglalkozni, illetve bárhová (orvosi rendelő, gyerekfoglalkozások), ahol
várni kellett, laptoppal mentem, és ahogy lehetett, beizzítottam a gépet, hogy
tudjak haladni az anyaggal. Nem mondom, hogy nem volt fárasztó, de bízom
benne, hogy megérte. Nagyon remélem, hogy az eredeti célomat el tudom
érni: példákat tudok mutatni olyan édesanyáknak, akik még nem találják a
saját útjukat, vagy esetleg sejtik már az irányt, de reménytelennek látják, hogy
ezt a szűkös idejükben el tudják érni, ezért halogatják azt, hogy egyáltalán elinduljanak az úton.
Ahogy a könyvben sok példa és a saját utam is mutatja: ha lassan is, néha
szinte alig látható lépésekkel, de kitartóan haladunk egy cél felé, és ha nem jön
közbe semmi váratlan esemény, akkor azt előbb-utóbb el fogjuk érni. Nyilván
vannak objektív akadályozó körülmények, de talán még akkor is érdemes
(még kisebb lépésekkel, néha szünetet tartva), de kitartani a terveink mellett.
Az én tapasztalatom és az interjúalanyok példája szerint is a kitartáshoz általában egyszer csak hozzáadódik valamilyen nem várt, külső lehetőség, és ha
ezt felismerjük, akkor hirtelen sokkal közelebb kerülünk a megvalósításhoz.
De ez a lehetőség csak akkor ér valamit, ha jól előkészített tereppel találkozik,
éppen ezért fontos a saját belső iránytűnk és kitartásunk, hogy amikor szembe
jön velünk a lehetőség, akkor felkészülten tudjunk élni vele.
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Kádár Krisztina
Kádár Krisztinát személyesen nem ismertem,
de sokat hallottam róla, és mivel úgy hozta a
sors, hogy több kisgyerekes barátom is kapcsolatba került vele, elsősorban az ő elismerő
szavaik ébresztették föl a kíváncsiságomat.
Érdekelni kezdett, hogy milyen ember lehet
ez a nő, aki az életét a gyermekszívek gyógyításának szentelte. Egy péntek estére sikerül időpontot találnunk (még 2011-ben),
amikor főorvosi minőségében telefonügyeletes. Vállalom az ezzel járó kockázatot (akár
be is hívhatják, és akkor félbeszakad az interjú), mivel a legközelebbi lehetséges időpont viszonylag távol esik, ráadásul
számomra nehezen lenne megoldható a találkozás. Ennek később még jelentősége lesz,
de nem bánom meg a döntést, mert bár az interjú tényleg rövidre zárul, mégis rengeteget megtudok erről a rendkívüli aszszonyról azáltal, hogy kicsit a munkájába is bepillanthatok.
A helyszín az otthonuk. Belvárosi polgári lakás, frekventált, forgalmas helyen – nyilvánvaló előnye, hogy viszonylag közel van a munkahelyéhez. Ami
Krisztina és a férje időbeosztását tekintve rendkívül fontos szempont. A család dolgozó és egyben ebédlő szobájában találkozunk. A szobában láthatólag
legalább száz éves bútorok, igazi, masszív darabok, a falakon dekoratív selyemtapéta, rajta számos családi portré, szigorú tekintetű, komoly férfiakról.
Semmi hivalkodás, itt minden a családi értékek tiszteletéről, átörökítéséről
szól, és itt messze nem csak az anyagiakra gondolok.
Krisztina rendkívül kedvesen fogad. Én kicsit izgulok – ő nem tudja, de
vele készül a legelső interjú. (Vajon ő elmondta annak idején az aggódó szülőknek, hogy az ő gyermekük szívét katéterezte meg életében először?) Hatszor ellenőrzöm, hogy a diktafon jól működik-e, két szett pótelemet hozok, és
úgy egyébként is izgatott vagyok, hiszen nem vagyok sem író, sem újságíró,
így egyelőre semmi rutinom nincs az interjúkészítésben. Vicces részletkérdéseken akadok fenn (vigyek-e neki valami kis apróságot, esetleg nem bántódike meg rajta, stb.). Természetesen a drukknál jóval nagyobb az a fölötti
izgatottságom, hogy végre beszélhetek vele, méghozzá arról, ami annyira érdekel, vagyis hogy milyen úton jutott el idáig, mi a titka.
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Kádár Krisztina rendkívül dekoratív, hatvanhárom évével együtt is kifejezetten csinos. Öt-hét évet minden további nélkül letagadhatna, pedig a munkájára éppenséggel az jellemző a legkevésbé, hogy a „hogyan őrizzük meg
fiatalos külsőnket egy stressz mentes, nyugodt környezetben” jelszó jegyében
zajlik. Szőke haja és mosolygós szeme bizalmat kelt, miközben szemmel látható élvezettel és szívesen részletezve mesél az életéről, kedvvel emlékezik
vissza. Egészen addig, amíg fel nem hívják bentről. Ettől kezdve minden figyelme azé a kisbabáé lesz, aki az életéért küzd. Az első telefonhíváskor még
nem lehet tudni, be kell-e majd mennie. Egyelőre tanácsokat ad, vizsgálatokat rendel el. Egy jó óra múlva megjönnek az eredmények, a helyzet pedig
nem javul. Miközben hozzám teljes odaadással beszél, meghallja, hogy a
szomszéd szobában megszólal a telefon a férjénél, aki a telefonügyeletes szívsebész. Hangsúlyozom, nem Krisztinát hívták. Mégis, látszik, mennyire aggódik a betegéért, rögtön átmegy a férjéhez (pedig ő nem szólt neki),
végighallgatja a beszélgetést, és mire lezárul, lélekben már az intézetben van,
a kisbabával.
Életrajzi adatok:
Születési hely, idő:
Gyermeke:
Unokák:
Házastársa:
Végzettség:
Munkahelyek:

Pozíciók:

Szakvizsgák:
Tudományos fokozatok:

Tanulmányutak:
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1947-ben született Budapesten.
István (1973)
Annamária (1996), István (1998),
Bence (2003), Luca (2007)
Hartyánszky István, 1971 óta.
1965–1971: Semmelweis Orvostudományi
Egyetem
1971–1977: Madarász utcai Gyermekkórház
1977-től: Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet.
l971–1977: segédorvos
1977–1982: tudományos munkatárs
1982–1988: adjunktus
1988 óta: főorvos
1975: gyermekgyógyászat
1982: gyermekkardiológia
l987: Ph.D.
2000: habilitáció
2001 óta egyetemi magántanár.
1977–1978: Killingbeck Hospital (Leeds,
Anglia)
1984: Guy’s Hospital (London, Anglia)

1987: Killingbeck Hospital (Leeds, Anglia)
1996: Mayo Clinic (USA), Sick Children’s
Hospital (Toronto, Canada)
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Milyen volt a gyerekkora, a családja? Mivel foglalkoztak a szülei, és van-e testvére?
Késői gyerek voltam. A bátyám tizenhárom évvel idősebb nálam, és nagyon-nagyon vártak engem. Édesanyám 36 éves volt, amikor megszülettem.
Nagyon nehéz szülés volt, ráadásul koraszülött voltam, a két kilót sem érte el
a súlyom. 1947-ben ez komoly aggodalomra adott okot, hiszen abban az időben még inkubátor sem volt. Édesanyám mesélte, hogy csatos vizesüvegekkel melegítettek a MÁV Kórházban, ahol születtem, de végül nem volt semmi
probléma, pedig akkor nagyon nagy volt a koraszülött halálozás.
Mivel ennyire vártak rám, főleg édesapám nagyon elkényeztetett. Én voltam a Cilike, a második keresztnevem ugyanis Cecília, apai nagymamám
után. Ezt a kedves nevet már csak a bátyám ismeri, ő még ma is Cilának hív.
Két kis copfom volt, a Nyugatinál sokáig kint is volt a kétéves kori képem
egy nagy önálló képként egy fotószövetkezet kirakatában, a híres Mosoly Albumában. Nagyon szerettek, kedves is voltam, így kicsit el is rontottak. Édesanyám nagyon lágyszívű volt, édesapám még inkább, a bátyám volt a szigor,
gyakorlatilag ő „nevelt”. Amikor huncut voltam, ő fenekelt el, és ez az emlékkép nagyon megmaradt.
Édesapám mérnök ember volt, nagyon sokat dolgozott, mindig este hatkor ért haza. Nagyon komoly, felelősségteljes munkaköre volt hídmérnökként. Néhány évvel ezelőtt egy gyermekkori osztálytársnőm azzal hívott fel,
hogy Moldova György „Akit a mozdony füstje megcsapott” című könyvében a hidászok megemlítették édesapámat. Elmesélték, hogy Kádár mérnök
úr, amikor elkészült a tervei alapján egy-egy Tisza híd (a háború után ezeket
kellett újraépíteni, mivel lebombázták őket), az első teherpróbákon mindegyiknek egyedül aláállt. Ezzel bizonyította, hogy biztos a dolgában, illetve
vállalta, hogy ha mégis baj adódik, akkor ő viseli a következményt. Rákospalotán nagyon szép kertvárosban laktunk, a MÁV-telepen, ami szerencsére
még most is megvan. A mi házunk volt a legnagyobb, az úgynevezett „tisztviselőház”. Édesapám a közlekedési minisztériumban volt miniszteri főtanácsos, így kaptuk a lakást. Gyönyörű, háromszobás lakás volt, saját kerttel. Az
óvoda a szomszédunkban volt, az iskola is két házzal odébb.
A bátyám ott is maradt a környéken, kicsit kijjebb építettek társasházat.
Ma is sokat megyek arrafelé, amikor őt meglátogatom, nagyon szeretek arra
menni, nosztalgikus érzés. Látom azt a kertet, ahol kislányként játszottam,
később oda is mentem férjhez.
Az édesanyja dolgozott, amikor Ön kicsi volt?
Érdekes ez, mert nagyon sokat dolgozott, de soha nem volt állásban. Gyönyörűen varrt, ez csodálatos adottsága volt. Én arról voltam híres, hogy „ki16

rakatbaba” voltam, mert mindent megvarrt, később a fiamnak is. A mai napig
megvan a kép arról a hordozható, füles szkáj mózeskosárról, amit az ő születésekor varrt. Ez akkor nagyon egyedi volt itthon, mert egyébként csak fonott mózeskosarakat lehetett látni. Anyukám kiment Bécsbe körülnézni
(apukám révén ingyenjegye volt), gyakran utazott, sok ötletet hozott onnan.
Ott látta ezeket a hordozható táskához hasonló mózeskosarakat, itthon meg
gyorsan kiszabta és megvarrta. Nagyon kreatív és praktikus gondolkodású
ember volt, áldott jó természettel.
Másnak egyébként nem varrt, egy kivétellel: volt egy annak idején rendkívül elitnek számító gyerekruha szalon a belvárosban, a Galamb utcában, a
Lakszner szalon. Nekik tervezett és varrt kicsi gyermekruhákat. Egy nagyon
kedves házaspár volt a tulajdonos – nagyon tisztelték és szerették édesanyámat, megbecsülték különös tehetségét. A Rátonyi gyerekek is ide jártak, nekik
is ő varrt. Ő találta ki, varrta és hímezte a „magyar ruhát” is, puffos ujjú, kötényes kis ruha volt, a külföldről hazalátogató magyarok vitték, mint a cukrot. Nagyon sokat dolgozott, ezzel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy
továbbtanulhattam, apukám hirtelen halála után.
Ön mikor döntötte el, hogy orvos lesz?
Általános iskolás koromban a Vöröskereszt szervezett úgynevezett kötöző
versenyeket, amiket mindig megnyertem. Emellett nagyon szerettem a biológia tanárnőmet, és általa a biológiát is megszerettem. Később, a gimnázium
második osztályától teljesen egyértelmű lett, hogy orvos leszek. Már akkor is
biológiából és fizikából kellett felvételizni. Biológiából nagyon jó voltam, fizikából, illetve annak a matematikai alapjaiból pedig édesapám segített. Benevezett engem a Középiskolai Matematikai Lapok versenyébe, és együtt
mindig megoldottuk a feladatokat, így módszeresen felépítette számomra a
fizika tanulását. Jó tanuló voltam, színkitűnő, fel is vettek maximális pontszámmal az egyetemre. Édesapám rendkívül büszke volt rám. Hatalmas
öröm volt számára, hogy így bele tudta plántálni a tudást a kicsi lányába.
A bátyámmal szemben is voltak elvárásai édesapámnak, neki muszáj volt
mérnöki karra járnia. El is végezte, le is diplomázott, majd elment tanítani,
mert neki mindig az volt az álma. Fantasztikus jó pedagógus, erre született.
Gyerekek tömkelegét vitte nyári táborba, mert neki az nem munka volt,
hanem szórakozás, hogy nyáron is tanított. Most, a hetvenedik évén túl a tanítványok unokái is megfordulnak nála. Egyébként az egyik csinos, sportos
szomszéd kislányt vette feleségül, két szép gyerekük, unokáik vannak. Mindig is nagyon jó bátyám volt.
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Édesapám sajnos nagyon korán ment el, másodéves egyetemista voltam,
amikor egyik pillanatról a másikra infarktusban meghalt, édesanyám pedig
ötvenhét évesen egyedül maradt.
Eközben én megismertem a férjemet, az egyetemi padban, csoporttársak
voltunk, szerelem volt első látásra. Ő már húszévesen elkezdett bejárni a Tűzoltó utcai gyermekklinikára, ahol akkor alakult egy szívsebészeti osztály, a
magyarországi gyermek-szívsebészet bölcsője. A férjem mellett sokat hallottam a munkájukról, én pedig beleszerettem a gyermekkardiológiába. Ehhez
először gyermekgyógyásszá kellett válnom, utána lehetett csak specializálódni.
Így az egyetem elvégzése után a Madarász utcai gyermekkórházban helyezkedtem el. Egyetlen nyitott pozíció volt akkor a fekvőbeteg osztályon, nagyon nehéz volt bekerülni, huszonöten jelentkeztünk rá. Tulajdonképpen egy
kicsit a szerencsének is köszönhetem, hogy én kaptam meg, mivel eredetileg
a második helyen voltam, annak ellenére, hogy nagyon jó tanuló voltam. Népköztársasági ösztöndíjjal, summa cum laude eredménnyel végeztem az egyetemen, egy évfolyamtársam mégis megelőzött. Az utolsó pillanatban azonban
ő a János kórházat választotta, így lehetett az enyém állás.
Nagyon szerettem a Madarász utcai kórházban dolgozni. Aki szorgalmas
volt, igen jó gyakorlatot tudott ott szerezni gyermekgyógyászatból, mivel Kemény igazgató nagyszerű orvos és ember volt egy személyben. Úgynevezett
forgó rendszer volt, három-hat havonként a belgyógyászati, a csecsemő és a
koraszülött részlegen forogtak az orvosok. A koraszülött részleget nagyon
sokan nem szerették. Ez ma is egy kockázatos terület, de akkoriban különösen az volt, sajnos sok beteget veszítettünk el. Én viszont nagyon szerettem,
mert sok olyan betegség is van, amelyből ki lehet gyógyítani a koraszülötteket, akiknek ilyenkor látványosan megindul a súlyuk, és szépen fejlődnek.
Tény, hogy nehéz a koraszülött diagnosztika, mert sokszor nagyon finomak
a tünetek, és ezeket a nagy, látványos tünetekkel ellentétben nehéz észrevenni
és beazonosítani. De ha időben észrevesszük, akkor meggyógyulnak és ez
óriási sikerélményt tud okozni. A kollegáim hálásak voltak, mert én szívesen
mentem helyettük is a koraszülött részlegre.
Talán mert Ön is koraszülött volt…De lépjünk tovább: az egyetem elvégzése után
ment férjhez.
Igen, majd 1973-ban, huszonhat évesen, még a szakvizsga előtt megszültem a fiunkat. Sajnos négy hónap után vissza kellett mennem dolgozni, a fiamra munkaidőben édesanyám vigyázott. Nagyon nehéz volt ez, hiszen kicsi
baba volt még, de abban a kompetitív környezetben nem volt más választásom. Igyekeztem minden szabadidőmet vele tölteni, kiélvezni minden együtt
töltött percet, nagy öröm volt mindig is vele lennem.
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Ezek szerint az édesanyjával egymás közelében maradtak?
Másfél évig együtt laktunk a tisztviselőtelepi nagy lakásban. Nagyon jó
elrendezésű lakás volt, az ő nagy szobája teljesen el volt különülve a mi másfél szobás részünktől. Másfél év után kaptunk egy saját kis lakást az újpalotai lakótelepen, ami szintén nagyon közel volt, itt laktunk 1981-ig.
Időközben, 1977-ben pedig kimentek Nagy-Britanniába, ami, ha jól tudom, döntő tapasztalat volt a hivatása szempontjából.
A fiam négyéves volt, amikor letettem a gyermekgyógyászati szakvizsgát
a Madarász utcai gyermekkórházban. Ekkor adódott egy álláslehetőség a
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben, ahol a mai napig dolgozom. A Madarász utcai kórház igazgatója, aki felvett engem, sokáig nem
tudta megbocsátani, hogy elmentem a kórházból a szakvizsga letétele után.
Később azután megértette, hogy én már akkor is specializálódni szerettem
volna, aminek ez volt az útja – előbb le kellett tenni az általános gyermekgyógyászati szakvizsgát, csak utána tudtam továbbképezni magam a gyermekkardiológiai területen. Alig három hónapja dolgoztam az intézetben,
amikor a férjem kapott egy munkalehetőséget Leedsben, ami az egyik legkorszerűbb gyermek szívsebészeti központ volt akkoriban.
Nagyon vártam, hogy egy évig én is csak anyuka és feleség lehessek Angliában. A fiam akkor négy és fél éves volt, vágytam rá, hogy végre én is több
időt tölthessek vele. Az élet viszont mást hozott. A leedsi Killingbeck kórház
szívsebészete nagyon jó volt, de a gyermekkardiológiája a londoni után a legjobb volt akkoriban Angliában. Olive Scott vezette, az angol gyermekkardiológia egyik alapító személye, az egyik legnevesebb gyermekkardiológus,
legendás szakember, aki a saját területén úttörőnek számított. A szívsebészet
azért is lehetett annyira sikeres, mert nagyon jó kivizsgálásokkal készítették
elő a műtéteket.
A férjem elkezdte kint a munkát, én pedig bejelentkeztem Olive Scotthoz,
kértem az engedélyét, hogy időnként bejárhassak, nézelődhessek, kicsit tanulhassak tőle. Ő egy kemény, de nagyon emberi orvos volt, másnapra be is
hívott a klinikára. Szóba sem került (hiszen az angolok nagyon diszkrétek a
magánélettel kapcsolatban), hogy nekem gyerekem van, akire valakinek vigyáznia kellene. Szerencsére valamelyik szomszédasszony segített, hogy
egyáltalán be tudjak menni, mert akkor még nem találtunk a fiamnak iskolát.
(Nagy-Britanniában már 4-5 éves kortól iskolának nevezett intézményekbe
járnak a gyerekek. – szerk.)
Így másnap mentem Olive Scottal a járóbeteg ambulanciára, ahol kissé
vizsgáztatás jelleggel megkért, hogy hallgassam meg egy gyerek szívét. Sze19

rencsém is lehetett, mert felismertem egy kezdők által nehezen megtanulható
zörejt, mely ebben az esetben a helyes diagnózist is megadta. Ezen Olive Scott
nagyon elcsodálkozott. Még néhányszor találkoztunk, majd egy alkalommal
Olive Scott rákérdezett, hogy mivel szeretnék foglalkozni: általános járóbeteg ellátással, szívkatéterezéssel, elektro-fiziológiával, vagy az akkor induló
ultrahang-diagnosztikával-e. Ez utóbbi teljesen új terület volt mindenhol, itthon egyetlen, erre alkalmas gép volt akkor a felnőtt kardiológiai osztályon,
amely felett a hazai felnőtt ultrahang-diagnosztika megalapítója, Lengyel
Mária rendelkezett. Gyerekek szívét senki nem vizsgálta még itthon ultrahanggal, de én éreztem, hogy a diagnosztikában ez lesz az áttörés. Az ultrahang technika előtt csak katéterezéssel tudtunk bizonyos szívfejlődési
rendellenességeket megállapítani, amelyhez képest az ultrahang ártalmatlan,
fájdalommentes és szövődménymentes. Sajnos a súlyos betegséggel rendelkező babák körében a katéterezés halálozási aránya óriási volt. És nemcsak az
eljárás miatt, hanem mert akkoriban még az altatás önmagában is kockázatosabb volt. Én akkor, az Olive Scott-tal való beszélgetésben nem tudtam választani, és azt feleltem, hogy mindent meg szeretnék tanulni.
Azt tudni kell, hogy a férjemnek közel hároméves előkészítő munkájába
került, hogy kimehessen, állást vállaljon, operálhasson, mivel Angliában
(ahogy máshol is) érthető módon csak nagyon szigorú feltételek mellett nyúlhat orvos a beteghez. Úgyhogy az, hogy megtanulhassak katéterezni, komoly
kérés volt, különösen, hogy annak előtte itthon életemben egyszer volt a kezemben katéter, erre volt idő az intézetben eltöltött három hónap alatt.
Még ennél is komolyabb dilemma volt nekem anyaként ez a döntés: egy
olyan lehetőség adódott, ami az életben egyszeri, viszont teljes embert igényel, tehát megint a fiammal töltött időből kellett feláldozni, és megint ott
volt a kérdés, hogy ki vigyázzon rá délutánonként. Így ez az időszak egyszerre volt szakmailag csodálatos, anyaként meg kegyetlen. Édesanyám természetesen most is szívesen segített volna, de őt akkor szinte lehetetlenség
volt kivinni. Végül a férjem egy indiai származású, angol kollégája segített ki,
aki meghallotta a dilemmánkat, és ismeretlenül kezességet vállalt a Home Office-nél (a belügyminisztérium kinti megfelelője) az édesanyámért, így ő kijöhetett hozzánk. Január közepén édesanyám már kint is volt, Olive Scott
pedig ideiglenes engedélyt szerzett nekem az orvosi működéshez, az ő neve
alatt mindent csinálhattam. (Ma is őrzöm a nagybecsű Temporary Registration igazolványomat.) Mentem vele éjjel-nappal. Akkoriban sokkal többször
kellett a sürgős esetekhez éjszaka is bemenni, még nem voltak olyan gyógyszerek, amelyekkel úgy lehetett volna a betegeket kezelni, hogy elég legyen
reggel a szakorvosi vizsgálat. Ráadásul Olive Scott a British Counciltól is szerzett nekem ösztöndíjat, ami még annyiban is előnyösebb volt, mint egy szok20

ványos orvosi pozíció, hogy nem kellett ügyeletet vállalnom, és tényleg azt
csinálhattam, amit akartam. Olive Scott idővel nagyon megszeretett engem,
és rengeteget tanultam tőle.
Az angliai egy év alatt úgy megtanultam a gyermekkardiológiát, a katéterezést és az ultrahang-diagnosztikát, hogy amikor hazajöttem, én voltam az
első, aki az artériás punkciós technikát alkalmazta csecsemő katéterezésénél.
Ez a beteg számára sokkal kisebb beavatkozást jelentett a korábbi technikával
szemben. Az első ilyen eset egyébként azért is emlékezetes, mert annak idején
halálos betegségnek számított az a ritka koszorúér-rendellenesség, amellyel
az egyik páciensünk született, de hála a jó diagnózisnak és a műtétnek, ma
egészséges felnőtt nőként éli az életét. Tudományos ülésen is ismertettük az
esetét. Záborszky Béla, a hazai gyermek kardiológia egyik doyenje, külön meg
is dicsért, mondván, hogy nemcsak maga a diagnózis és a műtét, de az itthon
elsőként általam alkalmazott punkciós technika is figyelemre méltó volt.
Mikor lett a Gyermekkardiológiai Osztálynak saját ultrahang-készüléke?
Ahogy említettem, az intézetben a felnőtt kardiológiai osztálynak Lengyel
Mária szerzett ultrahangos gépet, 1973-ban. Ez a világon is az első ilyen gépek
egyike volt. Mária egyébként fantasztikus egyéniség volt, az egész életét a hivatásának szentelte, kiváló szakember volt. 2010-ben halt meg. Valahogy mindig
megtalálta a módját, hogy a legkorszerűbb gépeket megszerezze. Amikor hazajöttem, nagyon örült neki, hogy van még valaki, aki ért az ultrahangos géphez,
fontos volt a jó kihasználtság, ráadásul így még egy területen, a gyermekeknél
is hasznosítani lehetett a gépet. Az egy Picker gép volt, teljesen más technikával
működött, mint a mai gépek, nem kétdimenziós, hanem vonalszerű ábrákat jelenített meg. Később Mária szerzett egy új gépet, a régit pedig felajánlotta a gyermekosztálynak. Az akkori vezetőség először nem értette ennek a jelentőségét, és
nem akarták elfogadni, mondván, hogy nem tudják hová tenni. Nagy gondban
voltam, mert a felnőtt osztályon meg kapva kaptak volna rajta. Végül, 1978-ban,
sok munka és utánajárás hatására a gép bekerülhetett a felvételi iroda egy kis beugró részébe, ezzel dolgoztam három-négy évig.
Gondolom, az ultrahangozás a munkaidejének csak egy kis részét tette ki.
Valóban, az ultrahangozás mellett katétereztem, betegeket vettem fel, és
így tovább. Akkor még a gyermekkardiológus a terület teljes spektrumát gyakorolta, ma már sokkal inkább specializálódtunk. Ez a korszak bizonyos tekintetben „hőskor” volt, ma már elképzelhetetlen lenne, hogy egy
kontrasztanyagos ultrahang vizsgálatot teljesen egyedül csináljak végig, attól
kezdve, hogy a karjaimba veszem a gyermeket és kiviszem a géphez.
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Az ultrahang metodikának az volt az óriási jelentősége, hogy nagyon pontos diagnózist tudtunk adni, különösen 1984 után, amikor megjelent a Hewlett-Packard kétdimenziós gépe, ami forradalmi áttörést jelentett. Ekkor volt
egy nagyon jelentős esetünk, amit szintén sok tudományos fórumon ismertettünk. Egy pár hetes babát egy kritikus főütőér-szűkülettel az ultrahang
technikának hála nem kellett megkatéterezni, hanem rögtön meg tudtuk műteni. Ezzel az életét mentettük meg, mert a katéterezés szinte biztosan végzetes lett volna nála, ráadásul ha magát a katéterezést túl is élte volna, akkor is
viszonylag rossz állapotban, megviselten került volna a műtőbe.
Ekkor már evidens volt, hogy beszerez egy új gépet az osztály?
A Hewlett-Packard gépből nem volt sajátunk, hanem Lengyel Mária az
általa beszerzett gép köré kialakított egy ultrahang labort, ide tudtuk vinni a
gyerekeket is. Aztán jött a területünkön a következő, óriási lépés, a Cerny koraszülött mentőszolgálat megalakulása. Ők tudták először biztonságosan átszállítani a szívbeteg koraszülött babákat a szülészeti és a koraszülött-, illetve
újszülött intenzív osztályokról. Korábban ezek a babák a szállítás bizonytalansága miatt nem kerültek át hozzánk. Az újszülött vagy koraszülött intenzív osztályokon az eszközök és a speciális szaktudás híján gyakran nem
tudták felállítani a megfelelő diagnózist, így aztán a kezelés szóba sem kerülhetett. Mi viszont a Cerny mentőnek köszönhetően meg tudtuk nézni őket
ultrahanggal, és ha kellett, maradtak is nálunk. Nagyon nagy lépes volt ez
akkor, tisztán emlékszem az első 800 grammos koraszülöttre, akit Somogyvári
doktor, a Czerny mentő létrehozója hozott át vizsgálatra. Ez volt az úgynevezett akut újszülöttkori ultrahang-diagnosztika.
Tehát megtörtént az áttörés a kisgyermekek, újszülöttek esetében. A magzati diagnosztika még ennél is tovább megy – ezzel hogyan kezdett el foglalkozni?
Ennek nagyon érdekes története van. 1984-ben volt Balatonfüreden egy
nagy konferencia, ahová részben a férjem kapcsolatai révén meghívtak Angliából előadókat. Ott volt egy legendás londoni gyermekkardiológus, Tynan professzor, aki egy esti beszélgetésünk során rákérdezett, hogy csinálok-e magzati
diagnosztikát. Ő volt ugyanis, aki a világon elsőként javasolta a magzatok szívének ultrahangos vizsgálatát Londonban, a Guy’s Hospital-ben. Volt egy tehetséges fiatal beosztottja, bizonyos Lindsey Allen. Ő azonban az egyetem után
tíz évig otthon maradt, mert három gyereke született, és azokkal volt elfoglalva.
Amikor visszament dolgozni, meglehetősen tanácstalan volt, hogy pontosan
mivel foglalkozzon. Erre a főnöke, Tynan azt javasolta neki, hogy vágjon bele
ebbe az új területbe. Ezt megelőzően senki nem vizsgálta ultrahang készülék22

kel magzatok szívét, mindenki más is tapasztalatok nélkül indulna, ez tehát
egy minden szempontból izgalmas lehetőség.
Tynan bíztatására én is belekezdtem. Láttam, hogy nem bonyolult, és kimentem Lindsey Allenhez tanulni egy hónapra. Életre szóló barátság alakult ki
közöttünk, nála is laktam. Sokat beszélt nekem a vizsgálatok etikai oldaláról,
amelyen ő rengeteget tépelődött. A magzati diagnosztikánál felmerül ugyanis,
hogy mi lesz, ha mi diagnosztizálunk valami súlyos betegséget, hogyan dönt
majd az anya? Elveteti-e a gyereket akkor is, ha egy műtéttel jól kezelhető lenne
a betegség, vagy mi történik akkor, ha ne adj’ isten valamit rosszul látunk, és
utólag kiderül, hogy mégsem beteg a baba, vagy nem az a betegsége, amit mi
megállapítottunk? Lindsey számára ezek nagyon súlyos dilemmák voltak, különösen, hogy akkor még a sebészet eredményei sem voltak olyan jók. Ha abortuszra került a sor, minden boncoláson személyesen részt vett, hogy saját
szemével lássa, jó volt-e a diagnózisa. Szerencsére soha nem volt nagy tévedése. Ezek a kérdések természetesen számomra később ugyanúgy felmerültek,
és nekem is nagyon nehéz volt ezekkel szembesülni.
Gondolom, az elején itthon még magát az eljárást is ismertetni kellett.
Igen, sok ismertető előadást tartottunk, például a szülészeteken. Felhívtuk a figyelmet, hogy akinek a családjában volt már szívbetegség, azoknak a
magzatát ajánlatos szűrni, és most már erre képesek vagyunk.
Ha jól tudom, a diagnosztika mellett a másik szívügye a tanítás.
Mindig is szerettem tanítani. Ennek az egyik módja az, hogy ha valami új
diagnosztikai eljárást bevezetek, akkor időt fordítok az újítás megírására, leközlésére, így mások is értesülhetnek róla, tanulhatnak belőle. Másrészt nagyon szeretek medikusokkal foglalkozni, annak ellenére, hogy a mi
intézetünk nem egyetemi intézmény, tehát nem lenne a munkánk mindennapi része a tanítás. A felnőtt kardiológiai képzés részeként jönnek néha medikusok egy kicsit beleszagolni abba, amit mi csinálunk a gyerekvonalon, és
magántanárként tanítok az egyetemen is. A férjemmel közösen tartunk egy
gyermekkardiológiai speciál-kollégiumot a Semmelweis Egyetemen, ez a
szívügyünk. Azért tartjuk együtt, mert így ha ő operál, én akkor is meg tudom
tartani, tehát ebben is jól ki tudjuk egészíteni egymást. Bár nagyon sok szabad
időt igényel, rendkívül hálás feladat, ráadásul itt korán kiderül számunkra,
hogy kik azok, akik igazán ígéretesek ezen a területen.
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Az intézeti munka és a tanítás mellett pedig még magánrendelése is van.
Egy magánklinikán egy héten egyszer dolgozom, 2-3 órát, az intézeti munkaidőm után. Eredetileg azért hívtak, hogy tanítsam meg őket a szűrővizsgálatra, azután ott ragadtam. Biztos vagyok benne, hogy a szűrővizsgálatoké
a jövő. Sokkal többet kellene ezekből csinálni, mert most csak a nagy kockázatú várandósokat vizsgáljuk. Az átlagos kockázatú várandósságokból viszont összességében jóval több szívbeteg baba születik, hiszen náluk ugyan
egyenként kisebb a kockázat, de mivel lényegesen többen vannak, mint azok,
akiknél magas a kockázat, statisztikailag megváltoznak az arányok, vagyis
több szívbeteg baba születik náluk. A jelen pillanatban a szívfejlődési rendellenességekkel születő babák döntő többségét nem tudjuk kiszűrni, mert az
átlagos kockázatúak között nincs szűrés.
Hogyan tudja a veszteségeket, nehéz helyzeteket feldolgozni? Jó pár éve láttam egy
dokumentum-műsort egy kétéves kislány szívműtétjéről, az ön férje volt az egyik operáló orvos. A kislány a műtét során meghalt. A mai napig előttem van az a jelenet,
amikor a két szívsebész közül az egyik még küzd a kislány életéért, nem akarja elengedni, feladni, miközben a másik ül a sarokban és zokog. Nekem, kívülállónak is szívszorító jelenet volt. Hogyan lehet egy-egy ilyen eset után hazamenni, és például
elmosogatni?
Természetesen egy-egy ilyen eset otthonra is elkísér. Nem is lehet igazán
jól földolgozni. Az adja az erőt, hogy utána jön a következő feladat, amit meg
kell oldani. Mindig reménykedem benne, hogy azok között lehetek, akik tudnak a következő kis betegnek segíteni. Nekem személy szerint nagyon sokat
jelent a betegek és a szülők szeretete, elismerése is. A férjemmel nagyon sokat
beszélgetünk az esetekről, ez egyben előnye és hátránya is annak, hogy közös
területen dolgozunk. Hátránya, mert itthon is sokszor a benti dolgokról tárgyalunk, nem tudunk kikapcsolni, ugyanakkor a sok beszélgetés, a másik
megértése segít feldolgozni a nehézségeket, ami nagy előny.
A fia is szívsebész lett, az apját követve, igaz, ő felnőtteket gyógyít.
Ő harmadikos gimnazista kora körül határozta el, hogy ezt a pályát választja. Semmilyen direkt módon nem befolyásoltuk, sőt, szegény az egész hivatásnak mindig a rossz oldalát látta, hiszen sokszor nem voltunk itthon,
rengeteget kellett nélkülöznie minket amiatt, hogy nagyon elfoglaltak voltunk.
Ugyanakkor hallotta, látta, hogy nekünk ez mennyire fontos, hogy mennyire
boldoggá tesz minket az, hogy segíthetünk a betegeken. Nagyon büszkék voltunk rá, amikor megtudtuk, hogy ő is ezt a hivatást választja, mert éreztük,
hogy jó sebész lesz belőle.
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Hogyan nevelte a fiát, mennyire volt szigorú szülő?
Egyetlen gyermekként a fiam mindig is a szemem fénye volt, igyekeztem
meleg, gondoskodó szeretettel körülvenni őt kicsi és nagyobbacska korában
egyaránt. A férjemmel mindketten családcentrikusak vagyunk, fontos volt
számunkra, hogy mindig stabil bástyaként álljunk mögötte. Édesapámtól tanulva viszont az iskolai előmenetel tekintetében komoly elvárásaim voltak,
amiket teljesítenie kellett (teljesítette is maximálisan), ilyen értelemben szigorú voltam. A férjem ebből a szempontból engedékenyebb volt nálam. Édesanyám pedig majdnem nyolcvan éves koráig, a fiam utolsó gimnáziumi évéig
segített minket. A fiam talált rá, amikor rosszul lett otthon, akkor is őt várta
egy különóra után, még megfőzte neki a vacsorát, mielőtt elvesztette volna az
eszméletét, agyi oxigénhiány lépett fel nála. Édesanyám ezután egy fél évig
élt még, végig a MÁV kórházban volt, naponta kétszer látogattuk őt a bátyámmal. Mindig azt éreztem, hogy az utolsó fél évben kicsit vissza tudtam
neki adni azt a sok gondoskodást, szeretetet, amit tőle kaptunk. Ő az a típus
volt, aki mindig csak adott és adott, nehezen fogadta el a segítséget. Bár életem
egyik legnehezebb időszaka volt ez a fél év, mégis bizonyos értelemben jót tett
a lelkemnek, hogy valamit én is tehettem érte a végén, tudtam ápolni, gondoskodni róla.
A fia nem csak a hivatásával, de a családjával is ad okot büszkeségre, hiszen mára már
négy szép unokával ajándékozta meg önöket.
Annamária 1996-ban, István 1998-ban, Bence 2003-ban, Luca pedig 2007ben született. Hétköznap sajnos kevés időt tudunk együtt tölteni, de a hétvége most is a családé. Gyakorlatilag nem élünk társasági életet, azért, hogy
minden szabad időnk az unokáké lehessen. Ma is munka után Annamáriával
mentem ruhát vásárolni a születésnapjára. Ráadásul így egy órát kettesben
tudtunk tölteni. Erre is törekszem, hogy külön-külön is tudjak rájuk időt fordítani. Sajnos a pici baba koruk hamar elszaladt, jöttek sorra egymás után,
nekem meg kevés időm volt babusgatni őket, de most már eljutottunk oda,
hogy a nyáron például mind a négyet el tudtuk vinni a Balatonra egy hétre.
Csodálatos volt együtt lenni, strandra jártunk, tábortüzet csináltunk, az idő is
jó volt, nagyon élveztük mindannyian.
Van olyan az unokái közül, aki már érdeklődik az önök hivatása iránt?
Nincs, de én már látom, hogy melyikből lesz orvos, pedig ő még nem is sejti.
Milyen tanácsot tudna adni olyan nőknek, akik most próbálják a gyermeknevelést, a
családi életet összeegyeztetni a hivatásukkal?
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Először is nagyon fontos a jó családi háttér. Nekem ez megadatott, édesanyám és a férjem biztos hátteret jelentettek a számomra, a fiunkra pedig mindig büszkék lehettünk.
Másodszor: figyeljenek az egyensúlyra. Ha azt érzik, hogy valami elszabadul, akkor álljanak meg és mérlegeljenek. Gondolják át, mit miért éri meg
feláldozni. Nekem a legnagyobb bánatom, hogy nem lett több gyermekem.
Utólag azt gondolom, hogy remek, hogy ennyi cikkem, tudományos fokozatom, egyetemi magántanári címem van, de ki fog majd erre emlékezni? Viszont ha több gyermekem lenne, ki tudja, mire vitték volna, mivé váltak volna
mostanra?
Harmadszor: a munkahelyemet a munkahelyemnek tekintettem, soha
nem vettem részt az ottani pletykákban, munkahelyi politizálásban. Sok időm
nem is lett volna rá, hiszen mindig nagyon sokat dolgoztam. Elhatárolódtam
a konfliktusoktól, ez az alapelvem volt. Ha azt láttam, hogy valakik mást a
háta mögött kibeszélnek, akkor én felálltam és elmentem onnan. Ez különösen fontos volt az én pályám során, hiszen nagyon jelentős, nagy politikai változásoknak lehettünk tanúi, amelyek sokszor jártak feszültséggel. Nekem a
munkahelyemen csak az volt a fontos, hogy tegyem a dolgomat a gyerekekért. A betegek és a nővérek szeretete hajt, ezért dolgozom nap mint nap, a
többitől igyekszem magamat függetleníteni.
Negyedszer: fontos a jó szerencse, de tudni kell felismerni és élni is vele.
Akkor és ott nem mindig egyértelmű minden, ami később, az idő által kikristályosodik. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, merni kell belevágni az újba, a lehetőség önmagában nem elég.
A közeljövőre nézve pedig fontosnak tartom megjegyezni, hogy aggasztó
az orvosi pálya anyagi megbecsültségének a hiánya. Sajnos a fiatalokat nem
tudom nyugodt lelkiismerettel arra bíztatni, hogy kövessenek a pályán és szépen meg fognak élni, mert egyelőre ezt a pályát csak külföldön becsülik meg
megfelelően. Mi például mindent örököltünk, a lakást, a szép régi bútorokat
és a balatoni telket, magunk nem tudtuk volna megszerezni a fizetésünkből.
Ha Nagy-Britanniában maradunk, amire akkor minket nagyon csábítottak,
ma már biztosan magánrepülőgépünk lenne, és nem lenne probléma például
házvezetőnőt tartani. Nem kellene a férjemnek hideg szendvicset ennie este
kilenckor, amikor én még nem értem haza. Ez igazságtalan és veszélyes is,
hiszen aki kimegy külföldre, az most is a sokszorosát fogja keresni az itthoni
bérének, csak akkor nem lesz, aki ellássa az itthoni kis betegeket. Szerencsére
hozzám hasonlóan vannak még mások is, akik fejjel mennek a falnak, és ha
lehetne, sem mennek át a magánszférába vagy külföldre, mert a betegek a
fontosak nekik. Csak aztán nehogy túl későn eszméljenek a döntéshozók,
hogy nem vagyunk elegen.
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Prokopp Dóra
Dóra a második interjúalanyom. A Facebookon kerestem meg, teljesen ismeretlenül.
Rendkívül pozitívan reagált, a telefonban is
nagyon kedves volt. Az előző interjúhoz hasonlóan most is meglehetősen izgulok: Dóra
évekig profin interjúzott, nem is akárkikkel –
vajon mit fog szólni az én lelkes, de amatőr
stílusomhoz?
A kelleténél korábban elindulok, de izgalmamban többször eltévedek, így végül a
félórás ráhagyásból három perces késést sikerül kihoznom. Egyébként sem szeretek
késni, de ilyenkor különösen zavar. Csak
messze találok parkolót, ezért magamat jól
megerőltetve futok a hathónapos hasammal,
el is kezd fájni. Szerencsére Dóra sem ért még
oda, így van időm kicsit körülnézni. A Pastrami étteremben találkozunk, ami Leányfalu után most Dóra második otthona. Tágas tér, kellemes berendezés, nagyon kedves személyzet (itthon igazi
ritkaság), a mosdó pedig tényleg olyan, amilyet még sosem láttam – a pelenkázó mellett egy ízléses, vitrines szekrény polcain mindenféle női kellék áll,
szabadon közzé téve.
Dóra megérkezik, és őszintén meglep. A fényképeken is rendkívül dekoratív, de az életben egyszerűen lenyűgöz a megjelenése. Szabadkozik, hogy
nem aludt, miközben én kipihenve tízszer fáradtabbnak nézek ki nála. Üde,
fiatal arc, sehol egy karika, az eltelt éveknek nincsenek nyomai rajta – hogy a
négy gyerekről már ne is beszéljek. Élőben, ha lehet, még közvetlenebb, mint
telefonban. Nagy élvezettel, összeszedetten mesél, sugárzik belőle a profizmus. Hirtelen nagyon sajnálom, hogy nem tévéműsort vezetek, vagy legalább
rádiót, annyira szeretném, ha mások is látnák-hallanák a hanglejtését, a gesztusait. Egyszerre bölcs, átgondolt és laza. Sehol nem látom azt a könnyű kis
Dórikát, akinek a rosszmájúak szeretik beállítani. Ez a nő nemcsak nagyon
okos, de nagyon érett is. Nem véletlen, hogy annyi mindent elért.
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Életrajzi adatok:
Születési hely, idő:
Gyermekei:
Házastársa:
Tanulmányok:

Orvosi munka:
Televíziós karrier:

Televíziós csatornák:

Egyéb:
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1967. július 30-án született Budapesten.
Sára (1990), Vilmos (1996), Rozi (1998), Bora (2000)
Krasznai János fotóművész, 1992 óta.
1981–1985: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló
Gimnázium
1985–1991: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar
1991–1993: Országos Mentőszolgálat
Egyetemi évek alatt reklámokban szerepelt.
Szerencsekerék (MTV, 1993–1997)
Dóra mozija (RTL Klub, 1997–1999)
Rajongó (MTV, 1999–2001)
Aranykor (Filmmúzeum, 2001–2007)
2000. november: Filmmúzeum első adás
2001. december: Pax TV első adás (egy év múlva
kiszállt belőle)
2002. december: Hír TV első adás (alapítás után kiszállt belőle)
2004. szeptember: TV Paprika első adás
2005. december: TV Deko első adás
2007. október: A Filmmúzeumot, a TV Paprikát és
a TV Deko-t üzlettársaival egyetértésben eladják a
Chellomediának.
2009. január: a Pastrami étterem megnyitása.

Beszéljünk először a családodról! A nagypapád híres ember, főjegyző, olimpikon volt.
A szüleid mivel foglalkoztak?
Édesapám állatorvos, édesanyám pedig mikrobiológus-asszisztens volt,
ma már mindketten nyugdíjasok. Végtelenül jó gyerekkorom volt, melynek
alapját az a szeretetteli légkör és családi biztonság adta, amelyről már gyerekként is tudtam, hogy kuriózum. Biztos voltam benne például, hogy a szüleim nem csalják meg egymást. Belémivódott, hogy érdemes arra az ideára
építeni, amely szerint az ember egyszer csak megtalálja az igazit, és hogy igenis létezik ilyen. A legfőbb erőmet, az energiám igazi magját az a biztonság
adja, amit a szüleim szeretete adott nekem. Soha nem volt kérdés, hogy számukra én vagyok az első.
Kamaszként ennek megvolt az a hátulütője: egy kicsit sok volt az anyukám, néha kicsit terhes volt a túláradó szeretete. Ez a szeretet a mai napig
megvan, bár most már megfordult egy kicsit az iránya: néha anyukám elszólja magát, hogy ő az ötödik gyerekem. Kétszer kérte mostanában, hogy
„Foglalkozz velem, mert én is a lányod vagyok!”. Nem is veszi észre, hogy így
mondja, ahogy apukám se, hogy tegnap lesárikázott, holott Sára az én lányom. Ennek a szeretetbugyornak, amely egy bonyolult masszaként van körülöttünk, velejárója a szerepek fölcserélődése.
Nagyon szeretném a gyerekeimnek megadni ezt a biztonságérzetet, még
úgy is, hogy négyen vannak. Arra jutottam, hogy mindig az a kedvenc, amelyikkel éppen foglalkozom. Amelyiknek a haját fésülöm, amelyikkel tanulok,
hiszen az energiámnak a nagy része akkor rávetődik. A szeretet végtelen
mennyiségben osztható, jön az univerzumból, nem fogy ki. Bízom benne,
hogy ilyen szempontból egykének érzik magukat.
Nehéz eldönteni ebben a világban, hogy mi a legfontosabb, amit át kell
nekik adni. Nem biztos, hogy egy világhírű hegedűművész, akinek a kirakatélete maga a tökély, és akit mindenki irigyel, valójában boldog. Nem attól boldog valaki, hogy milyen karriert ér el, hogy látszólag mi van kirakva az
ablakba, hanem attól, hogy ő igazából magabiztos-e és rendben van-e az élete.
Ez az egyetlen, amivel el tudom indítani őket az életben: hogy önálló, magabiztos emberek lehessenek, akik egyedül is jól vannak a világban. Soha ne
függjenek semmitől. Ne attól legyenek boldogok, hogy van egy szerelmük, ne
attól, hogy más tükröt tart nekik, hanem legyenek individuumok, akik bármilyen viharok közepette is megállják a helyüket. Hogy azután melyikük milyen vihart választ magának, az már ő ügye, én nem befolyásolhatom.
Hagynom kell őket élni a saját életüket, én nem tudom eldönteni, hogy nekik
mi a jó.
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Olvastam egy 2002-es interjúban, hogy iskolát szerettél volna alapítani, épp azért,
hogy a megfelelő értékeket át tudd adni a gyerekeknek.
Igen, nagyon szerettem volna, de rájöttem, hogy az én energiám kevés lett
volna ehhez, másrészt nem jött el akkor a pillanat. Arra viszont jó volt, hogy
átgondoljam az oktatással kapcsolatos értékeket. Természetesen nagyon fontos az általános műveltség, ez adja az alapot. Én még mindig abból élek, amit
a Fazekasban tanultam. Igazából a mai napig nem tudtam eldönteni, mi az az
igazán fontos plusz érték, amit egy iskola a többihez képest meg tud adni.
Van például olyan neves, alternatív középiskola, ahol, ha jól tudom, hetvenezer forint a havi tandíj. Ez eleve szelektálja a gyerekeket. A saját gyerekeimet
boldogan járatom olyan környezetbe, amely sokkal életszerűbb és életszagúbb. A fiam például egy focicsapatban játszik, és ott a gyerekekkel való kapcsolata révén komoly problémákkal, drámai körülményekkel szembesül.
Ugyanakkor ezzel ellentmondok magamnak. Én például burokban nőttem fel, és csak húszévesen kezdtem el körülnézni a világban, amikor nővér
voltam az I-es számú gyerekklinikán. Emlékszem, ültünk a nővérszobában,
reggelenként ittam az isteni ovis teát, ami a gyerekosztályon volt, hallgattam
a kolleganők csacsogását, és el voltam képedve, hogy milyen életek vannak!
Végül is nem maradtam le a valóságról, mert volt rá fülem meg szemem a
kellő időben. Elképzelhető, hogy lehet burokban felnevelni egy gyereket és
utána kiengedni a világba – én azt hiszem, hogy erre nincsenek trendek vagy
vonulatok. Ami biztos: ha a gyereknek kérdése van, a szülőnek egyszerűen
válaszolnia kell.
Azt hiszem, hogy már az is buroknak számít, ha Te egy szerető családban neveled a
gyerekeket, mert az ma már különleges. Viszont szerintem éppen ezzel alapozod meg
az életben való boldogulásukat.
Ezzel egyetértek, és a legtöbb a biztos alap. Igaz, nem könnyű munka a
napi huszonnégy órás, száz százalékos figyelem, de ez engem végtelenül szórakoztat. Általában rengeteget töröm a fejem azon, hogy mivel tudok nekik a
legjobban segíteni.
Az első házasságod válással végződött. Mit jelentett ez a lányoddal való kapcsolatodban?
Sára most huszonhárom éves. Párkapcsolatban él, mindig mondom is
neki, hogy felőlem már jöhet az unoka is… Ezt a gondolatot lassan kezdi befogadni, ami nekem is nagy változás lelkiekben. Ahogy annak idején a baráti
körünkben én lettem először édesanya, most van esélyem rá, hogy én legyek
először nagymama. Most kezdem megérteni anyukámat, miért örült annyira
30

annak, hogy Sára nem mamának, hanem Anikónak szólította. Ha az ember
még fiatalos szeretne maradni, akkor nem feltétlenül szeretné, ha az utcán,
társaságban nagymaminak szólítanák. Remélem, az unokámmal mi is találunk majd valamilyen áthidaló megoldást.
Azt gondolom egyébként, hogy a húszas éveink elején nem érdemes életre
szóló kapcsolatokra számítani vagy ilyesmit tervezni, bár nyilván mindenki
erre vágyik. Fontosnak tartom, hogy egyedül találják meg önmagukat a világban, és ne attól legyenek boldogok, hogy boldog a házasságuk, a párkapcsolatuk.
Az én példám végeredményben nagyon szerencsés volt, annak ellenére,
hogy fiatalon elváltam. Igaz, kellett hozzá Feri (Sári édesapja), aki gálánsan távozott az életünkből, mindenféle dráma nélkül. És ott volt János, aki az első
perctől fogva édes gyerekeként fogadta el Sárát, és ez perdöntő volt a kapcsolatunkban. Óriási mázlim van, ezt tudom. De azt is látom, és hiszem is,
hogy a szerencse szintén egyfajta teremtés, a mi teremtésünk, tehát oda kell
rá figyelni, észre kell venni. Teljes mértékben az én kezemben van, szerintem
nincs is olyan, hogy sorsüldözött valaki, inkább az szokott előfordulni, hogy
az ember nem úgy fogadja a sors csapásait, ahogy kell. Mondom én, akire látszólag az jellemző, hogy a tenyerén hordozza a Jóisten. Ha valaki végigcsinálná egy napomat, rögtön másképp látná a dolgot. Azok a leckék, amelyeken
én végigmentem, nekem éppen olyan fájdalmasak voltak, mint másoknak.
Huszonöt éves koromban, amikor elváltam, teljesen más ember voltam. Vallom, hogy az ember nemcsak a kamaszkorában változik, hanem akár évtizedenként is.
Most, a negyvenes éveimben, azt látom, hogy sorra mennek tönkre a házasságok. Ez a „midlife crisis” tényleg létezik. Megijednek a férfiak, megijednek a nők, rájönnek, hogy elszúrták, nem feltétlenül a másik okán, mert a saját
életét mindenki saját maga szúrta el, mégis azt hiszik, hogy a másikon múlott
az egész. Ki-ki rájön arra, hogy a másik nem az lett, akit elképzelt magának
tizenéves korában. Azt hiszem, fel kell készítenem a gyerekeimet arra, hogy
ez is bekövetkezhet. Éppen ezért egy kapcsolat elején nem árt végiggondolni,
hogy negyven év múlva is lesznek-e a párnak egymás iránt is mozgósítható
tartalékaik.
Miért szerettél volna ilyen korán, huszonhárom évesen édesanyává válni?
Úgy voltam akkor ezzel (ahogy egyébként nagyon sokan, rosszul), hogy
majd az égiek eldöntik, hogy mit akarok én az életben, és szerencsére így döntöttek. Tulajdonképpen kihelyeztem a döntést, és Sárika bepottyant. Nagyon
élvezem, hogy ilyen nagy lányom van, és haverom, és tesóm, és mindenem
egyszerre. Sajnos nem vagyok jó múltidézésben, már elfelejtettem, milyen
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volt pici babaként. Sára ma már felnőtt ember, akivel a kapcsolatok teljesen átminősültek. Nagyon nagy harcaink voltak, egyáltalán nem volt könnyű vele
kamaszkorában. Sok fejtörést okozott, mindenféle szempontból, szépen próbára tettük egymás idegeit, de mind a ketten helytálltunk! Tizenhárom éves
korában úgy lázadt, ahogy én húszévesen. Ez is előrejött, ahogy a világban
sok minden más is. Akkor még nem értettem, hogy tizenhárom évesen hogyan hordozhatja azokat a tüneteket, amiket én hét évvel később mutattam.
Mostanra viszont túl is lett ezeken, és csodálatos ember lett belőle. Olyan
megbízható, amilyen én húszéves koromban közel sem voltam. A három testvérét bármikor úgy rá lehet hagyni, hogy jobb kezekben elképzelni sem
tudom őket. Mindent tud, mindent megkapott tőlem, amit egy lánynak az
anyjától meg kell kapnia. Végtelenül büszke vagyok rá.
Nem szégyellem, hogy a kamaszkori lázadása idején pszichológushoz is
elmentem, aki mindig azt mondta, hogy Sára teljesen rendben van. Csak túl
kell élnünk a kamaszkort, és meg fogom látni, hogy nem hiába tanítom neki
a dolgokat. Akkor ez reménytelennek tűnt, de most látom, hogy az utolsó
szóig minden megmaradt benne, amit mondtam neki. Elmondhatatlanul jó
látni, hogy egyszerűen megérett, és kézzelfogható a munkám gyümölcse.
Sára elsőszülöttként tapossa az utat a többieknek. Ő tizennégy évesen fúrathatta ki a fülét, Rozi tíz, Borika meg már nyolc évesen. Mobiltelefont is sokkal később kapott, mint a többiek, ráadásul nagyon fáj neki, hogy nem lehetett
Barbie babája. Nála még komolyan tartottam magam az elveimhez, később áthelyeződtek a hangsúlyok.
A kicsik pótanyjukként néznek rá, rajonganak érte, és nagyon nehezen viselik, hogy kevesebbet van otthon, mert egyetemre jár és elköltözött. Jogot
tanul, a kisujjából rázza ki, úgy látom, hogy végtelenül okos. A gimnáziumban egyszer egy kémia előadásán nyugodtam meg: láttam, hogy milyen okosan, milyen jó kiállással, mosolyogva szerepel. Mindig arra tanítom a
lányaimat, hogy a mosoly és a kedvesség egy-egy helyzetben a siker nyolcvan
százalékát adja – ezért legyenek mindig kedvesek a világban, mindenkivel.
Sára a tanulmányai mellett egy ügyvédi irodában is dolgozik, ráadásul kezdi
átvenni tőlem is a stafétát. A Pastrami étterem népszerűsítését különféle fórumokon már ő végzi, nemrég egy komolyabb ügyben valakit hozzá irányítottam, és nagyon profin (nálam egyébként sokkal keményebben) kezelte a
helyzetet.
Vilmos hat év korkülönbséggel követi Sárát a sorban. Számomra ő a világon a legszebb pasi, az egyetlen fiam, gyönyörű lelkű férfiember, nagyon
hajaz az apjára, ráadásul az én összes jó tulajdonságommal is rendelkezik.
Imádják a nők. Nem csodálom, mert nagyon nagy szeretet sugárzik belőle és
rendkívül jó természetű. Azt gondolom, hogy a mi kapcsolatunk egészen
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rendhagyó, jó értelemben. Mindemellett nagyon vigyázok, hogy ne húzza őt
vissza a szeretetem. Vilmos egyébként vagány kis pasi, nagyon okos, a suliban néha szemtelen, kicsit lusta, férfi módra, de fejlődőképes! Egyre inkább
érdekli őt az édesapja munkája, az operatőrködés, a fotózás, a vizuális kultúra.
Egy tündöklő gyöngyszem a lányok sorában.
A következő Rozi, az egyetlen barna szemű, barna hajú gyerekem, aki
végre az én vonalamat hozza. Mosolyogva született, és mosolygott az első
éveiben, végig. Picinek egy zsírgombóc volt, most pedig egy csupa izom szexbomba, aki bármilyen mozgásban vagy sportban kimagasló.
Ugyanakkor diszlexiás volt. Erre ma már alig emlékszünk, mert rendkívüli
szorgalommal, precizitással elérte, hogy ma már valamennyi gyerekem közül
ő a legjobb tanuló, rendkívül tehetséges az iskolában. Mindazonáltal vele is
megtanultam, amit kellett, mint ahogy minden gyereknél van valami lecke.
Vilmosnak állandóan fájt a hasa kiskorában, Rozi diszlexiás, Borinak alvászavarai voltak, szóval minden gyereknél volt egy olyan tünet, amit kizárólag
azért kaptam, hogy a megoldásából tanuljak. Ilyenkor a figyelmem is még
jobban az adott gyerekre terelődött. Figyelek rá, hogy ne problémaként éljem
meg ezeket, hanem közös, ám az én kormányzásommal megoldandó feladatként.
Gondolom, a diszlexiával megjártátok a szakemberek sorát.
Megjártunk mindenkit, a chi kung nagymestertől a látóig, de a végén csak
az én kitartó, intenzív figyelmem segített. Azt vallom, hogy 2010 után egy
olyan időszakban élünk, amikor rengeteg dolog változik, a Föld egy új rezgésállapotra áll át. Sok ezer éves ciklusoknak vagyunk a végén. Ennek a rendjét tanulmányozom, és hiszem, hogy 2010 után egy olyan intenzív időszakot
élünk, amely egyedülálló az univerzumban. Ezt mi, emberek a saját, szabad
akaratunkból és választásunkból éljük meg, ezért vagyunk most a Földön. A
felgyorsult világot és a sok változást, amit a gyerekeimen keresztül is tapasztalok, ennek a hozadékaként könyvelem el.
Rozi például egy szárnyaló láng-lélek, aki minden erejével ellenállt annak,
hogy az iskolában le kelljen ülnie, és számára teljesen érdektelen szövegeket
kelljen olvasnia. Emiatt el is fordult, magába zárkózott. Azt láttam, hogy a
hétéves gyerekem boldogtalan. Ez rettenetes érzés! Esterházy Péter mondta,
hogy az a legszörnyűbb pillanat, amikor az ember rájön, hogy nemhogy nem
tud segíteni a gyereke boldogságán, de már nem is tudja, hogy boldog-e
egyáltalán, mert már olyan nagy, és annyira mást mutat a külvilág felé. Én
szerencsére a hétéves gyerekemen láttam, hogy nem boldog. Tizenöt éves korára mondhatom azt, hogy évek kőkemény odafigyelésével visszakormányoztuk, és tud önfeledten kacagni. Az egész a mi kettőnk meccse volt. Hogy
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honnan származott, magzati korból vagy máshonnan, nem tudhatom, de azt
hiszem, sikeresen lejátszottuk.
Borika pedig egy külön univerzum, ezt mindenki vallja, aki ismeri. Nagyon érdekes, hogy a saját testvérei is úgy kezelik őt, mint egy elképesztő jövevényt a családban. Mindent eltűrnek tőle. Csőgörénynek hívtuk kisgyerek
korában, mert elképesztően rosszul bánt a testvéreivel. Rozi arcán a mai napig
vannak olyan hegek, amelyeket Bori körmeinek nyomait őrzik. Bori sem véletlenül született a mostani világba. Minden éjjel, elalvás után egy órával felébredt álmából, rémítően őrjöngött, közben érthetetlen nyelven beszélt. Ez
körülbelül hat évig tartott. Kezelésre szorult. Én mindent megpróbáltam, dajkáltam, fenyegettem, próbálkoztunk hipnózissal is, de semmi nem használt.
Emiatt a nappalai is rettenetesek voltak, mert nem aludta végig az éjszakákat.
Végül az egész rendkívül érdekes módon oldódott meg, amiből ismét nagyon sokat tanultam. Jánosom elvitt Tibetbe, ahol meglátogattunk egy kolostort. Nagyon sok gyerek volt ott. Megkérdeztem, miért mentek oda, mire
azt felelték, hogy ezek olyan gyerekek, akiknek nagyon rosszak az álmaik
meg az éjszakáik. Mindegyik kapott egy kis fekete kulimászt az orrára. Hoztam ebből a kulimászból, Bori orrára kentem, és többet nem ébredt fel éjszaka.
Ez a küzdelem az én utam volt, mert minden, amit a gyerekeim produkálnak, én vagyok. Vallom, hogy a gyerek mindig a szülei tüneteit mutatja, a szülei tükre. Ha nincs tökéletes harmóniában, egyensúlyban a szülő, az élet
bármilyen területén, akkor a gyerek meg fogja ezt mutatni, mivel azért jött le,
hogy tanítsa a szüleit. Amikor ő válik szülővé, akkor majd az ő leckéi is sorra
következnek. Tehát minden, ami a gyerekeimmel kapcsolatos, az engem tanít.
Amikor elmentem Tibetbe, ott rengeteg mindent megéltem, és egy nagy burokban jöttem vissza. Ez az utazás most hihetetlen csodának és hatalmas kalandnak tűnik, de amikor benne voltam, teljesen magától értetődő volt. Az út
során a gondolkodásomban, a lelkemben rengeteg minden megváltozott. Ez
kellett ahhoz, hogy Borika végre kikerüljön abból az állapotból, amelyben hoszszasan benn volt. A fekete kulimász nyilván csak a fizikai szintet képviselte.
Ebből a történetből megint megkaptam a tanulságaimat. Én nem betegségeket növesztek magamnak, hanem a gyerekeimen keresztül tanulom meg a
leckéket, azt, hogy mi a feladatunk a világban. Hiszem, hogy magunknak teremtjük a valóságot. Akár tetszik, akár nem, meg tudjuk teremteni azokat a
dolgokat, amiket szeretnénk az életben. Csak sokkal több a félelmünk és a negatív gondolatunk azzal kapcsolatban, hogy erre nem vagyunk képesek, ezért
aztán nem is vagyunk képesek rá, de ez csak látszólagos. Bárkiből lehet az
Egyesült Államok elnöke, ha az a célja, vagy lehet a legeslegboldogabb erdőkerülő, ha azt választja. Én az utóbbit választanám.
Rád a szüleid nagyon sokat vártak, és végül egyedüli gyerek maradtál. Vajon annak
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a hatására vágytál nagy családra, mert neked hiányoztak a testvérek?
Hiányoztak, de az, hogy ennyi gyerekem lett, nem tudatos, átgondolt terv
eredménye. Egyszerűen mindegyik annyira jó fej volt, amikor megszületett,
hogy már a szülőszobán szerettem volna a következőt. (Egyébként imádok
szülni.) Úgy gondoltam, lássuk meg, még mire vagyunk képesek. Jó ideig
nem volt lezárva a kérdés, hogy lesz-e még egy, de most már másról szól az
életem. Lux Elvira mondásával élve, „az első húsz évem a férfiaké volt, a második húsz évem a gyerekeké, a harmadik húsz évem pedig az Istené”. Egy
újszülötthöz már nem érzek magamban sem fizikai, sem lelki energiát. Az
unokák, azok jöhetnek.
Miért lettél orvos?
A mai napig emlékszem a pillanatra, amikor ötödikes koromban az anyukám hazajött egy szülői értekezletről azzal, hogy a matematika tanárom szerint jó orvos lenne belőlem, mert olyan jó szívem van. Elgondolkodtam ezen,
és megtetszett az ötlet. Annyira, hogy ettől kezdve ezt magától értetődőnek
éreztem. Hála a gyerekkoromnak, tényleg jó szívű vagyok. Lehetek nagyvonalú az érzelmeimben, mert én is mindig nagyvonalú érzelmeket kaptam, a
szüleimnek köszönhetően megtanultam szeretni. Kisiskolás korom óta fontosnak tartom, hogy a társadalom hasznos tagja legyek. A lelkemben ma is
orvos vagyok. Ha bárki kérdéssel fordul hozzám, a legnagyobb igyekezetem
és tudásom szerint adok neki tanácsot. Legyen szó akár egy Algopyrinről,
akár sokkal többről. Most is gyógyítok, csak nem a klasszikus orvosi értelemben.
Már egyetemista korodban elkezdtél reklámfilmekben szerepelni?
Pontosan. Jó pénzkeresetnek tűnt, ráadásul kellően legyezte a hiúságomat.
Később pedig egy véletlen folytán kerültem a Szerencsekerékbe, amit tulajdonképpen az unokatestvéremék indítottak. Volt egy nagyon hosszú casting, amelynek a végén nem találták meg az ideális lányt, mire az unokatestvérem javasolta,
hogy nézzenek meg engem. Ettől kezdve nem volt kérdés a számukra, hogy
engem akarnak.
Ez egy nagyon érdekes időszak volt az életemben. Nemrég bukkantam rá
egy akkori naplófeljegyzésemre, így újra felidéződött bennem, mennyire végtelenül fáradt voltam esténként, csak attól, hogy ott kellett állni, mosolyogni,
szerepelni. Havonta három-négy forgatási napom volt, utána pedig éltem az
életem mentőorvosként. Érdekes, hogy a mentőzés sokkal kevésbé merített ki,
mint a forgatások. Akkor még más volt a teherbírásom. Ma már látom, hogy
valóban teher alatt nő a pálma – sok olyan 30-40 éves nőt ismerek, akinek a
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teherbírása az enyémhez képest nagyon kicsi. A potenciál biztosan bennük
van, de nem hozta ki az élet belőlük azt, hogy nagyobb munkabírásúnak kell
lenniük. Mert nincs gyerekük, vagy egy gyerekük van, vagy nem olyan eseménydús az életük, amennyire nekem. Nekem is az élet hozta, hogy egyre
többet kellett elbírnom.
Napi szinten mégis hogyan oldottad meg azt, hogy a kicsi gyermeked, férjed mellett
tudj mentőzni és forgatni is? Hogyan fért bele ennyi minden az idődbe, milyenek voltak akkor a napjaid?
Gyakorlatilag az édesanyámék nevelték Sárát. Nagyon közel laktunk. Akkoriban vad kamaszlány voltam, húszéves fejjel. Abban az időben egy vacsora
elkészítése, a gyerekem etetése például komoly gond volt számomra, mivel a
szüleim engem mindig kiszolgáltak. Soha nem kellett főznöm vagy mosogatnom, de még egy szendvicset sem kellett megkennem, valóságos királylányként neveltek. Büszkék voltak rá, hogy rendkívüli tanuló voltam, mintagyerek,
csodálatosan szerepeltem a szavalóversenyeken, és csak az volt a dolgom,
hogy éjjel-nappal tanuljak, más feladatot nem adtak. Ennek megfelelően voltam elkényeztetve, ugyanakkor nagyon jól teljesítettem. Hatalmas volt a kontraszt, amikor saját háztartásom lett. Mai fejjel belegondolva borzalmas
rendetlenség volt. A lakásban élő sarkok voltak, nem csodálkoztam volna, ha
egyszer csak egy kupac ruha elém mászott volna. Ezért nem is szólok rá a gyerekeimre, ha látom, hogy rendetlenek, mert lesz még kutyából szalonna.
Sára rengeteget volt a szüleimnél, de ha úgy adódott, bevittem magammal
az előadásokra, ott szoptattam, ha kellett. Gyakorlatilag megszültem a saját
testvéremet, mivel a szüleim gondoskodtak mindkettőnkről. Persze volt neki
édesapja, apai nagyszülei, de az én státuszomban nagy ugrás nem történt,
mert annak ellenére, hogy férjhez mentem és elköltöztünk, engem a szüleim
pátyolgattak továbbra is.
Az életemben az igazi változás akkor jött el, mikor Jánossal egymásra találtunk. Akkor váltam le igazán, akkor lettem igazán önálló, attól kezdve mertem saját fejjel gondolkodni, tervezni. Addig csak a szüleim elvárásait hoztam,
azt teljesítettem a leggyönyörűbb esküvővel, keresztelővel, ahogy a nagykönyvben meg van írva. A Jánossal való találkozásomig éltem a szüleim
életét, onnantól pedig a saját magamét. Ettől kezdve nőtt meg a teherbírásom
is, én sem így születtem. Igaz, a gimnáziumi osztálytársnőim azt mondják,
hogy már kamaszként is monomániás voltam, egész éjjel kötöttem vagy varrtam például. Szerintük már akkor is aktívabb voltam az átlagosnál. Tény,
hogy mindig is rengeteg energia szorult belém, de az élet nagyon sokat alakított rajtam.
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Hogy ismerkedtetek meg Jánossal?
Sára kapcsán ismertem meg, ő hozott vele össze, mivel ő fotográfusként
éppen gyerekszereplőt keresett. Tulajdonképpen Jánost Sára ragadta meg.
Köztünk olyan szerelem lett első látásra, ami szerintem azt jelzi, hogy évmilliók óta együtt vagyunk, csak rá kellett találnom ebben a formájában. Álmodtam én már magunkról húszas évekbeli szerelmespárként is. Amikor
találkoztunk, azt is megálmodtam, hogy vele fogom leélni az életemet. Az
igazán fontos változásokat az életemben mind megálmodtam, például azt,
hogy mentőzni fogok. Hiszem, hogy odaátról vigyáznak ránk és súgnak nekünk, csak hinni kell benne és élni a segítséggel. A tudatos életvezetés teszi
lehetővé, hogy az ember teherbíró legyen. Az erejét, ami véges, úgy koncentrálja, és abba fektesse, amivel igazán előre jut.
A visszavonulásomban is ez a tudatosság játszott szerepet. Ma már olyasmire, aminek nincs nagyon fontos helye, nem pazarolok időt, mert akkor épp
a gyerekeimet lopnám meg, miközben velük foglalkozhatnék, ami az én igazi
feladatom. Rengeteg hibám van, és nagyon sok mindent rosszul csinálok, de
arra nagyon odafigyelek, hogy mindig aszerint mérlegeljem és osszam be az
erőmet, hogy mi az, ami előre visz, akár egyetlen centivel is az életemben.
Ma már négy kis felnőttel élünk együtt, mivel Bori, a 13 éve ellenére, a nagyobb testvérei miatt szintén egészen felnőttesen viselkedik. A napi rutin
szervezése helyett a tudatos életre nevelés, a példamutatás lett ma már a legfőbb feladatunk. Fontosak a közös programok, amelyekkel egyben a felnőtt
életbe vezetjük át őket. Együtt futottunk pl. a Vivicittán. Most fogunk először
úgy utazni külföldre (New Yorkba megyünk nyolc napra), hogy nem a spontán programoké lesz a főszerep. Tudatosan úgy alakítottuk a kinti teendőket,
hogy Vilmos a jövője szempontjából fontos dolgokat lásson, tapasztalhasson,
és hogy a későbbi döntéseiben ezek az élmények segíthessék.
Talán a legsűrűbbnek az az időszak tűnik az életedben, amikor a négy kisgyerek mellett kitaláltatok és megcsináltatok egy olyan filmcsatornát, amilyen Magyarországon
addig még nem volt. Hogyan sikerült akkor jól beosztanod az erőidet?
Édesanyámék és az anyósomék továbbra is sokat segítettek. Két szoptatás
között mindig volt hova vinni a kisbabát, ami áldás volt. A gyerekek az iskola
után a mai napig a szüleimhez mennek. Az ő segítségük nélkül nem kivitelezhető ez az életforma, amit élünk, különösen, hogy vidéken lakunk, ahol nem érhető el minden tömegközlekedéssel. Ez a háttér tényleg rengeteget jelent.
A Filmmúzeum elindításához pedig egyszerűen jött egy szikra, egy lehetőség, csak annyi, amennyi szerintem mindenkinek az életében a maga szintjén ott van. Az Egyesült Államok elnökének sem kisebbek vagy nagyobbak a
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problémái, mint annak az embernek, aki mondjuk elveszítette az állását és
megélhetési gondjai vannak, csak más környezetben. Az az energia, amit beletesz egy probléma megoldásába, pontosan ugyanannyi. Csak az ő életében
mással kell foglalkozni. Mi egy televíziót csináltunk, másnak az a kérdése,
hogy hogyan nyisson egy virágüzletet.
Ennek ti ketten voltatok a szellemi atyjai, vagy az üzlettársaitok is hozzájárultak az
ötlethez?
Üzlettársaink és barátaink, akikkel a Pastramit is csináljuk: Lissák Marcell
és Körmendi Ékes Judit, ők akkor léptek be az életünkbe. Ez egy óriási öszszetalálkozás volt, észrevettük egymást, ráéreztünk egymásra, arra, hogy jól
fogunk tudni együtt dolgozni. Ha az ember kitárja a szívét, nagy dolgok történhetnek vele. Egy régi mondás szerint amikor kész a tanítvány, a mester
mindig belép. Ez a szellemi utakra vonatkozik, de azt is lehet érteni ezen,
hogy ha valamit kellő körültekintéssel járunk végig, elérünk valahova, és nyitottak vagyunk a következő lépésre, akkor az meg is fog történni. Az utak különböznek, de az univerzum működési elve mindig ez. Kötelességünk
mindent megtenni, amit a földi síkon lehetséges. Ha ez mégsem elég, akkor
viszont el kell fogadnunk, hogy isteni beavatkozásra van szükségünk, amit ha
kérünk, megkapunk.
Négyen dolgoztatok a Filmmúzeumon; elindult, és már az első évben sikeres volt.
Sikeres volt, de nagyon komoly anyagi problémáink voltak. Irgalmatlan
harcok kövezték az utat. Politikai küzdelmeket vívtam, közben ott volt a négy
gyerekem, és azon gondolkodtam, hogy miért kell ez nekem, mi dolgom van
ezzel. Ha valami nehézségem adódik, mindig megpróbálok rájönni, hogy mit
kell nekem a nehézség által megtanulnom. Túléltük persze a harcokat, mert
mi mást csinálhattunk volna. Elfutni nem tudok saját magam és a leckéim
elől. Utólag lehet azt gondolni, hogy mekkora sikereim vannak, de én tudom,
hogy abban mennyi munka van. Kellett hozzá a tehetségünk is és az, hogy nagyon odafigyeljünk a dolgokra, és jól osszuk fel egymás között a szerepeket,
feladatokat.
Azt gondolnám, hogy egy három hónapos kisbaba mellett nem te voltál az, aki a legtöbb kört futotta.
De, én voltam. Éppen most voltunk Szegeden, ahol fölemlegettük, hogy
miközben az egyik kábelszolgáltató vezérével tárgyaltam az étteremben, Borika János karjában várta odakinn, hogy mikor végzek. Bori az irodában nőtt
föl. Ott tettük le, egy járókában, és ha kellett, tárgyalás közben szoptattam.
38

Ezek szerint jól bírta.
Nagyon jól bírta, mert nem volt más választása. Az ember túlélő képessége
hihetetlen. Nekem megnyugtató tapasztalás volt, hogy ezt is túl lehetett élni.
Túléltük.
Általában mi segített át téged a nehézségeken?
Elsősorban a hit, önmagamban. Az Istenben is, természetesen, de én vallom, hogy én az Isten egy darabja vagyok. Ha szeretettel és a legjobb szándék
szerint kezelünk dolgokat, akkor azt az Istennek tetsző jó szerint kezeljük.
Engem ez vezérelt, és nálam működött is.
Ebben a zűrös időszakban, amikor a Filmmúzeum miatt rengeteg feladatod volt, nagyon sok stressz ért, otthon volt három gyerek, az irodában egy kisbaba – ekkor a háztartásban például volt segítséged?
Ekkor már volt. Egy időben be akartam bizonyítani magamnak, hogy nem
kell segítség, és mániákusan takarítottam. Majdnem bele is betegedtem. Végül
rájöttem, hogy ebben is az arany középutat kell választani. Egyébként imádok
takarítani, mert azonnal látható eredménye van. Ha minden kötél szakadna,
elmennék takarítani. Most viszont inkább kifizetem azt az időt, hogy hasznosabb dolgokra fordíthassam, olyasmit csináljak, amihez az én tapasztalatom, tudásom kell.
A Filmmúzeum után következett a Pax TV megalapítása, amiből viszont egy év után
kiszálltatok. Miért?
Azért, mert egy idő után kiderült, hogy a tulajdonos társunkkal nem egy
hajóban eveztünk. Ő volt a két százalékkal nagyobb tulajdonos, övé volt a
döntő szó, ő biztosította az anyagi hátteret, nélküle nem indult volna el a csatorna. Mi megvalósítottuk az álmainkat, utána pedig az ellentétek miatt elváltunk.
Az köztudott, hogy neked, nektek köszönhetjük a TV Paprikát és a TV Dekót is, ám
azt már kevesen tudják, hogy a Hír TV létrehozásában is döntő szerepetek volt.
Igen, mi találtuk ki, mi szerveztük meg a kezdő csapatot és mi tárgyaltunk a kábelszolgáltatókkal is. Később rájöttünk, hogy nem szeretnénk olyan
mértékben bevonódni a politikába, mint amennyire a Hír TV működtetéséhez
szükséges lett volna, ezért elengedtük a maga útjára. Ma már nincs dolgunk
vele.
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Azt olvastam, hogy nem szeretsz főzni, ami számomra meglepő volt, hiszen mégiscsak
te álmodtad meg a TV Paprikát.
Pirítós kenyéren ellennék, nem érdekelnek a gasztronómiai különlegességek, utálok főzni, szükséges rossznak, rabszolgamunkának tartom. Hála istennek János főz nálunk, viszont én állítom be a kazánt. Mi így osztottuk föl
a szerepeket. Bármikor lehetne cserélni, de most ez így alakult és meg is felel
nekünk.
Az nagyon nagy erő lehet a kapcsolatotokban, hogy lelki társaknak érzitek egymást, de
azért a hétköznapokban mégiscsak meg kell egymást tartani. Mi a titkotok, amivel ez
sikerül nektek? Mennyi időt tudtok egymásra fordítani?
Keveset, sokkal kevesebbet, mint kellene. Van egy baráti házaspár, akik a
gyerekeik születése óta minden szerdán este kiveszik a szabadidejüket, ha
törik, ha szakad. Jön a bébiszitter és elmennek, akár van kedvük hozzá, akár
nincs. Ezt követendő példának tartom, mi mégsem így csináljuk. Mi úgy vagyunk szerelmesek, hogy ebbe még négy gyerek is beletartozik.
Megtartás? Hagyni a másikat élni, hagyni, ami neki jó. Engem a legcsekélyebb mértékben sem érdekel a foci, de ettől még János hetente kétszer jár,
mert ettől van egyensúlyban. A gyerekeimnek is azt tanítom, hogy legyen
egy szenvedély az életükben, ami végig kitart – akkor már nem fognak unatkozni. Gyűjtsenek bélyeget, csináljanak maketteket, bármit, csak legyen egy
mániájuk, ami csak az övék, és ne engedjék meg soha a partnerüknek, hogy
abba beleszóljon. Mindkettőnknek megvan a saját mániánk. Jánosnak a foci,
nekem meg az ezoterikus gondolkodásmód, ami Jánostól annyira távol áll,
amennyire csak lehetséges. Szerinte vallásszédelgő vagyok, szokta is kérdezni, hogy ma milyen vallásúak vagyunk. Ugyanakkor remélem, hogy élvezi minden hasznát és hozadékát annak, hogy én a gyerekeimet egy nagyobb
rend szerint nevelem, és a házaséletünket is e szerint próbálom élni.
Azt olvastam, hogy egy dühreakció pontosan kilencven másodperc alatt
zajlik le a szervezetben. Ennyi ideig tart, amíg bizonyos kémiai anyagok kiválasztódnak, bekerülnek a véráramba, majd onnan kiürülnek. Ezt mindenki
megéli, nem lehet elkerülni. A kilencven másodperc elteltével viszont mindenki maga dönti el, hogy ezt a dühöt megtartja-e vagy elengedi. Erre próbálok tudatosan figyelni, hogy a kilencven másodperc után meg tudjak
bocsátani. Tudjam azt mondani, hogy emberből van, hülye, de szeretem. Ez
sokat segít. Nem őrizgetünk évtizedes sirámokat, meg tudunk bocsátani a
másiknak és saját magunknak, ami nagyon nehéz dolog.
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Hogyan telik mostanában egy napod?
Logisztikai rend szerint. Jánossal együtt tökéletes egyensúlyban koordináljuk, hogy mikor kinek hova kell eljutnia. Ahogy az életük többi területén,
a gyerekek dolgaiban is egyformán veszünk részt, bár itt is le vannak osztva
a szerepek. A huszonnégy óra mindig kevés, folyamatosan vad rohanásban
vagyunk. Egyetlen luxust engedünk meg magunknak: esténként filmeket nézünk. Most például a Keresztapa három részét néztük végig a gyerekekkel. A
filmek kapcsán szeretnénk nekik megmutatni, hogy milyen világban élnek. Ez
a mi kis rosszaságunk – egyébként is szeretünk rosszalkodni. Például nem
erőltetem minden esetben az iskolába menetelt.
Nem véletlen, hogy tőletek éppen a filmezés élményét kapják a gyerekek örökségül.
Hétvégenként mit szoktatok csinálni?
Egy csodálatos házat építettünk magunknak, és így eszünk ágában nincs
elmenni hazulról. Ha otthon lehetünk, akkor az már nagy ajándék.
Ha össze kellene foglalnod, milyen tanácsokat tudnál adni a veled hasonló helyzetű,
fiatal nőknek? Akik most tartanak ott, ahol te voltál huszonhárom évesen? Akiknek
ugyanúgy van már egy gyerekük, de még keresik a helyüket a világban.
Ne várjanak arra, hogy úgy érezzék, elérkezett az idő a gyermekvállalásra.
Szerintem ilyen pillanat nincs az életben, nincs erre ideális helyzet. Mindig
van valami, amire még érdemes várni, mielőtt a gyermek megfoganna. Tehát
amikor az ember a szíve szerint megérik a gyerekvállalásra, és azt érzi a párjával, hogy jó lenne tovább vinni azt, amit mi, ketten együtt, jelentünk, akkor
gyorsan kell csinálni egy gyereket. A mai világban a gyerekvállalás legideálisabb pillanata is egy másodperc alatt elillanhat, és máris nem ideális. Úgyhogy ezt a pillanatot nem érdemes várni.
Ha már viszont megvan a gyerek, akkor merjék vállalni, hogy a gyerek
akkor boldog, ha az anya is az. Ha ez azzal jár, hogy a gyerek hányatott életet
él, mert ettől boldog az anya, akkor ne ijedjenek meg attól, hogy a könyvek
mit írnak. Az ember csak magának nehezíti meg, ha a gyerekének hányatott
sorsot ad, mert egy kicsit bonyolultabb így az élet. Ám ha attól ő elégedett és
boldog, akkor a gyerekben sem fog maradandó változásokat hozni. A gyerek a szülő tünete. Ha jól van az az anya, és közben a Himaláját mássza meg
a hátán a gyerekkel, akkor az a gyerek a világon legboldogabb. A kisbaba
egyként éli meg magát az anyjával. Egy nagy áramlásban úszik, a szeretet
energiájában, és hogy eközben az a homályos valaki, aki egyébként az anya,
éppen állást keres, vagy rohan, a gyerek ebből semmit nem vesz észre, csak
a szeretetet. Az egyetlen, amit megért, az egyetlen, amit befogad, és ami sze41

rint méri a világát, hogy mi van körülötte és az anyja körül.
Érdemes kicsit visszagondolni, milyenek voltunk évszázadokkal ezelőtt.
Hol volt például a mosógép, és menyivel nehezebb volt az anyák sorsa. Ne siránkozzunk, hogy milyen nehéz nekünk, mert most szerintem sokkal könynyebb, mint valaha volt. A tévésorozatok, a magazinok meg az egész világ azt
sugározza, hogy jár a wellness, meg a spa, meg a kikapcsolódás. Szerintem
otthon is ki lehet kapcsolódni. Úgy fogytam le minden gyerek után, hogy soha
életemben nem voltam tornateremben. Csak egy jó adag elhatározás kellett,
meg egy súlyzó, otthon. A gyerek mellett nyomtam a súlyzót, csináltam a
felüléseket, közben, ha kellett, szünetet tartottam és szoptattam. Mindenre
meg lehet találni a helyet és az időt, csak ügyesen kell beosztani. Nagyon fontos mindig mérlegelni, hogy mi éri meg és mi nem. Ezenkívül nagyon fontos,
hogy ha kell, hívja az ember az angyalok segítségét. Tőlük kérni kell a segítséget, mert egyébként nem feladatuk beleszólni az életbe. Meg vannak bízva
a vigyázásunkkal, de nem csinálhatnak semmit. Ezért meg kell őket szólítani,
és segítséget kell kérni. Engedni kell, hogy egyre közelebb kerüljenek hozzánk. És akkor nagyon sokat segítenek, minden nap.
Hogy volt bátorságod kilépni a jól felépített médiás életedből és teljesen új dolgokba kezdeni? Mint például a Pastrami étterem berendezése és népszerűsítése?
Valóban nagyon szépen felépítettnek tűnik a tévés karrierem, de valójában
soha nem akartam azt az életet. Minden egyes interjúnál egy perccel előtte
készültem fel, nem lelkesített az egész. Nagyon jók voltak az interjúk, a viszszajelzések szerint a színészek is nagyon szerették, de nekem kínszenvedés
volt, én egyáltalán nem élveztem. Kívülről ez nem látszott, mert gyerekkorom óta isteni udvari bolond vagyok, mindig is jól szerepeltem, megvolt a
színpad- és a kameraérzékenységem is, de mára ezeket elengedtem. Most, ha
valahol meg kell jelennem, be kell dobnom magam, egyre inkább rosszul vagyok tőle, már napokkal előtte. Ahogy az ember öregszik, egyre inkább látja,
miket pipálhat ki az életében.
Ezek szerint nálad a szereplés leépítése volt a fejlődés?
Pontosan. Már nincsen szükségem erre a fajta sikerre, már nem épít, már
csak rombol. Amihez az embernek nincs már kedve, az csak rombolja. Addig
hasznom volt belőle, anyagi is, erkölcsi is. Abban a pillanatban, amikor megtapasztaltam, hogy nekem ez már nem esik jól, eldöntöttem, hogy bármi mást
megteszek ugyanennyi ráfordítással, csak olyan feladat legyen, amibe ezt az
energiát érdemes belefektetni.
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Vannak még olyan terveid, amelyeket meg akarsz valósítani?
Mostanában egyre jobban érdekel a szülés témaköre, hiszen három lányom is érdekelt lesz előbb-utóbb ebben a kérdésben. Egyetemi éveim alatt
soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd így érzek, de tény: szeretném,
ha az unokáim születésházban tudnának majd a világra jönni. Egy olyan helyen, ahová a szülés közeledtével bevonulnak az édesanyák, együtt készülnek
fel a nagy eseményre, és ahová majd a párjuk, a családjuk is követheti őket,
ha elérkezik az idő. Ugyanakkor lenne megfelelő menekülő út is (egy jól felszerelt műtő), szükség esetén. Külföldön erre sok példa van, és úgy gondolom, lassan Magyarországon is eljön ennek az ideje. Nemrég a Nők Lapja a
hazai befolyásos nők sorában említett engem, én pedig szeretném ezt a befolyást ilyen irányban hasznosítani. Jó lenne, ha találnék független magántőkét,
ami ennek a célnak a megvalósítását lehetővé tenné. Így most családilag lottózunk, és bízunk a szerencsénkben, mert tudjuk: a cél nemes.

43

BERG JUDIT
Juditot régóta ismerem, gimnáziumi évfolyamtársak voltunk, bár csak az utóbbi időben kerültünk újra kapcsolatba. A könyv
előkészítésében, az ötletelésben is rengeteget
segített, és az elsők egyikeként vállalta a beszélgetést. Nagyon sokat köszönhetek neki.
Egy budai társasház hangulatos, kellemesen berendezett, kertkapcsolatos lakásában
lakik, itt készül az interjú. A falon gyerekrajzok, fényképek, gyönyörű textilmunkák (Várnai Zsuzsától, a Cipelő cicák alkotójától), a
lakásban mindenhol rengeteg könyv.
Judit számomra az eltelt évek alatt mit
sem változott – ő is rendkívül közvetlen, beszédes, kinézetre meg mint egy kamaszlány.
Prokopp Dórához hasonlóan nemhogy négy,
de egy gyereket sem néznék ki belőle a karFotó: Kenéz Kira
csú, magas alakja alapján.
Értelmiségi család, két lánytestvér, szigorú apuka, lágyszívű anyuka, felejthetetlen balatoni nyarak az unokatestvérekkel – így telt a gyerekkora. Ezt
egy lázadó kamaszkor követte, aztán az egyetem (magyar-angol-drámapedagógia szak), majd egy kérészéletű házasság. Jelenleg boldogan él második férjével, együtt nevelik Judit első házasságából született nagylányát és
három közös gyereküket.
Klasszikus anyukaként, szinte kizárólag a gyerekek alvásidejében és egyéb
lopott fél-egy órákban Judit megírt 30 mesekönyvet (csak a kiadottakat számolva) – számomra rendkívül tanulságos módon beosztva az idejét, hihetetlen kitartással és rendszerességgel. Tagadhatatlan, hogy rendkívül tehetséges,
enélkül nyilván nem lett volna 33 éves korára kötelező olvasmány az első meseregénye. Mindemellett lenyűgöző elszántság, hivatástudat és munkabírás
jellemzi. Rumini című könyve 2007-ben megkapta a Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsának (IBBY) „Az Év Gyermekkönyve” díját. 2011-ben pedig
írói munkássága elismeréséért odaítélték Juditnak a József Attila díjat. Ekkor
mindössze 37 éves volt.
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Életrajzi adatok:
Születési hely, idő:
Gyermekei:
Házastársa:
Tanulmányok:

Egyéb:

1974. január 28-án született Budapesten.
Lilla (1999. január), Bori (2002. november), Dalma
(2004. április), Vilmos (2007. szeptember)
Tamás, 2002 áprilisa óta.
1988–1993: Karinthy Frigyes Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Gimnázium
1989: Lauder Alapítvány ösztöndíjasaként 4 hónapos New York-i cserediákprogram
1993–2000: ELTE magyar-angol tanári és drámapedagógia szak
Számos mesekönyv szerzője, lásd bibliográfia.

Bibliográfia:
Rumini-sorozat:
• Rumini (2006. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Kálmán Anna)
• Rumini Zúzmaragyarmaton (2007. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Kálmán
Anna)
• Rumini és a négy jogar (2009. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Kálmán Anna)
• Galléros Fecó naplója (2010. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Kálmán Anna)
• Rumini Datolyaparton (2011. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Kálmán Anna)
• Rumini Ferrit-szigeten (2012. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Kálmán Anna)
• Rumini a Fényvizeken (2013. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Kálmán Anna)
Panka és Csiribí-sorozat:
• Micsoda idő! (2006. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Pásztohy Panka)
• Tündér biciklin (2006. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Pásztohy Panka)
• Tündérváros (2007. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Pásztohy Panka)
• Tündérnaptár (2008. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Pásztohy Panka)
• Tündérzene (2010. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Pásztohy Panka)
Cipelő cicák-sorozat:
• Cipelő cicák a városban (2008. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Agócs Írisz)
• Cipelő cicák a hátizsákban (2008. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Agócs Írisz)
• Cipelő cicák a cirkuszban (2009. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Agócs Írisz)
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Maszat-sorozat:
• Maszat játszik (2009. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Agócs Írisz)
• Maszat épít (2010. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Agócs Írisz)
• Maszat alszik (2010. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Agócs Írisz)
• Doktor Maszat (2011. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Agócs Írisz)
• Maszat számol (2011. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Agócs Írisz)
• Maszat a vonaton (2012. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Agócs Írisz)
• Maszat és a csőtörés (2012. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Agócs Írisz)
Két kis dinó-sorozat:
• Két kis dinó a Zsírkréta korban (2011. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Kőszeghy Csilla)
• Két kis dinó Budapesten (2012. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Kőszeghy
Csilla)
• Két kis dinó a középkorban (2013. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Kőszeghy
Csilla)
Lengemesék-sorozat:
• Lengemesék – I. Tavasz (2012. Sanoma Média, Illusztrálta: Timkó Bíbor)
• Lengemesék – II. Nyár (2013. Sanoma Média, Illusztrálta: Timkó Bíbor)
Egyéb:
• Hisztimesék (2005. Tudex Kiadó. Illusztrálta: Gévai Csilla)
• Meseleves (2011. Ecovit Kiadó. Illusztrálta: Gévai Csilla)
• Mesék a Tejúton túlról (2007. Pagony Kiadó. Illusztrálta: Gévai Csilla)
• Alma – A fekete birodalom (2013. Ecovit Kiadó. Illusztrálta: Bernáth Barbara)
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Mesélj a gyerekkorodról, a szüleiddel, testvéreiddel való kapcsolatodról!
Két húgom van, egyikőjük két évvel, a másik kilenccel fiatalabb nálam. Számomra meghatározó élmény volt, hogy kilenc éves koromtól kezdve fürdettem, pelenkáztam, rajzolni és járni tanítottam a kishúgomat. Amikor Lilu
megszületett, már tudtam, mit hogyan kell csinálni egy baba körül. A kisebbik
húgom felé a mai napig vannak anyai érzéseim is, főleg mostanában, amikor
első kisbabáját várja. Egyébként mindkét tesómmal nagyon jóban vagyunk,
nemcsak jó testvérek, de nagyon rendes nagynénik is. Mindketten tanárok,
rengeteget dolgoznak, így főleg a hétvégére korlátozódik a nagynéniség.
A szüleid mivel foglalkoztak?
Anyu orosz, magyar, lengyel szakos tanár volt, később oroszból átképezte
magát angolra. Néhány éve már nyugdíjas, de nagyon aktív, szinte „be kell
jelentkezni hozzá”, annyiféle programja van. De minden héten két délután
átviszi egy-egy gyerekemet magához, délután foglalkozik vele, este mesélnek, játszanak, a soros csemete ott is alszik, másnap reggel pedig elmennek az
iskolába. Minden gyereknek iszonyú jó, hogy a nagymama csak vele foglalkozik, ilyenkor ő a sztár, nekem meg azért nagy segítség, mert egész másképp tudom itthon az erőimet beosztani. Nem mindegy, hogy három vagy
négy gyerek van itthon, amikor leckét írunk, mesélünk, játszunk.
Apu útépítő mérnök, számos magyarországi autópályát és csomópontot
tervezett és kivitelezett. Ő is nyugdíjasként dolgozik, az utóbbi időben gyakran hívják konferenciákra előadni. Mára az egyik legfőbb segítőmmé vált:
minden kéziratomat elolvassa, véleményezi, észreveszi azokat az apró hibákat, amik még a szerkesztők figyelmét is elkerülik. Például ha hirtelen más
égtáj felé küldöm a matrózokat.
Úgy tudom, hogy az unokatesóiddal is nagyon szoros kapcsolatban voltatok.
Volt egy picike balatoni nyaralónk, összesen 25 m2, konyhával együtt, zuhany és vécé a kertben volt csak. Az apukák dolgoztak, anyu meg a húga voltak nyaranta velünk, a három lánnyal meg a két fiú unokatesómmal. Úgy
13-14 éves koromig a legfontosabb emlékeim ide kötődnek. A nyarakat gyakorlatilag végigbandáztuk.
Stílusban mit hoztál otthonról?
Anyu pedagógus lévén mindig megtalálta velünk a megfelelő hangot. Ő a
keblére ölelte a világot, állandóan jöttek hívott és hívatlan vendégek, nagy volt
nálunk a pörgés. Jártak hozzánk olyan tanítványok is, akiket anyu megbuktatott, de aztán egész nyáron ingyen tanított, hogy a pótvizsgán átmenjenek.
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Ezek szerint sokat tanultál tőle arról, hogyan kell a gyerekekhez viszonyulni.
Igen. Apunak is nagyon sokat köszönhetek: magas követelményeket állított
elénk. Kimondatlan elvárás volt, hogy kitűnő tanulók legyünk, így azok is voltunk. Ugyanakkor, mint mérnök megtanított minket, hogy csak jó szerszámmal
lehet dolgozni. Számára a „slendriánság”, a „gyűjtögetés” és a „gányolás” voltak a legszörnyűbb fogalmak. Így mi megszoktuk azt, hogy csak precízen, alaposan, átgondoltan szabad dolgozni. A precizitásom és megbízhatóságom tehát
aputól jön – mint ahogy egy nagy adag szívósság és kitartás is.
Egyszer például Donovalyban voltunk síelni, irgalmatlan időben, két
napon át álltak a liftek. Minden gyerek bent unatkozott a pingpongasztal
körül meg az uszodában, kivéve minket, mert mi „síelni mentünk”. Ezért mi
a húgommal (tíz és nyolc évesen) hóviharban, elképesztő időben, a síléceket
a vállunkon cipelve mentünk fel a hegytetőre apu vezetésével, hogy aztán a
mély hóban egyetlenegyszer lecsússzunk. Sírva küzdöttük fel magunkat a
hegyoldalon, de utólag nagyon büszkék voltunk, hogy megcsináltuk, a többi
gyerek meg úgy nézett ránk, mint két szuperhősre.
Mikor lett az irodalom a nagy szerelmed, és mik voltak azok a művek, amik nagy hatással voltak rád?
Anyu és apu is nagyon sokat mesélt fejből, és rengeteg könyvet adtak olvasni. Az egész lakásunk tele volt könyvvel. Kiskoromban apukám adta a kezembe a Tom Sawyer-t és a Rejtő könyveket, amiket nagyon élveztem. Ezeken
kívül a Robin Hood, a Tenkes kapitánya, a Fecskék és fruskák, a Dumas könyvek, a pöttyös és csíkos könyvek, a Delfin könyvek voltak a kedvenceim.
Angol-magyar két tanítási nyelvű osztályba jártál középiskolába, voltál az USA-ban
is ösztöndíjjal négy hónapot. Ezek után rögtön egyetemre mentél?
Igen, magyar-angol szakra, az ELTE-re, bár a gimiben még nagyon nem
tudtam, mit fogok csinálni. Az angol a gimi miatt adta magát, a magyar szak
viszont nem igazán érdekelt, csak a magyartanárom győzködött, hogy jelentkezzem. Végül is annak köszönhetem a magyar szakot (amit öt éven át
imádtam később), hogy a leadási határidő napján, amikor már a tanáriba vittük a jelentkezési lapokat, az egyik osztálytársam odajött hozzám, és megkérdezte, hogy „na, mi van, Berg, nem merted beírni a magyart”? Úgyhogy
akkor és ott, az ő szeme láttára beírtam, csak azért is, brahiból. Aztán persze
őrült tempóban tanulni kezdtem a felvételire, hogy megmutassam neki: képes
vagyok rá. Később az egyetemen csatlakoztam a drámapedagógia programhoz is, ami a végén drámapedagógus diplomát is adott.
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Egyetem közben csak tanultál vagy csináltál mást is?
A tanulás mellett nekem komoly álmaim voltak, világot szerettem volna
látni. Ezt nyaranta meg is valósítottam, de ehhez rengeteg pénz kellett, úgyhogy gyakorlatilag az egyetem mellett folyamatosan tanítottam mindennap
angolt, magántanítványoknak. Az így keresett pénzből voltam Izraelben, Hollandiában, Párizsban, Olaszországban.
Az egyetem utolsó évében azonban vége szakadt az utazgatásnak, hiszen anya lettél.
A gyakorló tanítást már nagy pocakkal csináltam végig, és mire lett volna
diplomám, addigra szültem. A Lilu születése utáni napon lettem 25 éves.
Utána másfél év halasztás után, gyakorlatilag a kicsi baba mellett írtam szakdolgozatot.
Az életednek ez a szakasza nagyon érdekel – hogyan sikerült az egészen pici baba mellett megszervezned a napjaid, az életetek.
A legelején otthon voltam, ahhoz ragaszkodtam, hogy a kislányomat szoptassam. De azért folyamatosan ott volt a fejemben, hogy meg kellene írni
mindkét szakdolgozatot. Mivel még a férjem is egyetemista volt, én a gyerek
alvásidejében és éjszaka is fordítottam, meg mindenféle mással is próbálkoztam, amivel otthonról rugalmasan pénzt lehetett keresni. Pénzügyileg ez egy
nagyon nehéz időszak volt, valamennyire meg tudtunk élni, de tényleg minden hó végén gond volt, hogy miből vegyünk pelenkát.
Nagyon stresszes lehetett.
Nyilván ez is hozzájárult, hogy az a házasság, gyakorlatilag mire Lilu másfél éves lett, teljesen zátonyra futott. A nehéz körülmények felerősítették az
amúgy is meglevő különbségeket és feszültségeket.
Milyen volt ekkor a hátországod?
Ugyanabban a társasházban laktunk, mint a szüleim, így szerencsére sokat
lehettem együtt a családommal.
Másfél éves korában Lilu bölcsibe került, én pedig rengeteget dolgoztam,
angolt tanítottam és újságíróként működtem. Így Lilut gyakran kellett valaki
másra bíznom. Még nem volt két éves, amikor december elején arról meséltem
neki, hogy hamarosan jön hozzánk a Jézuska. Mire Lilu szomorúan kérdezte:
„És te elmész majd, és a Jézuska vigyáz rám?” Engem ez a mondat szíven ütött.
Akkor jöttem rá, hogy ebben az életszakaszban pótolhatatlan vagyok a gyerekemnek. Nem mentség az, hogy egyedül próbálom eltartani, számára egyedül
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a vele töltött idő számít. Nem csoda, hogy rettentő hisztis volt akkoriban: gyakran a földhöz verte magát, nem volt hajlandó bölcsődébe menni és felöltözni.
Lehet, hogy ha minden időmet neki szenteltem volna, és akkor hisztizik ennyit,
nem lettem volna ilyen türelmes. De ekkor úgy éreztem: az a legkevesebb,
hogy szeretettel oldom a hisztirohamokat, hiszen egyértelmű volt, hogy nem
rosszaságból, hanem szeretetvágyból viselkedik olyan rémesen. Ezért próbáltam a nehéz helyzeteket meséken keresztül oldani – ami működött is. Ezekből
a mesékből születtek később a Hisztimesék.
Számomra lenyűgöző kettőssége az életnek, hogy ami az egyik oldalról, a kislányod oldaláról szinte már tragikus, az a másik oldalon valami nagyon jót hoz magával.
Igen, sokszor átéltem már, hogy egy rettentő nehéz vagy fájdalmas tapasztalat később a boldogulás letéteményese lett.
Az én első házasságom és válásom sok mindenre megtanított. Az átszenvedett időszak nélkül talán nem tudnám annyira értékelni egy boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolat békéjét, nyugalmát, kiszámíthatóságát. Amikor
elváltam, megfogadtam, hogy csak olyan kapcsolatba fogok belemenni, ami
a gyerekemnek is teljesen jó. Tamással egy jó fél évig próbálgattuk a mi hármasunkat. Lilu akkoriban nagyon zárkózott, „nehéz” gyerek volt. Tamás viszont nem adta fel. Ő is azt mondta, hogy csak akkor van jövője a
kapcsolatunknak, ha sajátjaként tudja szeretni a gyerekemet. Türelmesek voltunk, semmit sem erőltettünk. Végül eljött az idő, amikor mindhárman úgy
éreztük, jó család lesz belőlünk. Lilu ekkor két és fél éves volt. Boldogan költöztünk át Tamáshoz.
Nem sokkal ezután pedig jött Bori.
Tamással egyetértettünk abban, hogy Lilunak is jó lenne, ha a lehető leghamarabb születne testvére.
Sajnos nekem mindegyik terhességem nagyon nehéz volt, mind a négy
gyereknél jelentkezett nálam a vészes terhességi hányás, rendszerint kiszáradtam és lefogytam. Egyszer kiszámoltam, hogy az életemből több mint egy
évet töltöttem azzal, hogy naponta hánytam, de ez nem szegte kedvem. Boldog vagyok, hogy négy gyerek anyukája lehetek!
Bori születése idején már dolgoztam a Hisztimeséken, amit a kisbaba Bori
mellett folytattam, és szintén Bori pici korában írtam meg a Rumini első részét. Bori nyolc hónapos volt, amikor teherbe estem Dalmával. A kicsi Dalma
mellett már a Rumini második részét írtam.
Világéletemben rossz alvó voltam, már gimnazista koromban voltak álmatlanul átvergődött éjszakáim. Nagyon idegesített, hogy néha napokon át
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nem alszom többet két-három óránál. De aztán ez is megváltozott. Éveken át
mindig volt otthon kicsi gyerek, aki éjjel szoptattam, vagy éppen pisiltetni
kellett, szóval vagy hat éven át egyetlen éjszakát sem aludtam végig. Innen
nézve egészen másként látom azt a bizonyos alvással töltött néhány órát. Sikerült két órát aludnom? Jaj de jó!
Mesélj egy kicsit a Hisztimesék születéséről, hiszen mégis csak ez volt az első kiadott
mesekönyved!
Lilunak, ahogy említettem, iszonyú sokat meséltem a nehéz helyzetek enyhítésére, úton-útfélen, orvosi rendelőkben, a villamoson, mindenütt. Csak fejből meséltem, és mindig valami olyan dolgot, ami kötődött a
mindennapjainkhoz. A legjobb barátnőm férjének, Futász Dezsőnek, van egy
kiadója. Ő is hallotta ezeket a meséket, és unszolni kezdett, hogy írjam le, mert
egy jó kis könyvet össze lehetne hozni belőlük. Így a Hisztimesék, mint könyv
tulajdonképpen az ő ötlete volt, én pedig rákaptam az írásra. Pedig a Hisztimesékkel eleinte sok nehézségünk volt: a legtöbb nagykereskedésnek nem
kellett. De a Pagonyban rengeteget eladtak belőle.
Így kerültél kapcsolatba a Pagonnyal, akik az összes későbbi könyvedet kiadták?
Igen. Dezsővel hamar átláttuk, hogy a kiadója nem tudja felvállalni azt a
rengeteg gyerekkönyvet, ami az én fejemből kipattan. Nekik egyáltalán nem
ez az irányuk, a Hisztimesék csak a kedvemért tett kitérő volt. Egyébként a
Pagony vezetőit ismertem az egyetemről. Azokban az években olyan társaság
járt az ELTE-re, akik közül sokan már bevonultak az irodalmi köztudatba.
Egy egyetemi társaságon keresztül ismertem meg Varró Danit, Karafiáth
Orsit, Grecsó Krisztiánt, Cserna-Szabó Andrást, Térey Jánost, és még sokakat, aki ma szerkesztőként, könyvkiadóként dolgoznak.
Tulajdonképpen a Hisztimeséknek annak idején még nem volt semmilyen „PR támogatása”? Nem jártál vele író-olvasó találkozókra, dedikálásokra?
Akkoriban még nem hívott senki, és senkinek nem volt se ideje, se pénze,
hogy reklámozza. Örültünk, hogy néhány boltban legalább lehet kapni. De a
Pagony a megjelenés utáni első nyáron meghívott egy félórás dedikálásra a
Könyvhéten! Nagy szó volt ez nekem akkor, annak ellenére, hogy összesen
egy könyvet dedikáltam, plusz az apukámét, aki elhozta a saját példányát.
Honnan jött Rumini története?
Rumini kalandjait egyszer egy családi nyaraláson találtam ki, amikor az
akkor ötéves Lilu nyúzott, hogy meséljek neki egeres történetet. Nekem nem
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volt kedvem kamrában rágcsáló egérről mesélni, így belefogtam egy kalandos
mesébe egy olyan egérről, aki tengerre szállt.
Lilu annyira megszerette, hogy onnantól kezdve állandóan nyúzott: „Ruminizzünk!” Legalább egy éven át meséltem esténként a folytatásokat. Persze
egy idő után már a ruminis ötletekből is kifogytam, egyszer például két héten
át az volt a kalandok alapja, hogy vadvízi evezni vannak Ruminiék.
Végül úgy éreztem, nem futja már az erőmből, hogy estéről estére újabb
fordulatot eszeljek ki. Akkor jutott eszembe, hogy leírom Rumini pár kalandját Karácsonyra, mert akkor Lilu is boldog lesz, hogy van Rumini, és én
is örülni fogok, mert nem kell fejből mesélni. Azt gondoltam a Rumini első részéről, hogy talán hat, kicsit lazán összefüggő történetből fog állni. És akkor
egyszer csak beindult a fantáziám. Nem tudtam abbahagyni, hatalmas izgalomban éltem a történet miatt. Volt olyan, hogy Tamás éjjel fölébredt, látta,
hogy nem alszom, és kérdezte, mi a baj. Mondtam neki, hogy izgulok, mert
még nem tudom, hogy fog az általam állított legújabb kelepcéből kikeveredni
a kisegerem. Ezen ő jókat nevetett.
Akkor már tudtam, hogy a Hisztimesékből könyv lesz, de a Ruminit teljesen Lilunak szántam, rajzoltam hozzá egereket is, így került a karácsonyfa
alá.
Nagyon érdekel a dolog szervezési, praktikus része. Gondolom, megragadtad azokat az
órákat, fél órákat, amikor Bori éppen aludt.
Ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy én éltem az anyukák mindennapi
életét, azt leszámítva, hogy sokszor hajnalban meg félálomban a történeteket
szövögettem. Ebéd után pedig, amikor Bori aludt, kibírtam, hogy ne feküdjek le én is. Ezt részben apunak köszönhetem, az ő nevelési stílusának, hogy
szívósan ellenálltam a délutáni szundikálás kísértésének, és abban a másfél
órában írtam. Eleinte nagyon nehezen ment, aki szoptat, tudja, mennyire jól
jön egy kis pihenés a babával töltött órák után. De nekem fontosabb volt az
írás. Egy hónap „edzés” után kialakult az, hogy ebéd közben elkezdtem felpörögni, és amire a kicsi elaludt, addigra én már kicsattanó szellemi formában voltam ahhoz, hogy írhassak.
Az ebédmaradék persze ott maradt az asztalon, az ebédfőzés nyomai a
konyhában, de akkor ez engem nem érdekelt, mert tudtam, hogy ha majd a
baba felébred, vele együtt beszélgetve el fogom rakni. Vagy majd ha Tamás
hazajön. Ehhez persze az is kellett, hogy Tamás elfogadja, hogy gyakran rendetlenség várja otthon. Októberben, viccesen, azt kérte tőlem karácsonyra,
hogy egyetlenegyszer vasaljam ki az ingeit. Meg is ígértem, de végül nem
volt rá időm. Azóta csak olyan inget hord, amit nem kell vasalni.

53

Gondolom, ebben a munkabeosztásban pár hónapig tudtál írni, de aztán jött Dalma,
és megint rosszul lettél. Akkor is kitartottál, és írogattál délutánonként?
A nagyon masszív rosszullétek idején nem tudtam dolgozni. Persze most
is előfordul sokszor, hogy néhány hétig betegek a gyerekek, ilyenkor magától értetődően elmarad az írás.
Már többször kérdezték, vajon mitől ilyen izgalmasak és fordulatosak a
könyveim. Ez valószínűleg összefügg azzal az elképesztő belső feszültséggel
és hiányérzettel, amit írás közben rendszerint érzek. A rövidre szabott alkotó
időszak miatt feleannyit sem tudok írni, mint amennyit szeretnék. Folyamatos belső harc zajlik bennem: időről-időre el kell fojtanom magamban az írás
iránti emésztő vágyat, hiszen a családommal teljes szívvel kell együtt lennem.
Mire odajutok, hogy végre írhatok, már csak a lényeg érdekel, az a gondolat,
ami a legjobban megérett bennem. Nincs időm mellébeszélni vagy „túlmagyarázni” az eseményeket, mert az idő rettentő gyorsan telik. Lehet, hogy
ideálisabb körülmények között ez nem lenne így. De ennek köszönhetően az
írásaim tényleg meglehetősen feszesek, érezni bennük az intenzív írói jelenlétet.
Honnan jött Panka és Csiribí?
Liluval mentünk az oviba, és egyszer hatalmas köd borította a Gellért-hegyet. Lilu hirtelen nem értette, hova tűnt. Én meg mesélni kezdtem a ködről,
amit hiába csiklandoz a napocska, csak nem akar fölszállni. Menet közben jutott eszembe a két kis tündér figurája is. Akkoriban jelent meg a Hisztimesék,
ami engem földöntúli boldogsággal töltött el. Éreztem: ez az, amire szükségem van. Ezért leírtam még néhány Panka és Csiribí történetet. Ekkor már
Dalma is megszületett. Nyárra elkészült vagy öt mese, és én egész nyáron át,
minden szabadidőmben, amikor a gyerekek aludtak, ültem kint a balatoni
kertben, és festettem. Készítettem vagy harminc illusztrációt.
Milyen szerencse, hogy a gyerekek mind egyszerre aludtak délutánonként.
Ezt nagyon gyorsan kierőltettem náluk. Aki ebéd előtt el akart aludni, azt
nem hagytam, aki hajlamos lett volna reggel sokáig aludni, azt se hagytam,
és szépen összecsiszoltam őket. Gyakorlatilag szerveztem magamnak napi
másfél órát, amit maximálisan kihasználtam.
Hogyhogy mégsem a te rajzaiddal jelent meg a könyv?
Felhívtam a Pagony szerkesztőjét, Kovács Esztert, hogy érdekelné-e őket
egy tündéres mesekönyv. Elküldtem nekik a szöveget, és elvittem a képeket.
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Megnézték, és azt mondták, hogy nagyon-nagyon tetszik a szöveg, mindenképpen kiadják, sőt, akár sorozat is lehetne belőle. De ugye nem sértődöm
meg, ha felkérnek egy profi illusztrátort? Ez egy percig nagyon rosszul esett,
de azóta is hálás vagyok ezért a döntésért. Egyrészt azért, mert Pásztohy
Panka illusztrációi nagyszerűek, másrészt pedig beláttam, hogy én nem vagyok illusztrátor. Sokkal jobb nekem, hogy minden időmet az írásnak szentelhetem.
A Micsoda idővel már hívtak író-olvasó találkozókra?
Igen, óvodás korú gyerekekhez hívtak felolvasni. De én attól féltem, hogy
egy sima felolvasást nagyon unnának, ezért gyorsan készítettem egy Panka és
egy Csiribí bábot, meg egy madarat, varrtam egy szelet meg pár kelléket, és
az első író-olvasó találkozóra iszonyatosan izgatottan, minden porcikámban
remegve mentem el. Elbáboztam a szeles mesét, és amikor jött a szél, a gyerekekkel elmondtunk egy szeles mondókát, mielőtt Panka megszólaltatott
egy hangszert, a gyerekekkel felsoroltattam az általuk ismert hangszereket,
aztán eljátszottuk az erdő állatait. Gyakorlatilag a drámajáték-vezetőként tanultakat ötvöztem a mesékkel, és sikerült megnyernem a gyerekek tetszését.
Pillanatok alatt híre ment, hogy ilyen előadásom van, és nagyon sok helyre
hívtak.
A mai napig tartasz Panka és Csiribí foglalkozásokat?
Egy időben rengeteg meghívást kaptam. Lett egy bábos társam, Bujtor
Anna, akivel nagyon sok előadást tartottunk, nemcsak Pankával és Csiribível,
hanem a Cipelő cicákkal is. Mivel ők varázsmacskák, komoly bűvészkellékgyűjteményre is szert tettem az idők során.
Minden egyes előadásba beleadtam apait-anyait, mindenkire odafigyeltem, beszélgettem, dedikáltam, és a végére nagyon kifáradtam. Amikor azt
vettem észre, hogy az előadás után hazaérve nincs kedvem a saját gyerekeimmel játszani, és másnap sem biztos, hogy van erőm írni, úgy döntöttem,
hogy behúzom a féket. Ma már lényegesen kevesebb előadást vállalok.
Mikor mutattad be a pagonyosoknak a Ruminit?
A Micsoda időhöz már készültek az illusztrációk, amikor felvetettem,
hogy volna itt valami, ami szerintem elég jó. Ők akkor még kezdő kiadó voltak, néhány szerzővel és kiadvánnyal. A Micsoda idő beleillett a koncepciójukba, de nagyobbaknak szóló regényben nem gondolkodtak. Ám amikor
elkezdték felolvasni az akkor öt-hat éves fiacskájuknak, a gyerekre olyan elementáris hatással volt, hogy a negyedik fejezet után fölhívtak: ezt minden55

képpen kiadják. Szerencsés útja volt a Rumininek: jókor voltam jó helyen, a
kezdő író és az indulófélben levő kiadó hátszele kísérte.
Hogyan kaptad meg a Ruminiért az IBBY díjat?
Az IBBY (International Board on Books for Young People) egy nemzetközi szervezet. Több mint 60 országban vannak nemzeti szekciói. Minden
évben minden ország IBBY-szervezete odaítéli az „Év Gyermekkönyve” díjat
egy-egy mesekönyvnek, verseskönyvnek, illusztrátornak, esetleg műfordítónak, sőt, néha adnak életműdíjat is. A Ruminit 2007-ben választották az év
gyerekkönyvének, az előző évben megjelent prózakötetek közül. Boldizsár
Ildikó, az IBBY-szervezet egyik tagja pont akkor írt a Literán netnaplót, innen
tudom, hogy régen volt már ilyen egyetértés a szavazáson.
Gondolom, ettől hamar nagyon ismert lett a Rumini.
A gyerekkönyves piacon sokáig szinte csak ez az egy szakmai elismerés létezett, ennek van sajtóvisszhangja, odafigyelnek rá. A díj odaítélése után a
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Tanszékén írtak a Ruminihez egy tanítási segédanyagot. Ebben harmadikos és negyedikes gyerekeknek javasolják olvasásra. Mostanra országosan sok helyen lett „kötelező olvasmány” a Rumini.
Számomra ez még mindig hihetetlen, és nagyon meg vagyok hatódva tőle. A
mai napig nagyon sok helyre hívnak – jó, hogy a tanítók rájöttek, mekkora
élményt jelent a gyerekeknek, hogy eljön hozzájuk egy élő szerző, aki beül az
osztályba, megnézi az olvasónaplókat és válaszol a kérdésekre. Egészen mást
jelent így az irodalom, a gyerekek másként viszonyulnak hozzá.
Mik a terveid szakmailag?
Nagyon-nagyon szeretnék sokat írni, mert rengeteg ötletem van még. A
Maszat-sorozatot folytatjuk, a Rumininek lesz még két része, kitaláltam egy
ifjúsági kalandregényt, azt is meg akarom írni. Jelenleg viszont egy teljesen új
Rumini történetből írok színpadi produkciót.
A Panka és Csiribíből most készült egy nagyon rövid trailer rajzfilm, és
ha a rajzfilmstúdió tud co-producert találni, és lesz rá pénz, akkor szeretnének sorozatot készíteni belőle. Ezzel párhuzamosan hangoskönyvek is készülnek a tündérek kalandjaiból.
Korábban a Ruminivel kapcsolatban is felmerült egy rajzfilmes változat
ötlete, egy producer be is fizetett engem egy nemzetközi forgatókönyvíró tréningre. Elkészítettem egy fél forgatókönyvet angolul, csak aztán több ok miatt
elakadt a dolog. Ettől függetlenül életem egyik legnagyobb élménye ez a két
féléves forgatókönyvíró kurzus volt, iszonyú sokat tanultam. Egy nagyon ta56

pasztalt nemzetközi csapat része lehettem, gyakorlatilag én voltam az egyetlen, aki nem írt forgatókönyvet korábban. Ha a Rumini 4. kötetét befejezem,
akkor folytatni fogom a Rumini forgatókönyvet is.
Legfontosabb számomra a Rumini-sorozat folytatása. A következő részek
is javarészt összeálltak már a fejemben, csak lenne időm leírni!
Közben kétharmad részben megírtam egy kezdő olvasóknak szóló gyerekregényt is. Két kicsi dinóról szól, akik a Zsírkréta korban éltek, de egy vicces fordulat folytán átkerülnek a mai Budapestre. Nagyon rövid, pörgős és
vicces fejezetekből áll a kötet. Ez is közel áll a szívemhez, és Kőszeghy Csilla
illusztrátor már csak arra vár, hogy befejezzem.
A fiad hatására született ez az ötlet? Gondolom, őt érdeklik a dinók.
Nem, hanem Bori hatására, aki most nyolc éves, és paleontológusnak készül. Közösen terveztük egyszer, hogy mi ketten írunk egy mesekönyvet. Ő
találta ki, hogy kisdinók legyenek benne, akikkel mindenféle varázslatok történnek. Az lett a vége, hogy én kezdtem el megírni a történeteket Borinak.
Arról még nem beszéltünk, hogy Vilmos születése hogyan befolyásolta az addig jól
kialakított és működő munkastílusodat, miszerint napi másfél órát dolgozol délutánonként.
Mire Vilmos megszületett, addigra már Dalma is oviba ment, és azt gondoltam, hogy marad minden a régiben, majd írok, amikor Vilmos alszik, csakhogy Vilmos nem aludt. Egyéves koráig napi negyven percet aludt, és azt is
néha két részletben.
Mikor tudtál így dolgozni?
Jött egy nagyon nehéz időszak. Dolgoztam néha hajnalban, éjjel vagy este,
mikor már nem bírtam írás nélkül. Néha próbálkoztam azzal is, hogy amíg
Vilmos a járókájában játszik, addig dolgozom, de az nem igazán működött,
meg nem is akartam, hogy az ő rovására menjen a munka. Végül hívtam Vilmos mellé egy bébiszittert heti kétszer három órában. Viszont a kétszer három
óra sokszor író-olvasó találkozókra meg bábozásra ment el, és nem arra, hogy
írjak. Ebbe majdnem beleőrültem. Nyáron jobb volt, mert a szüleimmel együtt
nyaraltunk a Balatonon, és így anyu jóvoltából mindennap tudtam írni egy kicsit. Tulajdonképpen úgy lopkodom össze az időt a munkára. Van olyan,
hogy egy Rumini fejezetből naponta egy bekezdést tudok megírni.
Talán most, hogy Vilmos is ovis, kicsit jobban ráérek, bár sok időt vett el
a beszoktatás, aztán jöttek a betegségek, kisebb-nagyobb balesetek. És idén
többet is vállaltam, szóval megint csak nincs egyetlen szabad percem.
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Hogyan tudtál részt venni a bostoni konferencián 2010 szeptemberében? Ki vigyázott
addig a gyerekekre?
Mivel Tamás hatkor indul mindennap dolgozni, anyukám ideköltözött
arra a hétre. Nélkülük nem tudtam volna elutazni. Azóta jártam már Németországban is, és több külföldi helyre hívtak, de nem szeretnék visszaélni
Tamás és anyu jóindulatával. Vilmost is nagyon megviselte a távollétem.
Egyelőre ezért keveset fogok utazni.
Érdekes ez a kettősség – a gyerekeid miatt vitt arra az utad, amerre, ők adják az ötleteket, mégis, ők húznak le a földre is, miattuk tudsz kevesebbet dolgozni, utazni, mint
szeretnél. Nélkülük talán semmi nem jött volna létre, velük viszont nagyok a kötöttségek.
Igen, ez így van, folyamatosan.
Mesélj egy kicsit Tamásról. Milyen vele az élet, miben támogat, mit köszönhetsz neki?
Nem is tudom, hol kezdjem – valószínűleg sehol nem lennék nélküle. Ő
egy rendkívül tárgyilagos, racionális mérnökember, két lábbal a földön jár,
remek ellenpontja az én állandó szárnyalásomnak. Nagyon türelmes és megbízható, amit kérek tőle, azt garantáltan megteszi. Társaságban csöndes, viszont hihetetlen humora van. Szintetizáló módon gondolkodik, pillanatok
alatt átlátja a dolgok közti összefüggést. Elképesztő a memóriája is, emlékszik minden beszélgetésünkre, a politikai- és sporteseményekre, a történelemre. Mégsincs magától elszállva, kimondottan szerény. Nagyvonalú is, de
ezt sem veri nagydobra. Figyelmes. Ha én például vágyom valami finomra,
ő elkészíti nekem. Mert ő, velem ellentétben, szeret főzni, ráadásul remek érzéket is örökölt ilyen téren. Ő az, aki körülnéz, és olyan dolgokat szed le a
polcról, amihez én hozzá sem merek nyúlni, aztán csodás ételeket varázsol belőlük.
A mindennapi élet megszervezésében is részt vesz, konkrét praktikus segítséget ad
neked?
Abszolút! Az én szememben nem mond ellent a férfiasságnak, neki pedig
nem derogál, hogy kipakolja a mosogatógépet, főz, vagy megfürdeti és lefekteti a gyerekeket, azon az estén, amikor én kosárlabda edzésre megyek.
Korábban nem ehhez voltam szokva, úgyhogy rendszeresen szabadkoztam,
amiért ilyen-olyan házimunkát rá kellett bíznom. De ő azzal vetett véget a
mentegetőzéseimnek, hogy kijelentette: szerinte a házasság közös biznisz.
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De jó! Tehát ez neki mind természetes, és emellett Neked nagyon nagy segítség.
Igen, nagyon. Ráadásul nemcsak ebben segít. Időről-időre visszarángat a
valóságba, ha nagyon elrugaszkodom. Nem hagyja, hogy túlzottan belelovalljam magam olyan dolgokba, amiknek nincs igazán jelentősége. Viszont
nem szeret lelkizni, és nem hoz hetente vörös rózsát. De nem is várom el tőle.
Mennyi időtök jut egymásra négy gyerek mellett?
Sokáig aranyszabály volt számomra, hogy nem dolgozom este. Mostanában, időnként, ha már elviselhetetlenül feszít az írás, félrevonulok fektetés
után, de többnyire arra törekszünk, hogy az esték egymásról szóljanak. Ha
pedig együtt a család, Tamásnak nagyon jó ötletei vannak a közös programokra, sokszor megyünk a gyerekekkel múzeumba vagy kirándulni.
Kettesben jut időtök elmenni, randizni?
A hétköznapokban ritkán, de hála anyukámnak, évente el tudunk vonulni
kettesben is két-három napra. Ha nagy ritkán moziba vagy színházba megyünk,
vagy bébiszittert hívunk, vagy megkérjük anyut. Nem könnyű ezeket a programokat megszervezni, de törekszünk rá.
Tamás anyukája is szokott segíteni, rendszeresen küld nekünk finomabbnál finomabb ételeket, és kis időre a gyereket is rábízhatom. Amikor várandós voltam és hánytam, bármit megfőzött nekem, ami esetleg bennem
maradt. Nem is nevezem őt szívesen „anyósnak” a szó pejoratív tartalma
miatt.
Van segítséged a háztartásban?
Hetente egyszer jár hozzánk egy takarító.
Mesélj egy kicsit a gyerekekről, melyikük mit szeret, milyen személyiségek?
Lilu nagyon felnőttesen gondolkozik kicsi kora óta. Az iskola elején voltak is emiatt beilleszkedési gondjai, sokkal felnőttesebben látta a dolgokat,
mint a kortársai. Négy és fél éves volt, amikor az agyról beszélgettünk, meséltem neki, hogy az adja a testünknek a parancsokat. Másnap alvásidőben kijött a szobájából, és bocsánatkérő hangon így szólt: „anya, értsd meg, én nem
akartam kijönni, de az agyam azt mondta a lábaimnak: lábacskák, induljatok,
vigyétek ki ezt a kis Lilut az előszobába”.
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Ezek szerint nem volt véletlen a Hisztimesékben a hasonló történet.
Nem, nem volt véletlen. Ötéves korára magától megtanult olvasni, a kisbetűket is. Kimondottan olyan tanító nénit kerestem neki, aki tudja, hogy kell
az ilyen gyerekeket kezelni. Amikor az osztály olvasni tanult, Lilu bevihette
a könyvét, és olvasgathatott magában az órán. Lilu emellett meglehetősen
muzikális, szépen énekel, furulyázik, fuvolázik.
A tesóival milyen viszonyban van?
A tesóival időnként muszáj, hogy éreztesse a felül-, és kívülállását, néha
szívesen leckézteti Borit. De többnyire nagyon megbízható, már kisebb korában be tudta pelenkázni az aktuális kistesót, és bármikor rábízhatom a testvéreit. Meséket talál ki nekik, és időnként, amikor kedve szottyan, komplex
kézműves foglalkozást tart Borinak meg Dalmának.
Bori pedig a paleontológus.
Bori a paleontológus, akinek nagyon jó a humorérzéke, és rendszerint a
családi bohóc szerepét is játssza. Mindig jókedvű, mindig kifundál valamit.
Borzasztó jó nyelvérzéke van, igen könnyen barátkozik, de erősen küzd az
olvasással. Sokáig nem derült ki, hogy nem tud olvasni, mert az órán felolvasott olvasmányt rögtön megjegyezte, és fejből visszamondta – mintha a
könyvből olvasná. Azóta egyébként sokat fejlődött. A mozgása nagyon ügyes,
úgy fut, mint a szélvész.
Dalmával nagyon egyívásúak – mennyire nőttek össze ők ketten?
Remekül összenőttek, nagyon jó barátok, olyannyira, hogy Dalma nehezen
illeszkedett be elsőben a saját osztályába, mert minden szünetben átment Borihoz. Emellett teljesen más egyéniség a két gyerek.
Dalmát egy tanyasi barátom „gyökér-gyermeknek” hívja, mert valami elképesztő belső energiája van, ami csakis arról szól, hogy neki helye van a földön, és helye van az élőlények között a természet nagy egészében. Készült
egy fénykép egyéves korában, ahol a keze a hónaljáig benne van egy puli szájában, miközben ő üdvözült arccal vigyorog. Akkor érzi jól magát, ha állatok
között lehet. Hatévesen nem egy ellést végigasszisztált a barátnőm tanyáján,
de tud tyúkot kopasztani is. Öt és fél éves korában, mikor kértem a könyvesboltban, hogy köszönjön, durcás arcot vágott, és odasúgta: „Anya, tudhatnád, hogy nem szeretem az embereket!”. Viszont, ha valaki megkérdezi őt,
hogy mit gondol a Parelli-kötőfék használatáról, akkor lelkesen beszél róla.
Volt egy lovasbalesete, amiben eltörte a kezét, és kétszer kellett műteni. De ez
sem vette el a kedvét a lovaglástól.
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Vilmos hogyan csatlakozik a női csapathoz? Nem volt furcsa, hogy a három lány után
lett egy fiad?
Nem, egyáltalán nem, minden egyes különbséget külön élvezek. Vilmos
temperamentumában Borira hasonlít, jó kedélyű gyerek. Ha éppen nem éhes,
meg nem álmos, tehát nincsenek fizikai bajai, akkor neki mindig minden jó.
Imád bolondozni, tréfákat kieszelni, és az óvodában kislányokkal barátkozni.
Persze azért ha munkagépekkel játszhat vagy legózhat, minden egyébről
megfeledkezik.
Mennyire anyáskodnak vele a lányok?
Nem annyira. A lányok annak idején megfogadták nekem, önszántukból,
hogy nem fognak kislányt nevelni az öccsükből. És ehhez tartják magukat, tehát
hajlandók vele építkezőst meg vonatosat játszani. Persze Vilmos nagyon szeret
főzőcskézni is, az életben is meg a nővéreivel is játékból. Neki természetes, hogy
becsatlakozik a dolgokba.
Mesélj arról, hogyan telik egy napotok, hogyan osztod meg az idődet a négy gyerek között, és hogy van-e olyasmi, ami mint hobbi maradt magadból, a munkádon kívül!
A munkám az én nagyon komoly hobbim. Olvasni, utazni, és kiállításokat
nézni is nagyon szeretek, ezekre – ha csak tehetem – szakítok időt.
Utóbbiakat lehet valamennyire a gyerekekkel is.
Igen, és próbálom is a gyerekeket bevonni. Ezen kívül imádok síelni, szerencsére voltunk már a gyerekekkel többször is. A legjobb barátainknak a mieinkkel egykorúak a gyerekei, így a közös sízések és nyaralások alkalmával a
gyerekek nagyon jól eljátszanak egymással, mi pedig addig nyugodtan beszélgethetünk, borozgathatunk.
Hogyan telik egy átlagos napotok?
Mire mi fölkelünk, Tamás már nincs itthon. Lilu most már elég nagy
ahhoz, hogy rábízzam a húgait, a szomszéd kislányokkal együtt mennek iskolába, Lilu egyedül haza is jön, néha még Borit és Dalmát is hazahozza. Amikor különórájuk van, én megyek értük. Reggel, miután Vilmost elvittem az
oviba, a délelőttömmel nagyjából szabadon gazdálkodom. Igyekszem ekkor
dolgozni, de sajnos mindig van valami elintéznivaló vagy háztartási feladat,
ezért kevesebb időm jut a munkára, mint szeretném.
Délután mindenkinek vannak különórái, bár igyekeztem úgy alakítani,
hogy csak az iskolán belül kelljen mozogniuk. Lilu már elmehet edzésre kicsit
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messzebb is egyedül. Koradélután, vagy a különórák után összeszedem a gyerekeket, ha maradt lecke, azt megcsináljuk, a kisebbekkel többnyire gyakoroljuk az olvasást, Liluval néha angolozok vagy kikérdezem a nehezebb
anyagokat. Ha szép az idő, irány a kert vagy a játszótér, hogy amíg lehet, kint
legyünk a levegőn.
Ahhoz ragaszkodom, hogy minden gyerek mindennap kapjon meleg ételt,
és mivel a menzán nem esznek jól, többnyire főzök valamit. Néha bevonom
az itthon lévő gyerekeket a főzésbe, és rendszerint valami gyorsan készíthető
dolgot rittyentek. Én nagyon utálok főzni, de ha a gyerekekkel együtt csináljuk, akkor mindjárt jobban élvezem, beszélgetünk, együtt vagyunk közben.
Tamás általában négy körül ér haza, mivel korán is kezd, de amikor sok a
munka, előfordul, hogy heteken át este hét-nyolc körül tud csak hazajönni.
Ezeket az időszakokat nagyon nehéz átvészelni.
Aki próbálta már, tudja: négy különböző életkorú gyerekkel szinte képtelenség egyszerre foglalkozni. De néha erre is szükség van, főleg, ha sok a lecke
és kevés az időnk. Ilyenkor, ha itthon van, megkérem Tamást, hogy amíg a lányokkal párhuzamosan tanulok, foglalja le Vilmost, aki közben a fejemen tornázik. Akkor szépen lemennek villamossal a Déli pályaudvarra – az egy
negyed óra –, ott felszállnak az első vonatra, eldöcögnek Kelenföldre, a következő vonattal pedig visszajönnek a Délibe. Másfél óra alatt haza is érnek.
Tamásra még ebben is lehet számítani.
Hétvégenként időnként kirándulunk, vagy a nagyszülőkhöz látogatunk.
Ilyenkor találkozunk a testvéreimmel is. A mindennapok része, hogy Tamás
húgával ugyanabban a társasházban lakunk. Így az unokatestvérek naponta
találkoznak, nagyon szoros barátság fűzi őket össze. A sógornőmmel szoktunk egymás gyerekeire vigyázni, próbálunk sokat segíteni egymásnak.
Hogyan foglalnád össze a sikered titkát?
Az egyik a kirobbanó vágy arra, hogy írhassak. A munkám a hobbim is,
és alig várom, hogy csinálhassam. A másik az, hogy jókor voltam jó helyen:
a Pagonnyal nagyjából egyszerre értünk a fellendülő szakaszba, és szerencsésen használtuk ki egymást – a szó legjobb értelmében. Harmadszorra sokat
segített a gyerekkoromban belém nevelt fegyelem és akaraterő. Sokszor abban
a kis időben, amikor éppen tudok dolgozni, szívesebben olvasnék vagy lazítanék. Ez csak önfegyelem kérdése. Ha megvan a téma, és tudom, mit szeretnék írni, akkor is leülök a számítógéphez, ha épp máshoz volna kedvem,
mert tudom, hogy a harmadik mondat után már jól fogom érezni magam
benne, utólag pedig biztos megbánnám, ha mással töltöttem volna az időt.
Kicsit olyan ez, mint az úszás: amikor bemegyek a vízbe, akkor már jó, csak
odáig nehéz néha eljutni.
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Azt gondolom, hogy a legtöbb embernek több dologhoz is van kisebb-nagyobb tehetsége. Meg kell találni azt a pár dolgot, amiben tehetséges vagy, és
úgy ötvözni őket, hogy a végeredmény a lehető legegyedibb legyen. Lehet,
hogy a részterületeken akadnak sokkal nagyobb tehetségek, de ha jól kombináljuk a bennünk rejlő képességeket, biztosan kijön a végén valami különleges,
amire nem sokan képesek. A sikerért áldozatokat is kell hozni, sok-sok kitartás, akarat és hit kell hozzá. Hit abban, amit csinálsz, és hit saját magadban.
Persze az sem árt, ha akad olyan társ, barát, mentor, aki őszintén támogat, véleményt mond, és akitől a negatív kritikát is el tudjuk fogadni.
Mik voltak az életedben a legnagyobb nehézségek, akár személyes, akár szakmai téren,
és hogyan sikerült kezelned ezeket? Mi az, ami miatt túl tudtál lépni ezeken a nehézségeken? Milyen stratégiáid vannak?
Az első házasságom kapcsán nagyon sok nehézség, konfliktus adódott az
életemben. Akkor sokat segített a családomba vetett hit. Azt gondolom, hogy
a legeslegfontosabb a világon, hogy a gyerekeimnek egy normális, kiegyensúlyozott, boldog anyukája legyen. Ezt nem írhatja fölül, ha én valami miatt
tartósan emésztem magam.
Ebben sokat számít a szüleim példája. Gyerekkoromban volt egy időszak,
amikor anyu és apu sokat veszekedtek. Mégis mindig azt láttam, hogy a családunk összetartozása, a három gyerek nevelése fontosabb az aktuális ideológiai, hitbeli, meg egyéb kérdéseknél, amin ők összerúgták a port. A mai
napig boldog házasságban élnek, ha néha ellentétesen gondolkoznak is a világról.
Szakmai téren időnként a saját kishitűségemmel kell megküzdenem.
Rendre elfog a félelem, hogy nem tudok még egyszer olyan jót írni, mint amilyen mondjuk az előző része volt a Rumininek. Néha nem érzem, hogy jó,
amit csinálok, és emiatt el tudok keseredni. Ilyenkor egyrészt Tamás ad erőt,
a tudat, hogy számíthatok rá, hogy ő akkor is szeretni fog, ha nem sikerül
olyan jól az aktuális munka. Másrészt ilyenkor erőt ad az aputól tanult munkamorál is. Ő mindig azt mondta, hogy „egy Berg csak azért is megcsinálja”.
Ehhez tartom is magam, és mire elkészülök, többnyire elégedett vagyok a
végeredménnyel.
Milyen tanácsot tudnál adni az olyan anyukáknak, akik még ott tartanak, ahol Te voltál Lilu születése után? Még nem tudják, mihez fogjanak, miben jók – hogyan kell
ezen az úton elindulni szerinted, kitalálni, megtalálni önmagadat?
Szerintem muszáj mindenkinek felvállalnia azt, hogy nem rendeli alá
magát teljesen a családjának, a férjének, a gyerekeinek. Egész egyszerűen ki
kell mondania azt, hogy nekem is jár valami magánélet, nekem is jár, hogy
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azzal foglalkozzak, ami engem érdekel, ne csak azzal, ami a kötelességemmé
vált. Ennek érdekében tudni kell elfogadni mások segítségét. Nekem például
nagyon fontos tanulság volt, hogy nem szabad mindent akarni. Volt olyan
időszak, amikor azt képzeltem, hogy majd írok, a saját weblapomat is én csinálom, járok a találkozókra, de mellette legyen tökéletes a háztartás, legyen
mindig meleg étel, a gyerekekkel tanuljak, és legyek szuper nő a férjem számára minden este. És egyszer rájöttem, hogy nem megy. Akkor szépen úgy
döntöttem, hogy a weblapot csak akkor frissítem, amikor már nagyon aktuális, egy héten maximum egyszer. Ritkán járok fodrászhoz és kozmetikushoz, az viszont fontos, hogy a gyerekeknek mindig legyen meleg étel, és hogy
foglalkozzam velük. Ki kellett alakítanom egy fontossági sorrendet. Arra nagyon oda kellett figyelnem, hogy a saját dolgaim is előtérben legyenek. Például Vilmos egy éves kora óta a heti egy kosáredzésből nem engedek, az
nekem egyszerűen az életben maradáshoz kell.
Fontos volt kimondanom a prioritásokat, hogy például nekem fontosabb
az írás a háztartásnál. A gyerekek pedig fontosabbak, mint az írás, de nem
minden esetben és minden áron. Ha már órákat foglalkoztam velük, és alapvetően minden rendben van, akkor ki tudom mondani, hogy nekem most
szükségem van háromnegyed órára, hogy visszavonuljak, dolgozzak. Bizonyos ponton tehát kiállok a saját dolgaimért.
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BÉKÉS EMŐKE
Emőkét a második gyermekem születése
előtt pár nappal ismertem meg. Mivel az első
gyermekem császármetszéssel jött világra,
egyrészt nagyon szerettem volna, ha a kisfiamat természetes úton tudom világra hozni,
másrészt féltem is az esetleges komplikációktól. Ezért fontosnak éreztem, hogy az
egészségügyi személyzeten kívül egy dúla is
jelen legyen a szülésnél, aki nem a családom
része, de van tapasztalata, tehát nem ijed
meg, ha valami nem a legideálisabban alakul.
Másrészt nem tartozik a kórház személyzetéhez, ily módon tudja feléjük közvetíteni a kéréseimet akkor is, amikor én magam már
nem lennék képes ezt hatékonyan megtenni.
Barnabás még meg sem fogant, amikor már
kiválasztottam egy olyan dúlát, aki minden
szempontból ideálisnak tűnt. Sajnos neki az utolsó pillanatban közbejött egy
halaszthatatlan elfoglaltság. Így kerültem abba a helyzetbe, hogy a szülés várható időpontja előtt nagyjából másfél héttel dúlát kellett keresnem.
Emőke abban az időszakban sokat publikált a Nők Lapjában, szerepelt a
Születés Hete rendezvényen, így ismertem a nevét, de éppen az ismertsége riasztott el attól, hogy hozzá forduljak. Végül a kényszerhelyzetben a szülésznőm ajánlására mégis megkerestem őt. Utólag már tudom, mennyire nagy
szerencse volt, hogy így alakultak a dolgok, annak ellenére, hogy a hirtelen
váltást akkor nagyon rosszul éltem meg. Emőkét végtelenül elfogadó, türelmes, támogató, kedves, ugyanakkor praktikus, két lábbal a földön álló személyiségnek ismertem meg. Pont úgy segített engem, mind a szülés előtti
beszélgetésünkön, mind később, ahogy nekem a legjobb volt. Bár nem tudhatom biztosan, mi lett volna, ha ő nincs jelen Barnabás születésénél, de így
egy nagyon szépen haladó, teljesen természetes születés részesei lehettünk,
ami persze nem volt fájdalommentes, de különösebben nehéz sem. A harmadik gyermekem fogantatása után már természetes volt, hogy Emőkét
kérem fel a szülésem kísérésére.
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Emőke nagyon szeretetteljes családba született, szülei és hét évvel idősebb
nővére nagy örömére. A család a katonatiszt édesapa miatt sokat költözködött, talán emiatt is lettek a családi kötelékek olyan szorosak. Emőke már
korán elkezdett az egészségügy iránt érdeklődni, ezért is szerzett gyógypedagógiai és pszichopedagógusi végzettséget. Huszonkét évesen férjhez ment,
huszonhárom évesen pedig már édesanyává vált, ami egyébként gyermekkora óta a legnagyobb vágya volt. Áldásként élte meg a három gyermekével
otthon töltött éveket. Nem csak a saját szülésélményei, de az egészségügyben
tapasztaltak miatt is fontos lett számára az, hogy az édesanyák minél támogatóbb környezetben tudják világra hozni a gyermekeiket. Amikor tudomást
szerzett arról, hogy egy alapítvány kórházi szüléseket kísérő dúlákat képez,
azonnal érezte, hogy neki ott a helye a tanfolyamon. Később egyre nagyobb
szerepet vállalt a magyarországi dúlaképzésekben, alapítója és vezetője a képzésből kinőtt Békés Dúlakörnek, és vezet ehhez kapcsolódóan szupervíziókat (olyan alkalmakat, ahol a dúlák a munkájuk során átélt élményeik
feldolgozásában kapnak segítséget).
Emőkével a „kuckójában” találkoztunk: ebben a hangulatos budai kis lakásban kaptak helyet a képzések, illetve Emőke itt találkozik a szülőkkel is,
akik szülésfelkészítésre vagy a szülésélmények feldolgozására érkeznek hozzá.

Életrajzi adatok:
Születési hely, idő:
Gyermekei:
Házastársa:
Tanulmányok:

Dúlaság:
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1968. április 7-én született Budapesten.
Gyöngyvér (1991. október), Dorka (1995. február),
Eszter (2002. október)
Attila, 1990 óta.
1982–1986: Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd
1986–1990: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, gyógypedagógia és pszichopedagógia szak
2000. október: Alternatal Alapítvány dúlaképzése
2001. március: Magyarországi Dúlák Egyesületének alapító tagja, hat évig elnöke.
2004 óta dúlaképzések, 2008-tól dúlatovábbképzések szervezése, ezeken oktatói, tréneri feladatok ellátása.
2007. július – 2010. február: a Nők Lapja Café internetes portálon „A dúla válaszol” című rovat vezetése.
2009-től jelenleg is: a Békés Dúlakör vezetője.

Milyen volt a gyerekkorod, a családod?
Budapesten születtem, 1968-ban. Az édesapám hivatásos katonatiszt volt,
és emiatt sokat költöztünk, a családomnak hatéves koromig négy otthona
volt. Végül Cegléden telepedtünk le, ahol a szüleim és a nővéremék a mai
napig is laknak. Édesanyám a Gelkánál volt adminisztrátor (Gelka: Gépipari
Elektromos Karbantartó Vállalat – a szerk.), szerencsére minden új helyen talált munkát. Gyerekként kalandnak éltem meg a költözéseket, és csak most,
felnőtt fejjel, életem első komolyabb költözése után értettem meg, mit is jelenthetett szüleimnek újra és újra összepakolni, és új otthont teremteni egy
vadidegen környezetben.
A szüleim és a testvérem örömmel vártak engem. Anyukám délelőttönként velem foglalkozott, délután pedig segített a tanulásban az akkor elsős
nővéremnek. A nővéremmel a hét év korkülönbség ellenére a mai napig nagyon jó és szoros a kapcsolatunk. Gyerekkorunkban időnként persze mi is
veszekedtünk, de ez soha nem volt komoly.
A szűkebb és a tágabb családunk is rendkívül összetartó, úgy érzem, hogy
a család megtartó ereje a legnagyobb és legfontosabb örökség, amit kaptam
tőlük. A nővéremnek öt gyermeke van, nekünk három, így nyolc unoka, mi
ketten a felnőtt lányok és a férjeink szoktak összegyűlni a szüleimnél, karácsonykor és egyéb ünnepnapokon. Ezeket a nagyobb családi összejöveteleket mindig és mindannyian fontosnak tartjuk, és örömmel várjuk.
Ezek szerint 18 éves korodig Cegléden laktál a családoddal, majd Budapestre jöttél tanulni?
Igen, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára, gyógypedagógia és pszichopedagógia szakra. Kamasz koromban nyaranta egyegy hónapig kórházi gyermekosztályon dolgoztam, és ez az egész életemre
szóló meghatározó élménnyé vált. Abban az időben még nem lehettek a szülők a gyerekekkel, csak minden második nap engedélyeztek az osztályon
egy-egy óra látogatási időt. Rendkívül nagy hatással volt rám a beteg gyerekek kiszolgáltatottsága. Megrendítő és fájó volt látni a kicsi gyerekeket, akik
még nem tudtak beszélni, és a rácsos ágyban ültek tehetetlenül, és egész nap
sírtak. Vagy a nagyobb gyerekeket, akik szintén nagyon szenvedtek a szüleik, otthonuk hiányától. Az osztályon gyűjtött tapasztalataim meghatározóak voltak abban, hogy később a gyermeklélektan és az egészségügy felé
fordultam.
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A főiskola elvégzésekor milyen terveid voltak a jövőre nézve?
Kicsi koromtól kezdve nagyon vágytam arra, hogy saját gyerekeim legyenek, ez volt számomra a legfontosabb. A szakmámat illetően is biztos voltam benne, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A gyógypedagógia által
ráadásul lehetővé vált számomra, hogy kiszolgáltatott gyerekeknek segíthessek. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem a főiskolai évek alatt, mert lehetőségem volt az összes Budapesten és környékén lévő gyógypedagógiai
intézménybe ellátogatni és szakmai gyakorlatot szerezni. Állami gondozott és
különböző fokozatú értelmi fogyatékos gyerekekkel foglalkoztunk, illetve rálátásunk volt a siketekkel, vakokkal, mozgássérültekkel való munkára is. A
diploma megszerzése után pedig a főiskola gyakorló iskolájában helyezkedtem el. Ott szinte csak egy fél tanévet tanítottam, mert közben várandós lettem az első gyermekemmel.
Hogyan ismerkedtél meg a férjeddel?
Attila az egyik főiskolai csoporttársnőm baráti társaságába tartozott. Amikor megismerkedtünk, ő éppen sorkatona volt Győrben, így a mi kapcsolatunk levelezéssel indult. Amikor befejeztem a főiskolát, két év ismeretség után,
22 éves koromban összeházasodtunk. Egy évre rá megszületett Gyöngyvér.
Ahogy mondod, 23 évesen nagy örömmel lettél édesanya. Mesélj egy kicsit erről az időszakról!
Az anyaság engem rendkívüli módon kiteljesített. Első gyermekem farfekvéses baba volt. Nehéz vajúdás, szülés után jött világra, mégis, engem már
ott, a szülőszobán extatikus eufória öntött el, olyan erővel, hogy szinte szétvetett. A szülés után napokig hajtogattam magamban, hogy „Édesanya vagyok, édesanya vagyok!”. Számomra ez egy valódi beavatási élmény volt.
Azt éreztem, hogy a gyermekem megszületésével beléptem valahová, ahová
eddig nem tartoztam.
Húsz éve még gyakoribb volt a faros szülés, ma már szinte automatikus császárt jelent az első gyerek farfekvése.
Amikor kiderült, hogy Gyöngyvér ül a pocakomban, és vajmi kevés esély
van arra, hogy megforduljon, felmerült a császár lehetősége, ami abban az
időben altatásos műtétet jelentett. Nem tudtam elképzelni, hogy ne legyek
jelen a gyermekem születésénél, így nekem önmagában véve az, hogy a gyerekem világra jöhetett hüvelyi úton, óriási boldogság volt. Ráadásul a MÁV
Kórházban arra is volt akkor már lehetőség, hogy a férjem is jelen lehessen a
szülésnél, ami szintén nagyon sokat jelentett.
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Életem legszebb tizenöt évének tartom, amit otthon töltöttem a gyerekekkel. Nagyon szerettem velük lenni, lubickoltam ebben az élményben. Nem
éreztem, hogy ez monoton, egyhangú és nehéz, inkább boldogságot jelentett,
hogy a világot újra felfedezhetem a gyerekeim szemei által.
Dorka lányom 3 és fél évvel később született, hihetetlenül könnyen. Mi
csupán egy vizsgálatra indultunk be a kórházba, ahol szembesítettek azzal,
hogy gyakorlatilag már vajúdok. Így hát benn maradtunk, és beültem egy
kád vízbe, amit a szülésznőm engedett meg nekem. A kádban ülve figyeltem
csak fel az összehúzódásokra. Kilencre mentünk be a kórházba a vizsgálatra,
és 10.50-kor már a kezemben volt Dorka, aki nagyon szépen, mindenféle beavatkozás nélkül született.
Abban a két órában, amit a szülés után a szülőszobán töltöttünk, a nagy
öröm mellett végig volt bennem azonban egy erős hiányérzet attól, hogy nem
lehetett velünk ott Gyöngyvér. Hiányzott, hogy amikor kiteljesedett a család,
mégsem voltunk mindannyian együtt. Nagyon szerettem volna a másik karommal a nagyobbat is megölelni.
Dorka születése után vettük egy telket Telkiben, és elkezdtünk építkezni.
1997-ben költöztünk be a házunkba, akkor még meglehetősen nomád körülmények közé, de nagyon boldogok voltunk. 17 évig volt a telki ház az otthonunk, így amikor egy hosszú ideig fontolgatott döntés után végül eladtuk, az
komolyan megviselt minket lelkileg is, annak ellenére, hogy tudtuk, hogy jól
döntöttünk.
Eszter születése előtt pedig elvégezted a dúlaképzést.
Igen. Már gyógypedagógusként feltűnő volt számomra a szülőkkel folytatott beszélgetések során, hogy milyen sok fájdalmat hordoznak a szülés körüli élményeikről azok az édesanyák, akiknek koraszülött vagy betegen
született gyermekük van. Sokan arról panaszkodtak, hogy nem kaptak megfelelő lelki támogatást ebben a nehéz helyzetben. Úgy éreztem, hogy nagyon
nagy hiány van ezen a területen. Azt fontolgattam, hogy elvégzem a pszichológia szakot, hogy aztán majd szülészeten lehessek pszichológus. Ekkor ismerkedtem meg Békési Beátával, aki pontosan ezzel foglalkozott, és épp
akkor indította el az Aktív Szülés Programot. Bea „kisinasként” maga mellé
vett, adminisztráltam, fogadtam a hozzá érkező várandós párokat, és részt
vehettem a csoportos foglalkozásokon is. Bea hívta fel a figyelmemet arra,
hogy az Alternatal Alapítvány kórházi szülések kísérésére is felkészítő dúlaképzést indít. Addig még sohasem hallottam még ezt a szót, de ahogy megtudtam, hogy ki a dúla és mi a feladata, azonnal tudtam, hogy pontosan ez az,
amire vágyok.
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Természetesen egy négynapos képzés csak elindítást tudott adni a dúlává
válás irányába, tudtam, hogy rengeteget kell még tanulnom és tapasztalnom,
de az a 4 nap nagyon nagy energiákkal töltött fel.
A tréning után több szülészeti osztály vezetőjét is megkerestem, de nem
nagyon értették, hogy mit is szeretnék, és hogy miért fontos a személyre szabott lelki támogatás a szüléskor. Hamar ráébredtem, hogy sokkal könnyebb
dolgunk lehetne, ha a már végzett dúlák egységbe tömörülnének, így 2001
tavaszán megalakítottuk a Magyarországi Dúlák Egyesületét. A szervezetnek 2006-ig voltam az elnöke, és igyekeztem hírét vinni a dúlaságnak az ország minden szegletébe, így lassan az anyukák is és az egészségügyi dolgozók
is egyre jobban megismertek minket.
Tulajdonképpen hirtelen PR szakemberré kellett válnod?
Szakembernek nem nevezném magam, de valóban megragadtunk minden lehetőséget a médiaszereplésre (magazinok, rádió, tévé), illetve személyesen is igyekeztünk ott lenni a szakmai fórumokon, konferenciákon.
Izgalmas időszak volt ez, hiszen akkor még mi magunk sem tudtunk biztosan, hogy lesz-e erre igény itthon, de nagyon bíztunk benne.
Definiáljuk most akkor pár mondatban a dúlát, mert az olvasók között is bizonyára lesz
olyan, aki még nem hallott erről!
A mai kor dúlái azok a nők, akik valamilyen érzelmi vagy egyéb indíttatásból, segítő kezet szeretnének nyújtani a gyermeket váró édesanyának,
mind a várandósság, mind a vajúdás és szülés idején. Bár nem szakemberek,
– nem tartoznak a kórházi alapszemélyzethez-, ismerik a szülés testi-lelki változásait, érzelmi és fizikai támogatást nyújtanak a vajúdás és szülés pillanataiban, illetve a megelőző 9 hónapban és a gyermekágyas időszakban is.
Mivel nem tartoznak a kötelező kórházi személyzethez, a várandós kismama eldöntheti, szeretne-e magának ilyen segítőt és azt is, hogy várandóssága melyik szakaszától szeretné, hogy segítségére legyen a dúla, hogy
élményeit, érzelmeit, esetleges félelmeit, kétségeit átbeszéljék, megbeszéljék.
A dúla akkor áll a várandós nő rendelkezésére, amikor ő azt szeretné, saját
tudásával és tapasztalataival kíséri az édesanyákat ebben a szép, de sokszor
nehéz időszakban, hogy minden várandós megtalálhassa a saját útját, igényeinek legmegfelelőbb felkészülési módot.
A dúla nemcsak a várandós édesanyát, hanem a gyermeket váró édesapákat, a párt is kísérheti útjukon. A legideálisabb helyzet, ha az apák is részt
vesznek néhány konzultáción, beszélgetésen, így ők is megismerhetik a dúlát,
ők is választ kaphatnak kérdéseikre, hiszen bennük is nagyon sok minden
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játszódik le ebben az időszakban, függetlenül attól, hogy fizikailag nem ők
hozzák világra kisbabájukat.
A dúla egyik felbecsülhetetlen értéke a kizárólagos figyelem és a pár teljes mértékű segítése.
Kíváncsi vagyok rá, pontosan hogyan közelítettétek meg az orvosokat vagy a kórházakat az édesanyákkal, akik kiválasztottak Téged a szülésük kísérésére.
Elengedhetetlen feladat számunkra az egészségügyi dolgozókat (védőnőket, szülésznőket, orvosokat) tájékoztatni a munkánkról, ugyanakkor az is
fontos, hogy a nők is meg merjék fogalmazni az igényeiket az orvosuk felé, ha
szükségük van a dúla által nyújtott támogatásra. Mára már jól látható, hogy
mely kórházak „dúlapártiak”, és azok az anyák, akik szeretnének dúlával
szülni, általában ezeket a kórházakat választják. Budapesten a Szent Imre és
a Szent István Kórház a leginkább támogató ezen a téren. Szerencsére egyre
több orvos és szülésznő ismeri fel, hogy ha egy dúla jól végzi a munkáját, az
nekik is segítséget jelent.
Emlékszel még a legelső szülésre, amit te kísértél?
Természetesen! Az István Kórházban történt, és érdekessége volt, hogy a
legtöbb, általam kísért szüléssel ellentétben ezen nem volt jelen az édesapa.
Bár akkor még rengeteg gyakorlati dologban kisebb volt a jártasságom, igyekeztem lelkileg, érzelmileg minden támogatást megadni az édesanyának
ahhoz, hogy szép szülésélménye legyen.
2004-ben trénertársammal elindítottuk a dúlaképzéseket, így az egyesület
is elkezdett dinamikusan fejlődni. Az egyesület lassacskán egyre ismertebb
lett, egyre több feladatot adott, így önkéntesként nekem egyre nehezebbé vált
a gyerekek mellett vinni a szervezet ügyeit. 2006-ban végül lemondtam a MODULE elnöki tisztjéről. Ennek a legfőbb oka az volt, hogy nem működött tovább az egykeresős családmodell, az addigra már 5 főre gyarapodó családunk
eltartása a férjemre egyre nagyobb terhet rótt. Másrészről úgy éreztem, hogy
bár azzal az iránnyal, amit én követendőnek találtam az egyesület jövőjét illetően, a tagok elvileg egyetértenek, de gyakorlatban nem tudnak a megvalósításában a segítségemre lenni, így fájó szívvel, de meghoztam ezt a döntést.
Időközben, 2002-ben pedig magad is újra átélhetted a szülés élményét, már dúlaként.
Számomra érdekes az, hogy saját dúlád ekkor sem volt.
A második gyerekem születése után azt éreztem, hogy még van helye egy
kistesónak. A ház építésekor is beterveztük a harmadik gyerekszobát, így
aztán nagyon örültünk, amikor 2002-ben jelentkezett Eszter. Gyöngyvér ekkor
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tizenegy, Dorka nyolc éves volt. Mivel sokat tudtak a hivatásom miatt a szülésről, születésről, így talán nem meglepő, hogy amikor megtudták, hogy várandós vagyok, az első kérdésük az volt, hogy bent lehetnek-e majd a
szülésnél.
Az biztos volt, hogy kórházban fogok szülni, mert bár én hajlottam volna
arra, hogy a harmadik gyerekem otthon szülessen, a párom nem érezte volna
sem magát, sem bennünket biztonságban, ezért megpróbáltunk egy olyan kórházi környezetet találni, ahol mindannyian együtt lehetünk jelen. Így tulajdonképpen a lányaim és a párom lettek a dúláim, annak ellenére, hogy
semmilyen elvárásom nem volt a gyerekekkel kapcsolatban, sőt, úgy intéztük,
hogy nekik szabad ki- és bejárásuk legyen a szülőszobába. Azt is megbeszéltük velük, hogy én magam is dönthetek bármikor majd úgy, hogy inkább menjenek ki. Ennek a szabadságával és nyitottságával mentünk be a kórházba azon
a napon, amikor Eszter született.
A vajúdásomból legélénkebben azok a képek élnek, amikor a kis kezükkel készítették nekem a borogatást, vagy amikor a kád szélébe kapaszkodtam, és a gyerekek keze ott volt a kezemen. Hihetetlen, csodálatos élmény
volt számomra, teljes és tökéletes beteljesedés, hogy amikor Eszter megszületett és a mellkasomra vettem, akkor odahemperedtek mellénk a nagyok is.
Ez pont így volt jó.
Eszter még alig volt két éves, amikor nekifogtál dúlaképzéseket szervezni. Hogy sikerült ez, egy ilyen kicsi gyerek mellett?
A képzések akkor még négy egymást követő napon zajlottak. Ebben az
volt a jó, hogy csak egyszer kellett segítséget szervezni, másrészt viszont bizony egy kétévesnek nem volt könnyű egyszerre négy napig nélkülöznie az
anyukáját. Szerencsére a férjemnek kezdettől fogva nagyon szoros a kapcsolata a gyerekekkel, így nem jelentett gondot számára átvenni tőlem a feladatokat és enyhíteni a hiányomat. Ugyanakkor fontos segítséget jelentettek a
nagymamák is. Én általában azt láttam könnyebbnek és működőképesebbnek, ha a gyerekek maradtak a megszokott helyükön, és a nagyszülők jöttek
segíteni.
A tréningekre fel is kellett készülni. Ezt hogyan tudtad megoldani?
Ez volt a könnyebbik része, hiszen ezt apránként is lehetett tenni otthonról. Nekem a helyszínt, a résztvevőket és az előadók megjelenését, tehát a tréning szervezési ügyeit is meg kellett oldani, de a csoporttal való munkában
rengeteget jelentett a trénertársam, Haas György tapasztalata. Nagyon jól
együttműködő és összeszokott párost alkottunk évekig, míg az ő élete aztán
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más irányt vett, így 2009 óta egy új, szintén nagyszerű társsal, Tamás Dorka
mentálhigiénés tanácsadóval dolgozom. A tréningek tematikája és a képzési
rendszer is folyamatosan alakul és bővül. Ma már a négynapos alapképzés
előtt egy hónappal tartunk egy háromnapos önismereti-motivációs tréninget
is, illetve az alapképzésen részt vevők jelentkezhetnek egy 150 órás továbbképzésre is a Békés Dúlaműhelybe.
Dúla csak az lehet, aki már maga is szült?
Nem feltétlenül. Nyilván nagyon fontos előny a saját szülésélmény, de
nem kizárólagos feltétel. Ha valaki még nem szült, de empatikus, tud értő figyelemmel támogatni, nagy benne az elfogadás, az saját élmény nélkül is lehet
jó dúla.
Eszter születése után mennyi szünetet tartottál, mennyi ideig nem vállaltál szüléskísérést?
Kétéves kora körül kezdtem évi egy-két szülést vállalni. Az nagy szabadságot jelent, hogy magam alakíthatom a leterheltségemet, és ahogy cseperednek a gyerekek vagy alakul az élethelyzetünk, annak megfelelően tudok
szüléskíséréseket vállalni. Tulajdonképpen csak 2008-tól foglalkozom intenzívebben várandósokkal, egyéni szülésfelkészítéssel és nevelési tanácsadással, és azóta kísérek igazi rendszerességgel szüléseket is.
Nyilvánvaló, hogy a hétvégi munkát, amelyet a tanfolyamok igényelnek,
illetve a kiszámíthatatlan időbeosztást, amely a szüléskísérések velejárója, nagyon nehéz a családi élettel összeegyeztetni, ezért is tartom fontosak a határaim felismerését.
Úgy gondolom, hogy a hivatás gyakorlását össze lehet egyeztetni a családi
élettel, bár ez sokszor nem könnyű. Tizenöt év főállású anyaság után számomra különösen nem az, hiszen a gyerekeim és én is azt szoktuk meg, hogy
stabil bázist biztosítok nekik, amikor hazajönnek. Ez nekem is fontos és nekik
is szükségük van rá. Ugyanakkor a munkám is olyan, amit csak maximális
odaadással és figyelemmel szabad végezni, emellett szeretnék minőségi időt
szánni a szeretteimre, és időnként a pihenésre, töltődésre is.
Tele vagyok tervekkel, elképzelésekkel és vágyakkal a dúlaság jövőjét illetően, de elfogadtam, hogy csak szép lassan tudok ezekkel haladni.
Hány szülést vállalsz mostanában egy hónapban? Van erre valami etikai útmutató,
vagy saját elv?
Számomra nagyon fontos, hogy örömmel, teljesen a családra, kisbabára
hangolódva tudjak ott lenni a szülésnél, születésnél. A 37. héttől a 42-ig gya73

korlatilag bármikor megindulhat a szülés. Ebben az időszakban már napi
szinten ott van a gondolataimban a család és a kisbaba. Ez a készenléti állapot, ami így öt hétig is eltarthat, lemondásokkal is jár. Nem utazhatok például Budapesttől 60 kilométernél messzebbre, nem ihatok meg egy korty
alkoholt sem, állandóan figyelnem kell arra, hogy legyen elég benzin az autómban, hogy bárhová megyek, legyen velem a dúlatáskám, a telefonom és
a telefontöltőm. És ez bizony olykor a családomtól is lemondást követel. Dúlaként azt vállalom, hogy a vajúdás első pillanatától a szülés lezárultáig teljes figyelmemmel a család rendelkezésére állok. Ezt a fajta odafigyelést pedig
akkor tudom vállalni, ha a pihenésre és a családomra is jut időm. Éppen ezért
a nyár bizonyos időszakában és decemberben nem vállalok kísérést.
Ma már nem ritka, hogy egy-egy hónapban akár több szülés kísérésére is
felkérnek, ezért úgy dolgozom, hogy mindig áll mögöttem a háttérben egy
helyettes dúla (akit az anya választhat ki, vagy ha rám bízza a választást,
akkor a szülés előtt megismeri őt is). Bármikor előfordulhat ugyanis hogy
megbetegszem, vagy az, hogy a kisbabák nem a kiírt időpontban szépen egymás után, hanem egyszerre indulnak el. Ilyen ugyan még nem fordult elő, de
természetesen lehetséges. A háttérdúla tehát nemcsak a szülők számára,
hanem nekem is nagy biztonságérzetet ad.
Úgy látom, te ebben a hivatásban megtaláltad azt, amit mindig is kerestél.
Annak a bizalomnak a megtapasztalása, amellyel a párok hozzám fordulnak és az a megtiszteltetés, hogy felkérnek, hogy legyek a kísérőjük életük
e jelentős, örömteli és intim időszakában, nagyon értékes ajándék a számomra. A dúlai hivatás sok-sok szeretetteljes kapcsolatot hozott az életembe
és közben rengeteget tanulok ezeknek a kíséréseknek a kapcsán, mindamellett, hogy természetesen folyamatosan képzem is magam. Szóval igazán boldog embernek tartom magam, mert a munkámra valóban sokkal inkább
hivatásként, mély elkötelezettséggel tekintek.
Te mit teszel olyankor, amikor nehézségek, esetleg tragédiák érnek egy családot, akit
kísérsz? Nemrég összefutottam az István Kórházban egy dúlával, aki éppen egy olyan
nehéz, komplikációktól sem mentes szülést kísért, amely után az anyának már nem
lehet többet gyermeke. Az ilyen eseményeket te hogyan tudod feldolgozni?
Amerikában van 24 órás segélyvonal dúlák számára, pontosan az ilyen
esetekre. Itthon egyrészt a dúlatársak segítenek, esetmegbeszéléseken (ezeket én szervezem), szupervíziókon, de a nehezebb történetekből még így sem
könnyű fölállni. Egy-egy hosszabb szülés vagy képzés után, még ha szép is
volt, sokszor érzem azt, hogy mindenemet odaadtam, és amíg nem töltöm fel
újra magam, addig nem tudok jól segíteni.
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Nagy átlagban tíz szülésből hány szokott úgy sikerülni, ahogy az anya szeretné, és
hány lesz nehéz szülés, váratlan eseményekkel, vagy éppen olyan, amit a család méltatlannak ítél?
Szerencsére egyre gyakrabban kísérhetek igazán szép szüléseket. Azt gondolom, hogy ez annak is köszönhető, hogy azt vallom, a várandósság hónapjaiban lehet jól „megágyazni” a szülésnek. Arra törekszem, hogy a
lehetőségek megismertetésével, az információk átadásával és az anyával/párral folytatott beszélgetések során kialakuljon bennük a biztonságérzet.
Fontos, hogy mire eljön a szülés ideje, ne maradjanak bennük megválaszolatlan kérdések és hogy olyan kísérőket válasszanak, akikben megbíznak.
Hány dúla van ma Magyarországon?
Csak az általam szervezett képzéseken végeztek már több mint kétszázan,
de ma Magyarországon több helyen is tartanak időnként dúlatréningeket.
Éppen ezért azt nem tudom megmondani, hogy jelenleg hányan aktívak, hiszen vannak olyanok is, akik a tréning elvégzése után szültek, és így most
kisbabát nevelnek otthon, vagy a főállásuk mellett csak időnként, a barátaik,
rokonaik körében vállalnak kíséréseket.
Az aktív dúlák száma mennyire sok vagy kevés a felmerülő igényekhez képest?
Ezt nehéz megítélni. A jelenlegi igényeket ki tudjuk elégíteni, más kérdés,
hogy bizonyára több édesanyának lenne szüksége a dúlák által nyújtott támogatására, csak esetleg erről lebeszélik azzal, hogy a dúla nem nyújt semmivel sem többet, mint amit az egészségügyi személyzet is biztosít. Sok
munkára van még szükség ahhoz, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos
tévhiteket eloszlassuk és a szülészek is felismerjék, hogy mekkora jelentősége
van a személyre szabott, folyamatos gondoskodásnak.
A legjobb hírvivőim és legnagyobb segítségeim maguk a velem szült
anyák, akik a környezetükben élő nőtársaiknak elmondják az élményeiket,
és így ők azok, akik a leghitelesebben tudják képviselni azt, hogy mit jelent
dúlával szülni.
A szülések kísérésén, dúlák képzésén, illetve a dúlaság ügyének képviseletén túl még
mivel foglalkozol?
A munkám leghangsúlyosabb része a várandósokkal való konzultáció.
Nagyon érdekes és örömteli, hogy egyre több olyan pár jön hozzám, aki még
csak készül a fogantatásra. Sokan vannak olyanok is, akiknek már van gyermekük, de az előző szüléseik során valami nem úgy történt, ahogy szerették
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volna, és most szeretnének támogatást kapni a következő szülésüknél. Általában párok járnak hozzám, az általuk választott rendszerességgel és időtartamban. Ezenkívül az általam képzett dúlákból megalakult Békés Dúlakör
szervezeti fejlesztésén, megtartásán és ismertté válásán is dolgozom. 2009 óta
rendszeresen tarok 150 órás továbbképzéseket az alaptréninget végzett dúláknak. Terveim között szerepel e képzések akkreditálása is.
Hogyan szervezed egy-egy napodat?
A naptáramat leginkább a kisbabák alakítják. Tudatosan tervezem a napjaimat, de ha szüléshez kell mennem, akkor természetesen minden más program halasztódik egy kis időre.
Ma már, ha éppen nincs szülés, igyekszem konzultációs és otthon dolgozós napokra osztani a hetemet. A konzultációs napokon bejövök a városba,
abba a „rendelőmbe”, ahol a hozzám fordulókat tudom nyugodt körülmények között fogadni, az otthon dolgozós napokon pedig elvégzek mindent,
amit számítógépről lehet, illetve ilyenkor haladok a házimunkával is.
A családomnak is szüksége van rám, és persze nekem is rájuk, így ügyesen és hatékonyan kell megszervezni a napjaimat.
A hétvége mennyire tud a családé lenni? Az évi két dúlatréninget illetve egy-egy szülést kivéve van még valami feladat, ami hétvégére esik?
Igen, a műhelycsoportjaim, melyeken a továbbképzés zajlik, havi egy
szombati elfoglaltságot és két pénteki napot jelentenek. Más egyelőre nincs,
és nem is szeretnék vállalni, így is kötöttséget jelent az, hogy sokszor nem tudunk messzebbre kirándulni a családdal hétvégén, mert készenlétben, Budapest közelében kell lennem.
Mi az, amit a munkádból tanultál, ami leginkább gazdagított téged?
Ez a hivatás rengeteg változást hozott az életembe. Sokkal nyitottabban,
elfogadóbban állok a világ dolgaihoz, sok mindenben megváltozott a szemléletem, amit az is gazdagít, hogy különféle személyiségű, hitrendszerű, temperamentumú, gondolkodású emberrel találkozom. Közel kerültem a szülés,
születés misztériumához, és ez különleges spirituális megtapasztalásokat is
hozott. Mélyen hiszek az újszülöttek bölcsességében, mert tapasztalom, hogy
milyen sok tudást hoznak magukkal. Éppen ezért komolyan átérzem a felelősségét annak, hogy kísérőként hogyan vagyunk jelen az élet kezdetekor. A
szüléskísérések türelemre, elfogadásra, az élet, az emberek és a természet bölcsességének tiszteletére is tanítanak, ezek nagyon komoly értékek számomra.
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A tapasztalataim segítettek abban, hogy a szülés óráiban ne csak az anya
hogylétére koncentráljak, hanem arra is, hogy az apa és a kisbaba is biztonságban és jól érezze magát. Ma már, ha olyan helyzet adódik (nem is olyan ritkán), hogy valamilyen oknál fogva én vigyázok a babára az első percekben,
akkor mindig beszélek hozzá, elmondom, hogy mi történik, és látom, hogy
egy bizonyos szinten ezt megérti. Nem tudom pontosan, hogy hogyan, hiszen a szavakat még nem ismeri, de mégis látom rajta, hogy figyel, és megérti
a mondanivalóm lényegét.
Egy család kísérése érzékeny figyelmet és alázatot követel. A szülés valóban egy misztérium és nem egy orvosi esemény, még akkor sem, ha kórházban történik. Egy kör végpontja, melynek kezdetén az apa megajándékozza
az anyát, s melynek végén az anya visszaajándékozza egy gyermekkel az
apát. A pár intimitásának védelme segíthet abban, hogy a kisbaba olyan szerelmi együttlétben születhessen meg, ahogy megfogant.
Hogyan tudsz feltöltődni, van-e mégis valamennyi szabad időd és azt mivel töltöd?
Segítő foglalkozásokban elengedhetetlenül fontos a feltöltődés. Néha,
rövid időkre nagyon szeretek egyedül lenni. Szeretek futni, mert ez a sport
edzi a testem és a lelkem is, elcsendesít és kiszellőztet. Az ötödik-hatodik kilométer körül érzem, hogy már igazán magam vagyok, és kezdem kifutni magamból azokat az emlékeket vagy érzéseket, amiket el akarok engedni. Mivel
a munkám során nagyon koncentráltan figyelek másokra, így olykor vágyom
a csendre és a magányra.
A futáson kívül az utazás tud nagyon pihentetni. Számomra a tenger látványa jelenti a legnagyobb felüdülést, a víz közelében tudok igazán a gondtalan gondolattalanság állapotába kerülni.
A mindennapokban pedig az elalvás előtti olvasás segít sokat. Ilyenkor
belemerülök egy olyan világba, ami nagyon más, mint ami napközben körülvett.
Mesélj egy kicsit a gyerekekről!
Gyöngyvér, a nagylányom, most 22 éves, a Kertészeti Egyetemre jár, amit
nagyon szeret. Mivel a természetgyógyászat és az alternatív terápiák is érdeklik, a gyógynövény-termesztés szakirányt szeretné választani. Ő már nem
lakik velünk, a barátjával él. Szülőként az elengedést is újra és újra gyakorolni kell, még ha nem is könnyű. De jó látni, ahogy szárnyra kap, hiszen
tudja, hogy hozzánk bármikor hazarepülhet.
Dorka, a középső lányom 18 éves, gimnazista. Jövőre fog érettségizni, nagyon széles érdeklődésű lány. Vonzódik a különböző művészetek irányába,
fest és táncol, és szeretné a legkülönbözőbb területeken kipróbálni magát.
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Eszter, a legkisebb gyermekem most ötödik osztályos. Értelmes, érzékeny
lány, aki nagyon sokat tanul és fejlődik azáltal, hogy két éve van egy menhelyről kihozott kutyája, akit ő gondoz és iskoláztat.
Mit tartasz a sikered titkának?
A sikerem titka? Egyrészt talán az, hogy szelíden, de nagyon következetesen és kitartóan képviselem a dúlaság ügyét. Úgy gondolom, hogy azzal,
hogy egy szemléletet, egy eddig ismeretlen szakmát szeretnék bevinni az
egészségügybe, ezt másképp nem is lehet. Mosolyogva, kedvesen közeledem
azok felé is, akik ellenségesen tekintenek rám, és az ő álláspontjukat is próbálom megérteni. Az anyákkal és az apákkal is nagyon elfogadó vagyok,
őszinte kíváncsisággal szeretném őket megismerni, megérteni, és abban kísérni, amit ők szeretnének.
Az anyák, illetve a dúlaképzésemen részt vevők azt jelzik vissza, hogy
számukra az a legfontosabb, hogy hitelesnek látnak.
Hogyan sikerült legyőznöd a nehézségeket az életed, illetve a munkád során?
Az elmúlt években nagyon komoly veszteségeken mentem át. Ezeknek az
elfogadása és annak felismerése, hogy minden rosszban van valami jó is, kemény munka számomra. Ma már képes vagyok egy-egy nehéz helyzetben
arra is figyelni, hogy mit tanít, hogyan lehet megoldanom, milyen változásokra van szükség bennem is ahhoz, hogy kijöjjek belőle, és ezáltal jobb és
bölcsebb ember lehessek.
A legtöbbet a szeretet energiája segít ezekben az időszakokban is. Nagyon
sokat jelent az a figyelem, amit a szeretteimtől, illetve az általam kísért családoktól kapok.
Rendkívül fontos, hogy olyan támogató hátterem van, ami nélkül nem
tudnék segítőként dolgozni. Van, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülök a
munkám során. Megesik, hogy egy szüléskísérés után alig bírok a kocsimig
elvánszorogni, és másfél óráig nem tudok a kórház elől elindulni, mert képtelen vagyok arra, hogy hazavezessem az autót. Ilyenkor az segít, hogy szólhatok a dúlatársaimnak, akik meghallgatnak, megértenek és segítenek
éjjel-nappal, ahogy engem is felhívhatnak, amikor nekik van szükségük rám.
Mit tudnál azoknak a fiatal anyáknak tanácsolni, akik még csak az önmegvalósítás
útjának a kezdetét járják?
Tudatosan figyeljenek arra, hogy meg tudják teremteni és meg is tudják
tartani az egyensúlyt a hivatás és a család között, figyeljenek a határaikra. Ér-
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tékeljék és védelmezzék a hátországukat, és ha szükséges, tudjanak tőlük segítséget kérni, kapni és elfogadni.
Nem tudom eléggé hangsúlyozni a kommunikáció fontosságát. Néha
megkérdezik tőlem a leendő szülők, hogy hogyan lehet gyerek mellett megvédeni, megtartani, de akár ki is teljesíteni a párkapcsolatot, és erre én mindig azt felelem, hogy úgy, ha mindig bizalmas kapcsolatban tudnak maradni,
és mindig meg tudják beszélni egymással a dolgokat. Az is nagyon fontos,
hogy a családtagok tudjanak arról, miért szereti az édesanya a foglalkozását,
mitől szerez ez a munka a számára és mások számára is örömöt. Nekem például nagyon sokat jelent, hogy a gyerekeim elfogadják a hivatásomat, ami
pedig időnként az ő életükben is lemondással jár.
Végül, de nem utolsósorban azt is nagyon fontos felismerni, ha változnak
az igények, családon belül is. Észre kell venni, ha egy adott időszakban több
figyelemre van szüksége valamelyik családtagnak. Állandóan figyelni kell,
hogy mikor van az, amikor több energiát és időt lehet fordítani a hivatásunk
építésére és az abban való kiteljesedésre, és mikor van az, amikor otthon van
ránk nagyobb szükség. Nem könnyű az életünk folyamán ezt az állandó mérlegelést szem előtt tartani, és az arányokat jól megtalálva az egyensúlyt megtartani, különösen nem a mai világban, ahol a megélhetés és az egzisztencia
megteremtése hangsúlyos kérdés, de úgy gondolom, hogy szárnyalni csak
biztos és kiegyensúlyozott hátország mellett lehet.
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Martinovichné Debulay Bian c a
Biancát szintén régóta ismerem, éspedig hivatásos, szoptatási tanácsadói minőségében. Az
első gyermekemet újszülött korában nagyon
nehezen szoptattam. A melleim két nap után
komolyan kisebesedtek, minden egyes szoptatás kínszenvedés volt, ráadásul a baba sem
volt igazán lelkes, sokszor hosszasan kellett
próbálkozni, hogy egyáltalán elkezdjen
szopni. Egy súlyosabb mellgyulladás miatt
még a tejem mennyisége is megcsappant, amitől végképp kétségbe estem. Megesett, hogy a
férjem éjjel kettőkor hívott fel tanácsért egy 24
órás szoptatási ambulanciát (amelyről persze
kiderült, hogy csak névleg 24 órás), mert jobban sírtam, mint a baba. A gyerek éhségében
üvöltött, én meg a kétségbeeséstől, mert hiába
volt éhes, nem tudtam megszoptatni. Nem
egy, nem két szakemberrel (védőnőkkel, kezdő szoptatási tanácsadókkal) beszéltem telefonon, de éreztem, hogy nekem arra van szükségem: valaki jöjjön
el, lásson minket együtt, és segítsen kitalálni, hogy mit tegyek másképp.
Bianca a baba kéthetes korában érkezett meg hozzánk, és túlzás nélkül állíthatom, hogy ennek a látogatásnak köszönhetően megváltozott az akkori életünk. Kiderítette, hogy a babának „gótikus szájpadlása” van, ami azt jelenti,
hogy túlságosan ívelt, és ez okozhatta nála a szopási nehézségeket, nálam a
sebeket. Bianca egyúttal megmutatott több olyan testhelyzetet, amelyekben
sokkal könnyebb volt szoptatnom. Igaza lett abban, hogy amíg a baba feje kicsit meg nem nőtt (4-5 hónapos korára), addig a szoptatás sajnos fájdalmas
maradt, de legalább tudtam az okát, ami megnyugtató volt. Azután gyakran
beszéltünk telefonon, és mindegyik alkalommal türelmesen, ha kellett, hoszszasan meghallgatott, tanácsot adott, bátorított, támogatott. Később is, bármelyik gyerekemnél bármilyen szoptatással kapcsolatos problémáról is volt
szó, nyugodtan fordulhattam hozzá.
Ezek után nagyon érdekelt, hogy a négy gyermeke mellett miképp jutott
ideje, energiája arra, hogy szoptatási szakértővé képezze ki magát, és olyan
sok édesanyának segítsen a nehéz percekben.
Egy szép, budai utca klasszikus házának egyik lakásában találkoztunk,
ahol Bianca a családjával él. Mint kiderült, a házat a dédapja építette, és öt
lakásából négyben a mai napig Bianca rokonsága lakik.
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Életrajzi adatok:
Születési hely, idő:
Gyermekei:
Unokája:
Házastársa:
Tanulmányok:

Egyéb:
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1959. december 16-án született Budapesten.
Anna (1985), Kálmán (1988), András (1990), Kristóf
(1998)
Miksa (2013)
Dr. Martinovich László, 1984 óta.
1974–1978: Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest
1978: egy évet az USA-beli Rochesterben (New
York állam), a Penfield High School középiskolában tanult.
2001: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola,
„Családi Életre Nevelés” féléves képzés
2005–2007: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Csecsemő- és Kisgyermeknevelő, Gondozó szak
2008–2012: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, szociálpedagógia szak
1993: a La Leche Liga elnöke lesz; a tisztséget a mai
napig betölti.
1995 óta La Leche Liga szoptatási tanácsadó.
1999 óta a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság
tagja.
2003 óta laktációs szaktanácsadó (IBCLC – International Board Certified Lactation Consultant).
2010 óta óraadó a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Laktációs Szaktanácsadó szakirányú
képzésén, valamint a Szoptatásért Magyar Egyesület tanfolyamain.

Kérlek, mesélj egy kicsit a gyerekkorodról! Hogyan telt, milyen értékeket hoztál otthonról, milyenek voltak a szüleid?
A gyerekkorom kezdete elég nehéz volt, mert az édesapám egyéves koromban meghalt. Jogász volt, a háború előtt két évvel végezte el a jogi egyetemet, de a háború után nem tudott jogászként elhelyezkedni. Így mindenféle
fizikai munkát kellett végeznie, amit alkatilag sem bírt igazán jól, de azt hiszem, lelkileg végképp nem. Így aztán, amikor én egy éves voltam, váratlanul meghalt. Innentől kedzve nehéz volt az életünk – nekem, a négy és fél
éves nővéremnek és az anyukámnak, aki ettől fogva egyedül nevelt minket.
Nagyon érdekes, hogy a főiskolai tanulmányaim során rengeteget tanultam a családról, és akkor döbbentem rá, hogy bennem sohasem tudatosult,
hogy csonka családban nőttem fel. Azt persze érzékeltem, hogy más családban van apa, nálunk meg nincsen, de érdekes módon úgy érzem, ez nekem
nem okozott akkor lelki traumát.
Ezek szerint anyukád nem is ment újra férjhez?
Végül is nem. Keresett ő társat, de olyat sosem talált, aki egyszerre lett
volna neki is megfelelő partnere és nekünk is jó apukánk. Így aztán egyedül
maradt.
Hogyan tudott egyedül eltartani benneteket?
Nem volt könnyű dolga. Fényképész volt, a Széchenyi könyvtárban dolgozott, mellette pedig sok külön munkát vállalt. Sokat segített nekünk, hogy
nagyon nagy családból származom, ami rendkívül támogató hátteret adott.
Édesanyámék hatan voltak testvérek, és mindegyiküknek sok gyereke lett,
úgyhogy nekem összesen 15 unokatestvérem van. Ezért az ünnepek mindig
nagyon nagy családi események voltak, így nem éreztem azt, hogy egy kis
családdal ünneplünk hármasban. Egy egyszobás, összkomfortos kicsi lakásban laktunk, aminek megvolt az az előnye, hogy nagyon megtanultunk alkalmazkodni. Ennek a mai napig hasznát látom. A másik nagy pozitívum,
hogy nem volt televíziónk. Édesanyám úgy gondolta, hogy egy tévé mellett
nem lehet rendesen tanulni, úgyhogy én 18 éves voltam, amikor végül az első
készüléket beszerezte. Talán ennek is köszönhető, hogy nagyon sokat olvastunk, kézimunkáztunk, barkácsoltunk. Az anyukám eredetileg varrónőnek
is tanult, ezért nagyon jól varr, és erre engem és a nővéremet is megtanított.
Hogyan alakult 18 éves korod után az életed?
A sok kézműveskedésnek köszönhetően nagyon beleszerettem a bőrözésbe, ezért jelentkeztem az Iparművészeti Főiskolára, de nem sikerült a fel83

vételim. Biztosan nem volt véletlen, hogy ez így alakult. Helyette egy évre kimentem Amerikába a nagynénémékhez.
Mennyire jól beszéltél akkor angolul?
A gimnáziumban angolt tanultam, de az az egy év nagyon meghatározó
volt, nem csak az angoltudásom miatt, hanem élettapasztalat, világlátás szempontjából is.
Mit csináltál ez alatt az egy év alatt?
Beírattak egy helyi gimnáziumba, ahol főleg az angol nyelvvel összefüggő
tárgyakat vettem fel. Az is nagyon sokat segített, hogy a nagynéném és a férje,
amint megérkeztem, az én kedvemért egymás között is angolul kezdett beszélni, így otthon is angolul beszéltünk. A kommunikáció persze nagyon más
volt a mostani skype-os, e-mailes világhoz képest. Anyukámnak nem volt telefonja, úgyhogy leveleztünk. Heti egy levelet írtam neki, ezen felül a barátaimnak is párat.
Csodálkozom, hogy 1978-ban, egyedülálló fiatal lányként kaptál útlevelet, vízumot
az USA-ba.
Valóban csoda, vagy inkább a gondviselés műve volt, hogy fiatal lányként
kaptam útlevelet. Egyébként a nővéremet is kivitték négy évvel korábban,
amikor érettségizett. Ő is kint töltött egy évet, pedig az 1974-ben volt, tehát
még korábban.
Nem is merült fel benned, hogy kint maradj?
Bennem egyáltalán nem, viszont a nővérem végül egy amerikai fiatalemberhez ment férjhez, akit a kint tartózkodása utolsó hat hetében ismert meg.
Nagyon regényes a történetük. Mónica hazajött, két évig nem is találkoztak,
csak leveleztek, amikor végre ide látogatott John. Megint másfél év levelezés
jött, mire újra tudtak találkozni. Mónica karácsonyra kiment hozzájuk látogatóba, és akkor rögtön el is jegyezték egymást, fél évre rá pedig össze is házasodtak – holott mindkettőjüket le akarta beszélni erről a környezete,
mondván, alig ismerik egymást. Most már több mint 30 éve házasok, nekik is
négy gyerekük van.
Te viszont hazajöttél.
Hazajöttem, és elhelyezkedtem egy nagyon kedves keramikus házaspárnál, mivel a kinti egy év alatt az iskolában nem csak bőröztem, de belekós84

toltam a fazekasságba is, ami még jobban megtetszett. Munka közben elvégeztem egy kerámia-készítő szakmunkás képzést, és Anna születéséig ennél
a házaspárnál dolgoztam. Nagyon szerettem ezt a munkát, minden nap örömmel mentem dolgozni, el is terveztem, hogy a gyerekek mellett majd otthonról folytatom a fazekasságot. Volt is itt a lakásunk alatt egy alagsori helyiség,
amit egy ideig műhelyként tudtam használni, de aztán a tulajdonosnak másra
kellett. Így az életpályám is másképpen alakult, amit nem is bánok, mert nem
volt annyira könnyű gyerekek mellett ezt csinálni, mint ahogy előtte elképzeltem.
Közben nyilván megismerted a férjedet.
Igen, 23 éves voltam, amikor egy templomi kórusban megismerkedtünk.
Ő még elment egy évre Franciaországba ösztöndíjjal, és amikor visszajött,
1984-ben összeházasodtunk. Gödöllőn végzett agrármérnökként, aztán az élet
úgy hozta, hogy minden új munkahelyén valami új dolgot kellett tanulnia.
Később genetikai szakmérnökként is végzett, doktorált meg kandidált az
adott munkahelyének az elvárásai szerint.
Az elejétől egyértelmű volt, hogy nagy családot szeretnétek?
Igen, ez egyértelmű volt. Erre még hivatalos papírunk is van egy, a Nők
Lapjában megjelent cikk formájában. Kálmán fiunk (a második gyermekünk)
ugyanis 1988-ban született, és éppen akkor készített a Nők Lapja egy riportsorozatot frissen szült anyukákkal a kórházban, a májusi anyák napi lapszámba. Engem is megszólaltattak, így meg is jelent a cikkben, hogy mi
legalább három gyermeket szeretnénk. Számomra egyébként azért is volt emlékezetes ez a szülés, mert március 10-én történt, és akkor a hatalom annyira
félt a közelgő március 15-étől, hogy még látogatóba sem engedték be 14-én a
férjemet és a többi beteglátogatót a kórházba, nehogy valami szervezkedésben vegyenek részt. Ráadásul a zárójelentésemet is kézzel írták meg végül,
mivel az összes írógépet lefoglalták és bezárták, szintén március 15. miatt. Ez
ma már hihetetlennek tűnik, de így volt.
Mikor lett számodra fontos a szoptatás kérdése, melyik gyermekednél merült fel tudatosan, hogy foglalkozz a témával?
Mielőtt Anna megszületett, megkaptam a nővéremtől a „The Womanly
Art of Breastfeeding” című könyvet (ezt a La Leche Liga adta ki), ami nagyon
megtetszett nekem. Jó példa volt az is, hogy a nővérem addigra már két gyereket szoptatott, és tudtam, hogy az anyukám is szoptatott minket. Annával
viszont mindjárt az elején gondjaim voltak, mert ő kb. négy héttel előbb szü85

letett. Szerencsére nem volt nagyon kicsi (2800 grammal jött a világra), és teljesen egészséges újszülöttként érkezett, de a szopási reflexe nem működött
igazán jól. Gyakorlatilag emiatt őt három hétig nem is tudtam szoptatni, csak
a lefejt tejet kapta pohárból. Bár a környezetem nagyon támogató volt, sem a
családom, sem az egészségügyi dolgozók nem tudtak érdemi tanáccsal szolgálni. Ekkor jutott eszünkbe, hogy felhívjuk a La Leche Liga egy Amerikában
élő szoptatási tanácsadóját. Ő egy kis nyelvtornát javasolt, amivel hamar megtanítottam Annát szopni, gyakorlatilag egy nap alatt látványosan javult a
helyzet. Így aztán Annát, Kálmánt és Andrást kb. másfél évig, Kristófot pedig
három évig szoptattam.
Milyen volt az életed három kicsi gyerekkel? Az első három tudtommal elég sűrűn
követte egymást.
Nagy szerencsénk volt a gyerekekkel, egyikük sem volt nagyon hasfájós
vagy nyűgös, úgyhogy ilyen módon nem volt nehéz a kisbabakoruk. Különösen élveztem ezt a korszakot, amikor egyébként alkotómunkában is volt
részem. Készítettem babaházat, varrtam babaruhákat, meg mindenféle egyéb
kis apróságot alkottam. Végül is huszonegy évig a GYES és a főállású anyaságnak köszönhetően a gyermekeimmel lehettem, de az a bizonyos „gyesbetegség” sosem tört rám. Én mindig nagyon-nagyon elfoglalt voltam.
Anna és Kálmán között két év és három hónap van, Kálmán és András
között meg pontosan két és fél év.
Az iskola előtt a három, nagy gyermekünk csak egy évig volt óvodás. Kristóf volt az egyedüli, aki két évet járt, mivel május 31-én született, és inkább
még egy évig az oviban tartottuk, nem szerettük volna, hogy ő legyen a legkisebb az osztályban. Kristóf születése előtt egy pici, másfél szobás lakásban
laktunk, de földszinti, kertkapcsolatos volt, amit gyerekként nagyon élveztek. Hacsak nem zuhogott az eső, állandóan kint voltak, délután ott is aludtak.
Meghatározó volt, hogy ezt a házat a dédapám építette, így öt lakásból
négyben a mi rokonaink laktak: két nagybátyám meg a nagyszüleim. Így én
nem voltam elzárva a külvilágtól, körülvett a tapasztalt nőrokonaim gondoskodása. Ha éppen hazajött valaki, amikor kint bóklásztunk a kertben,
akkor váltottunk pár mondatot. Több unokatestvérem is itt élt a házban, s bár
ők 10-12 évvel idősebbek voltak, mint a mi gyerekeink, azért jó kapcsolat alakult ki közöttük is.
Segítettek a gyerekekre is vigyázni, ha mondjuk hirtelen el kellett szaladni a boltba
egy pohár tejfölért, és nem akartad minden gyerekedet magaddal vinni?
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Erre nagyon ritkán volt szükségem, mert az autónkkal, amit én használtam a gyerekekkel, nagyon mozgékony voltam. Ha vásárolni kellett, azzal
nyugodtan el tudtunk menni. Ha mégis segítségre volt szükségem, akkor azt
meg lehetett oldani.
Mivel Budapest közepén nem egyszerű agrármérnökként elhelyezkedni,
az egész házasságunkra jellemző, hogy a férjem mindig igen messze dolgozott, így sokszor nyolc óra után ért csak haza. Dolgozott Budakalászon, Nagytétényben, a legközelebb akkor volt, amikor egy XIV. kerületi munkahelyre
került. Sokat kellett vidékre is utaznia, tehát ő általában vacsorára nem ért
haza. Ma már nem tudom, hogyan zajlottak az estéink, de világosan emlékszem, hogy az egy gyermekes időszak kicsit nehezebb volt. Arról élénk emlékképeim vannak, hogy Annával itthon vagyunk valamelyik téli délután,
hamar sötétedett, és már nagyon várjuk, hogy hazaérkezzen a férjem.
Ezek szerint a gyerekek egymást is lefoglalták később?
Egyértelműen. Halványan emlékszem ugyan, hogy nem volt könnyű az
sem, amikor három-négy gyerek volt egyszerre beteg, mert persze mindig elkapták egymástól a betegségeket. De úgy tűnik, az idő megszépíti a dolgokat.
Miért döntöttetek úgy, hogy csak délig járjanak a gyerekek óvodába, és azt is csak
nagycsoportos korukban?
Szerintem ennél többre nem volt szükségük. Egyrészt a mi többgenerációs családunk biztos hátteret adott nekik, másrészt nagyon élvezték az itthoni
kerti életet. A mi kertünk nem angolpark, hanem inkább gyerekbarát hely,
ahol lehet bunkert építeni, homokozni, focizni, meg mindent, amihez egy gyereknek kedve van. Én is szerettem kint lenni velük, bár sokszor a konyhában
főztem, közben ki-kimentem rájuk nézni, meg láttam őket az ablakon keresztül is. A baráti körünkben is sok helyen volt gyerek, egy héten legalább
egyszer összejöttünk valahol, hogy találkozunk. Később a ligás csoportba is
mindig vittem a gyerekeket, akik éppen itthon voltak. Rengeteg dolgot csináltunk itthon közösen is, gyurmáztunk, sütöttünk, gyakran legóztak, Anna
sokat rajzolt, nem unatkoztak. Szerencsére rájuk nem volt igaz, hogy a későbbi óvodakezdés beilleszkedési problémákat okozott volna nekik, pár nap
alatt beilleszkedtek a közösségbe.
Mikor jött az életedbe a La Leche Liga?
Bár a liga később jött, a baráti körünkben, ahogy szépen sorban születtek
a gyerekek, gyakran volt szükség olyasfajta támogatásra, amit egy szoptatási
tanácsadó tud nyújtani. Akkor ezt még nem teljesen tudatosan végeztem, de
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például fordítottam fontosabb részeket a „The Womanly Art of Breastfeeding”-ből, amit aztán továbbadtam azoknak, akiknek szükségük volt rá. A ligás
munkatársaimmal közösen elvégzett, kétéves előkészítő munka után, nagy
örömünkre november elején magyarul is meg fog jelenni ez a könyv. A szoptatás női művészete lesz a címe.
A ligáról pedig nagyon érdekes módon szereztem tudomást: 1992-ben, a
tavaszi szünetben elutaztunk a gyerekekkel vidékre, ahol az egyik újságban
láttam, hogy a tévében lesz velük egy bemutatkozó műsor. Nem vagyok nagy
tévénéző, talán ha havi fél órát töltök összesen a képernyő előtt, de emlékszem, hogy akkor kifejezetten úgy szerveztem a programjainkat, hogy azt a
műsort mindenképpen meg tudjam nézni. Magyarországra a La Leche Liga
szervezetként úgy jött be, hogy Alison Langley, egy amerikai édesanya és
egyben LLL szoptatási tanácsadó, a férje munkája révén öt évre Magyarországra került. Alison úgy gondolta, hogy valami hasznossal töltené ő is itt az
időt, ezért elkezdett azért dolgozni, hogy a La Leche Liga, mint egyesület, itt
is megalakuljon. Ügyes volt a kapcsolatok építésében, jól szervezte a dolgokat, tehát ő kezdte el ezt a munkát.
Kik voltak ebben a munkában a társaid?
Az első vezető, akiről én tudok, Ágoston Anikó volt. Őt is megemlítették
ebben a TV műsorban, illetve bemondták az egyesület székhelyének a címét
is, nagyon furcsán hangzott, nem is tudtam megjegyezni. Csak annyi maradt
meg bennem, hogy Vihorlat utca, amiből kettő van Budapesten. Gondoltam,
elmegyek oda, és megkeresem az épületüket, ami nagyon jellegzetes volt, mutatták kívülről a tévében. Elmentem mindkét utcába, alaposan végigjártam
őket, de nem találtam sehol azt a különleges ajtót. A végén már csak azt tudtam kitalálni, hogy a rádiónak írok, hogy megkérdezzem. A mai napig nem
tudom egyébként, miért pont nekik írtam. Ők aztán nagyon kedvesen átküldték a televíziónak a levelem (ezt még mindig őrzöm relikviaként), ott
pedig megadták azt a címet, ahol az egyesület valójában működött, ami
egyébként egy merőben más cím volt. El is mentem az egyik csoporttalálkozójukra, amelyen angol nyelven folyt a társalgás.
Ezt maga Alison vezette?
Igen, és ez az alkalom nagyon érdekesen alakult. Elvittem magammal
Andrást, aki addigra elmúlt két éves és már nem szopott, ott volt még Ágoston Anikó és Alison, plusz öt-hat másik anyuka. Összesen talán nyolcan voltunk. Sajnos a helyiségbe, ahol a találkozó lett volna, nem tudtunk bejutni.
Így aztán elballagtunk a Kodály Köröndre, és ott volt az első La Leche Liga
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baba-mama találkozó, amitől az ember szerintem józan ésszel rögtön megfutamodna, mert az azért eléggé szokatlan, hogy egy baba-mama csoport az
Andrássy út közepén találkozik.
Te már akkor tudtad, hogy még érdekelt leszel a szoptatásban, vagyis terveztétek, hogy
lesz még gyermeketek, vagy csak azért maradtál, mert úgy általánosságban elhivatott
voltál a szoptatást illetően?
Azt hiszem, inkább ez az utóbbi. Egyszerűen csak azt érzékeltem a baráti
körünkben, hogy rettenetesen nagy szükség van a támogatásra, akár a szoptatásban, akár a babagondozásban. Alison pedig annyira kedves hölgy volt,
hogy az ittléte végére jó barátságba is kerültünk. Így történt, hogy amikor az
egyesület első magyarországi elnöke, Odor Andrea (a mostani országos vezető védőnő), lemondott, Alison engem kért fel, hogy legyek a következő
elnök. Pedig még csak akkor kezdtem a képzést. Tehát akkor lettem a liga elnöke, 1993-ban, amikor még nem is voltam hivatalosan La Leche Liga szoptatási tanácsadó. Végül 1995-ben akkreditáltak engem, vagyis akkor lettem
jogosult ligás baba-mama csoportot vezetni, és támogatni az édesanyákat és
a családokat a telefonos segítségnyújtás során.
Mi a különbség egy La Leche Liga szoptatási tanácsadó és egy IBCLC (International
Lactation Consultant Association – Nemzetközi Laktációs Tanácsadók Egyesülete)
vizsgával rendelkező laktációs szaktanácsadó között?
Az IBCLC tulajdonképpen a La Leche Ligából alakult ki. A ligát az ötvenes években alapították az USA-ban. A nyolcvanas évekre lettek olyan LLL
szoptatási tanácsadók, akik már nagyon beleásták magukat a szoptatás témájába, és nagyon nagy tudásra tettek szert ezen a területen. Szerettek volna
hivatásosan foglalkozni a szoptatási problémákkal hozzájuk forduló édesanyákkal. Laktációs szaktanácsadókat foglalkoztatnak a kórházak szülészetein, illetve rendelés során, vagy a családok otthonában találkoznak az
anyákkal és a babákkal. Tehát míg az LLL szoptatási tanácsadó önkéntes
munka keretében, telefonos tanácsadás során, illetve baba-mama csoportok
találkozóin segít a családoknak, támogatja az édesanyákat, addig a magasabb
képesítéssel rendelkező laktációs szaktanácsadó, szerény díjazás ellenében,
személyes segítséget tud nyújtani.
Milyen feltételei vannak az LLL szoptatási tanácsadóvá válásnak?
Először is az, hogy az édesanya legalább egy saját gyermekénél megtapasztalja, mit jelent a hat hónapig tartó kizárólagos szoptatás és az egy éven túli
elválasztás, mely elvek megegyeznek az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
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csecsemőtáplálási ajánlásával is. Másrészt be kell kapcsolódni valamelyik liga
csoportba, ott kapcsolatba kerülni a liga szellemiségével, filozófiájával. Jelenleg Magyarországon több csoport van, melyekről a www.lll.hu honlapon lehet
tájékozódni, illetve Nagyváradon van még egy magyar nyelvű csoport.
Mennyire látogatott egy-egy ilyen csoporttalálkozó?
Ez nagyon függ a földrajzi elhelyezkedéstől. Vidéken, kisebb településeken például a ligás találkozások hagyományos formája jobban működik, ami
azt jelenti, hogy családok otthonában vannak az összejövetelek. Eredetileg az
USA-ban is így volt ez, hiszen a csoporttalálkozók lényege, hogy egyfajta
anyai támogatást kapjanak az édesanyák, amit régen a többgenerációs családokban természetes módon megkaptak. Ma már általában külön élnek a fiatalok, a nagymamák rendszerint még dolgoznak, így kevésbé tudják azt a
biztos támaszt, háttért, plusz információt megadni, amit régen egy fiatalaszszony megkapott. Ezt próbálja egy-egy anyacsoport pótolni. A budapesti csoportokba többen járnak, 10-20 fő egy-egy csoport tagsága. Nagyon nagy igény
van rájuk, és itt már nem családi környezetben vannak a találkozók.
Hogyan zajlott a te ligás képzésed?
Maga a ligás képzés a kisgyermekes családokra van szabva. Egyrészt el
kell járni a csoporttalálkozókra, ahová eleve lehet, sőt szokás is gyermekkel
menni, illetve a saját csoportvezetőjével kell a képzésben résztvevőnek többször találkozni, átbeszélni bizonyos dolgokat, megtanulni, hogyan is működik a személyes segítségnyújtásnak ez a „ligás” módja. A szoptatás sikeréhez
három dologra van szükség: megfelelő, korrekt és naprakész információra,
elhatározásra és támogatásra. A mi feladatunk, hogy a tudást átadjuk az édesanyának. Neki és az édesapának kell meghozni aztán a döntést arról, hogy hogyan táplálják és gondozzák a babájukat. A másik feladatunk pedig a
támogatás. Ebben a segítői munkában nem tanácsokat osztunk az anyának
arról, hogy mit, hogyan csináljon, hanem hosszabb beszélgetés, és az anamnézis felvétele után hozzásegítjük, hogy az adott helyzetben a számukra legjobb megoldást megtalálják. Magát az elméleti képzést, ami a gyakorlatot
kiegészíti, levelezés útján lehet végezni, ily módon teljesen családbarát.
Már LLL szoptatási tanácsadó voltál, amikor megszületett Kristóf. Volt valami különösebb oka, hogy tartottatok egy nagyobb szünetet a harmadik és a negyedik gyermek
között?
Ennek nagyon egyszerű, praktikus oka volt, mégpedig az, hogy úgy éreztük, abba a másfél szobás lakásba, ahol háromgyerekes családként laktunk,
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nem igazán tudtunk volna még egy gyermekágyat elhelyezni. Aztán úgy alakult, hogy ugyanabban a házban szabaddá vált a mostani, nagyobb lakásunk,
felköltöztünk ide, anyukám pedig beköltözött a régi lakásunkba. Így most
már mi tudjuk őt támogatni, tehát ez nagyon szerencsésen alakult.
A szívünkben végig benne volt még egy kisbaba, és a gyerekek is nagyon
vágytak már rá. Ezért az az időszak, amíg Kristófot vártuk, az egész család
számára különleges volt. Minden gyereket nagyon vártunk és örömmel fogatunk, de Kristófnál külön ajándék volt az, hogy a gyerekek is velünk együtt,
örömmel készültek a jövetelére. Ők akkor már 7, 9 és 12 évesek voltak. Karácsony este mondtuk el nekik Kristóf érkezésének a hírét, így az a karácsony
emiatt is igazán emlékezetes volt. A férjemmel mindketten úgy érezzük, hogy
egyrészt Kristóf egy kicsit megfiatalít minket, másrészt meg nagyon élvezetes a sokgyermekes lét. Nagyon jó az, hogy amikor az ember kamaszproblémákon gondolkodik (iskolaválasztás, gimnáziumi problémák, stb.),
párhuzamosan még van egy pelenkásunk is, teljesen másfajta gondokkal –
olyanokkal, amikkel már üdítő rutinossággal elboldogulunk a kamaszproblémákhoz képest.
Mesélj egy kicsit a gyerekekről, hol tartanak ők most a saját életükben?
Anna már diplomázott, két éve férjhez ment, és idén született egy kisbabájuk, így most nagyszülők lettünk. Kálmán és András egyetemisták, a Kristóf pedig gimnáziumba jár.
A három nagy és a kicsi közötti nagyobb korkülönbség mennyire volt meghatározó a
testvérkapcsolatokban?
Ahogy említettem, a nagyok nagyon örültek Kristófnak, várták őt. Különösen a legnagyobb, Anna lányunk. Kristófnak kellett talán leginkább alkalmazkodni, mert ő májusban született, és nem ülhettünk egész nyáron itthon,
csak azért, mert érkezett egy baba. Kristóf két hónapos volt, amikor nyaralni
mentünk, és nem volt akkora autónk, amibe mindannyian befértünk volna.
Így Laci, a férjem vitte le az egész nyaraláshoz a cókmókot, ágyneműtől
kezdve mindent a Skodánkkal, én meg mentem a négy gyerekkel vonaton.
Szeptembertől meg aztán a nagyobbak újra iskolába jártak. Kristóf három hónapos volt, és állandóan úton voltunk vele, mentünk-jöttünk az iskolába, különórákra hoztuk-vittük a többieket. Érdekes volt az is, hogy annak ellenére,
hogy addigra tapasztalt LLL szoptatási tanácsadó voltam, a saját anyai bizonytalanságaimat én is csak más munkatársaim segítségével tudtam kezelni.
Tapasztalat ide vagy oda, a saját helyzetemben néha még én is elbizonytalanodtam. A legmókásabb Kristóf kétéves kor feletti szoptatása, illetve később
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az elválasztása volt. Akkoriban én már próbáltam mással elfoglalni őt, amire
ő reklamált, a többiek meg kórusban mondták: mama, szoptasd már meg,
szoptasd már meg! Így azért elég nehéz volt elterelni a figyelmét. Másrészt érdekes volt az is, hogy ha valaki akkoriban felhívott, hogy két és fél éves a gyereke, és szeretné elválasztani, remek tanácsokat tudtam neki adni, miközben
az volt az érzésem, hogy a mi gyerekünk soha sem fogja elválasztani magát,
mert abban az időben még rendületlenül szopott.
Végül magától hagyta abba?
Igen, ez nagyon szépen, természetesen alakult – egyszer csak lecsökkent
a szoptatások száma, míg a végén már nem is igényelte ezeket.
Mikor tetted le az IBCLC (laktációs szaktanácsadói) vizsgát?
Sokáig azt terveztem, hogy az említett műhelyben fogok kerámia tárgyakat készíteni, amikor a gyerekek nagyobbak lesznek. Ez azzal füstbe ment,
hogy vissza kellett adni a helyiséget, egy másik helyiség bérlése meg nagy
befektetést igényelt volna, lassú megtérüléssel. Addigra viszont nagyon beletanultam a tanácsadói munkába, megszerettem, szívesen csináltam. Miután
itthon dr. Sarlai Katalin (gyermekgyógyász a Szent István Kórházban), majd
egyik munkatársam, a szintén LLL szoptatási tanácsadó Rózsa Ibolya letették
az IBCLC vizsgát, mondhatni, kijárták nekünk, többieknek is az utat. A képzés távoktatásban zajlik, majd bizonyos kritériumok teljesítése után lehet jelentkezni egy komoly, egész napos vizsgára. Alapvetően vagy egészségügyi
végzettséggel, ezen belül 2000 órás tanácsadói tapasztalattal, vagy akkreditált
La Leche Liga szoptatási tanácsadóként 4000 órás tanácsadói tapasztalattal
kell rendelkezni a vizsgára jelentkezőnek. Ez LLL szoptatási tanácsadóként
kb. nyolc évnyi segítő munkát jelent. Egészségügyi végzettség híján ehhez
még kórházi gyakorlatot is kellett szereznünk. Én is jártam szakmai gyakorlatra hónapokig, hetente egyszer.
Ezek szerint 1995-től folyamatosan végzed a ligás segítő munkát.
Az első évben több helyen kerestem lehetőséget a baba-mama csoport számára, aztán végül sikerült az I. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál otthonra lelnünk. Azóta, most már 18 éve, ott tartjuk a
csoporttalálkozókat.
Ha jól tudom, az elmúlt közel egy évtizedben folyamatosan tanultál.
Tulajdonképpen valahogy fokozatosan rákaptam a felnőtt fejjel való tanulásra, illetve rájöttem, hogy az én utam mégsem a kerámia készítés, hanem
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inkább ez a másik terület, amiben benne van a szoptatás, a családtámogatás,
a csecsemőgondozás. 2002-ben elvégeztem a Sapientia Főiskolán egy féléves
képzést, amely a családi életre nevelés témáját járta körül. Az egyik barátnőm
volt a képzés egyik szervezője, hívott, nekem meg nagyon megtetszett, örömmel vettem rajta részt. Utána jött az IBCLC képzés és vizsga, majd 2005 és
2007 között elvégeztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán a csecsemő- és
kisgyereknevelő, gondozó szakot. Ez egy kétéves felsőfokú szakképzés, és
azért jelentkeztem rá, mert nem volt egészségügyi végzettségem. Ez sem kifejezetten egészségügyi képzés, tulajdonképpen bölcsődei gondozónőket képeznek itt. Nagy örömömre sok egészségügyi vonatkozású tárgy is volt. Ez
alatt a két év alatt nagyon belejöttem a főiskolai életbe, a tanulásba, így jelentkeztem szociálpedagógus szakra is, mert egyre inkább családsegítéssel
szerettem volna foglalkozni. A szoptatási segítségnyújtásban ugyanis igencsak benne van a családok gondozása is. Nem ritka, hogy az édesanya úgy
érzi, hogy nem elég a teje, holott nem ez a helyzet, csak elbizonytalanodott,
és nincs körülötte támogató háttér. Például mindenki a családban azt mondja,
a nagymama, a testvérek: mi sem tudtunk szoptatni, a mi családunkban ez
nem megy. Vagy volt egy olyan visszatérő mellgyulladás, aminek nem tudtam azonnal felderíteni az okát. Kis idő után kiderült, hogy a gyulladás kéthetente jelentkezik, mindig hétvégén, pont akkor, amikor a férj édesanyja
látogatóba szokott jönni. A kismamának ez lelkileg annyira megterhelő volt,
hogy végül mellgyulladással reagált a helyzetre. Az ilyen okokat nem feltétlenül lehet feltárni egy félórás telefonos megbeszélés során.
Mit csináltál a főiskola elvégzése után?
Egyrészt nagyon örültem, hogy lehetőségem volt felnőtt fejjel öt és fél évet
az iskolapadban tölteni. Nagyon élveztem a tanulást. Persze a vizsgaidőszakot
kevésbé, de a sok egyéb tennivalóm mellett mégis mindig maradt időm, hogy
készüljek. Úgy éreztem, nehezen viselném, ha egy vizsgáról elküldenének,
hogy elégtelen a tudásom, és jöjjek vissza legközelebb. Így aztán készültem
sokat, de érdekeltek is a tárgyak. Legalábbis a nagyrészük, és végül az indexemben minden félév végén 4,7 fölött volt az átlagom, és jelesre is diplomáztam.
Utána következett egy nehezebb hat hónap, mely a munkakereséssel telt.
Ez az időszak sem volt hiábavaló, mert nagyon átérzetem, hogy milyen reménytelen tud lenni az álláskeresés mindenféle korosztályban, de természetesen 52 éves pályakezdőként végképp. Azonban egy ismerős segítségével fél
év után el tudtam helyezkedni egy fejlesztő napközi otthonban, ahol középsúlyos értelmileg akadályozott felnőttek napközi ellátása folyik. Ők családban
élnek, a hétköznapokat pedig itt töltik. Ez egy merőben új szelete a családgondozásnak, de nagyon élvezem ezt is. Sokat segít nekem, hogy a háromféle
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munkám – a szoptatási tanácsadás, oktatás és az, hogy az értelmileg akadályozott emberek mindennapjait igyekszem értelmes foglalkozásokkal kitölteni – nagyon szépen kiegészítik egymást. Mindegyikből erőt nyerek ahhoz,
hogy a másikat is a lehetőségemhez képest legjobban csináljam.
Hogy néz ki mostanában egy napod?
Elég feszített tempóban telik. Reggel háromnegyed hat körül szoktam
kelni, aztán este tizenegykor beesem az ágyba, közben pedig nem sokat üldögélek. Nagyon be van osztva az időm. Egyrészt a család itthon ebédel, ki,
mikor ér haza. Kristóf az egyetlen, aki be van fizetve, de az nem sokat számít,
mert amikor hazaér, ő is leül még egyszer ebédelni, ahogy gimnazista korukban a bátyjai is tették. Úgyhogy az elég lényeges pontja a napnak, hogy a
megfelelő időben a megfelelő méretű lábasnyi koszt az asztalra kerüljön. A
férjem is itthonról viszi az ebédet, tehát vele is kell számolni. Szerencsére szeretek sütni-főzni, és igyekszem ennek is helyet találni a napomban.
Az elmúlt években a főiskola is adott sok tennivalót. Mivel az egyetemista
gyerekeinkkel egyszerre jártam a főiskolára, nagyon vigyáztam rá, hogy jó
példát mutassak nekik a tanulásban. Rendesen készültem a vizsgákra, beadandókra, egyéb feladatokra. Ráadásul a főiskolai képzés alatt a szombatokat
a főiskolán töltöttem, egy ideig Vácra kellett kijárni, ami azért elég sok volt.
Végeredményben az én tanulmányaimban az egész család részt vállalt, nagyon támogattak engem. Szerencsés volt, hogy amikor én szombaton tanultam, a gyerekek általában a cserkészettel voltak elfoglalva. Mindannyian
valamilyen formában kötődnek ehhez a mozgalomhoz. Mi nagyon örülünk
ennek, mert fontosnak tartottuk, hogy legyen egy hasonló értékrenden alapuló közösségük. A gyerekek életében lehet ez egy sportkör, színjátszó kör,
énekkar vagy bármilyen más közösség, ahova tartoznak, ami leköti őket és
ami értelmes elfoglaltságot ad.
A munkahelyemen váltott műszakban vagyok beosztva, ez egyfajta rugalmasságot is biztosít nekem. Emellett kijárok családokhoz, ha szoptatási probléma miatt hívnak, bár erre nem rendszeresen kerül sor. A telefonos
tanácsadásban is csökkent a feladatom, hiszem most már minden évben egyre
több laktációs szaktanácsadó végez, akik elérhetőek, és szintén tudnak segíteni.
Mindezeken felül a Szoptatásért Magyar Egyesület keretein belül is vállalok oktatási feladatokat, amire nagyon sokat kell készülnöm. 2011-ben pedig
a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézetében indult egy két féléves laktációs szakirányú képzés, ahová elsősorban egészségügyi dolgozók járnak,
ahol szintén tanítok én is. Vicces volt egyébként, hogy mialatt a főiskolán
éppen végeztem a „tanácsadói helyzetgyakorlatok” kurzust, párhuzamosan a
Semmelweis Egyetemen ugyanezt tanítottam is. Csak éppen míg a főiskolán
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ezek elég unalmas órák voltak, én a saját kurzusomra valódi helyzetgyakorlatokat vittem, igyekeztem érdekessé és mozgalmassá tenni az órákat az életből vett példák segítségével. Nekem nagyon fontos volt, hogy ha már a
hallgatók ezzel a képzéssel töltik a hétvégéjüket, akkor legalább ne bánják,
hogy rááldozták az idejüket.
Úgy tudom, hogy a családsegítés irányába tereltek a saját tágabb családodon belül
szerzett tapasztalataid is: több idős rokonod gondozásában aktív szerepet vállaltál.
Az, hogy a nagy család nálunk ennyire együtt volt, rám is mindig hárított
feladatokat. Amikor Kristóf még kicsi volt, akkor először a nagyapám, majd
a nagymamám gondozásába segítettem be, ami napi szintű feladatokat jelentett. Mostanában az apósom húgához járok gyakran segíteni, aki egyedül
maradt. Az idősgondozás, ami végig kísérte a felnőtt életemet, nagyon szépen
kiegészíti a csecsemőgondozást. Hasonlítanak is, mivel több szempontból úgy
kell az időseket gondozni, úgy kell hozzájuk közelíteni, mint egy kisgyerekhez. Azt gondolom, hogy ez nekem különösen sokat adott. A nagypapám
végül is majdnem itthon halt meg (csak a legvégén töltött pár órát kórházban), gyakorlatilag végig ott lehettem mellette, fogtam a kezét, ami nekem
nagyon fontos volt. A nagymamám pedig Parkinson korban szenvedett, és
bár nagyon nehezen beszélt már a végén, a tudata nagyjából tiszta volt, és
fantasztikusan hálás volt mindannyiunknak, akik körülötte voltunk. Nagyon
könnyű volt vele ezért. Ő egyébként kifejezetten életerős asszony volt mindig
is. Két nevelt lánya és négy saját fia volt, mindig mindent ő intézett a házon
belül. Idős korára viszont rászorult az ápolásra, de nem keseredett bele ebbe,
tényleg nagyon hálás volt a segítségért. Gyakorlatilag egyszerre pelenkáztam
a saját nagymamámat és a kicsi Kristófot.
Ezeket a dolgokat annyira derűsen meséled, pedig biztosan voltak nehéz pillanatok is,
mégsem ezekre emlékszel. Szerinted mi lehet az oka, hogy te így, ilyen pozitívan látod
a dolgokat?
Szerintem van ebben sok alkati adottság is. Biztosan nem tudnék például
irodát vezetni, vagy sok egyéb másban nem lennék jó. Azt gondolom, hogy
van egy velem született empátiás készségem. A másik, hogy alapvetően hívő
emberek vagyunk, gyakorló katolikusok, ami lelki támaszt, biztos pontot ad
az életünkben. Ajándékként tudom értékelni, hogy ilyen családba születtem,
ahol mi ezt kaptuk és természetesnek vettük. Persze önmagában ez a háttér
sem garantálja azt, hogy az embernek legyen ehhez affinitása. A nővérem például azt mondja, hogy neki nehezen menne az, hogy lefürdessen egy 80 éves
embert. Nekem ehhez van több érzékem, másnak máshoz, attól még egyikünk sem lesz jobb vagy rosszabb.
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Az is nagyon sokat jelent, hogy a férjemmel ilyen jól működik a kapcsolatunk. 1984 óta vagyunk házasok, ez nekem olyan stabil alapot jelent az életben, amire minden mást rá lehet aztán építeni. Ha az ember házassága nem
működik jól, az az életének a többi területére is kihat, sok más dolog is nehézzé válik.
Hogyan tudtátok egymást szeretetben megtartani ennyi éven keresztül?
Azt gondolom, hogy ebben nagy szerepe volt annak az erkölcsi alapnak,
amit egyrészt a családjainktól kaptunk, másrészt attól a közösségtől (a kórustól, illetve a később abból kialakult baráti körtől), ahová legalább tizenöt
évig tartoztunk, és akikkel abban az időszakban havonta találkoztunk.
Van olyan idő, amit csak egymásnak szántok a férjeddel? Tudtok erre lehetőséget teremteni?
Sajnos, a csak kettesben töltött idő nagyon kevés. Különösen a gyerekek
kicsi korában volt nehéz erre lehetőséget teremteni. Szerencsére ezt nem éljük
meg drámaian, és a hétvégék nagyon intenzíven a családról szólnak. A férjemnek nincs olyan szórakozása, amihez egyedül járna el itthonról, tehát gyakorlatilag neki is a család a hivatása, ahogy nekem is, csak ő emellett
gondoskodik a megélhetésünkről is.
Úgy látom, hogy a Te életedben nagy szerepe volt a szerencsés véletleneknek, előre
nem látott lehetőségeknek.
Valóban, gyerekkoromban például sohasem jutott eszembe, hogy egészségügyi pályára menjek, holott utólag azt látom, hogy az nagyon jó lett volna
nekem. De akkor engem annyira lekötött a kézművesség, hogy abszolút abba
az irányba mentem el, nem is merült fel, hogy mást is csinálhatnék. Éppen
ezért nagyon nehezen éltem meg, hogy pont akkor, amikor komolyabban tudtam volna foglalkozni a keramikus munkával, vissza kellett adni a műhelyt.
Hirtelen úgy éreztem, hogy kicsúszik a lábam alól a talaj. Beletelt néhány hónapba, amire el tudtam fogadni, hogy ezt a tervet el kell engednem. Nem anynyira szerencsés véletlennek nevezném, hanem gondviselésnek, ahogyan
alakult az életem. Persze sokszor csak valamivel később értettem meg, hogy
a változás mennyi jót hozott az életembe.
Te mit tanácsolnál olyan anyukáknak, akik még keresik az útjukat, milyen útravalóval tudnád őket segíteni?
Fiatal házasok számára talán hasznos lehet a televízióval kapcsolatos tapasztalatunk. Sokáig nem volt saját készülékünk, aztán ugyan lett, de eléggé
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lehetetlen helyre raktuk, a magas hűtőszekrény tetejére. Állva kellett nézni,
szemcsés is volt, tehát nem néztük sokat. Azt gondolom, hogy ez a család dinamikája szempontjából nagy ajándék volt. A mai napig megmaradt, hogy
alig nézünk televíziót, ezért sokkal több időnk van más elfoglaltságokra, vagy
akár csak az egymással való beszélgetésekre. Néztünk persze olyan programokat, amiket videóra felvettünk és fontosnak, tanulságosnak tartottunk, de
emellett rengeteg idő jutott a mesélésre. Nagyon megmaradt bennem, hogy
amikor András megszületett, a szoptatása alatt volt a másik kettőnek a meseolvasási idő. András szopott, egy gyerek az egyik oldalamon, egy másik a
másikon, a könyv a térdemen, és meséltünk. Ezért a nagyobbak rettenetesen
várták a szoptatást, mert akkor folytattuk a történetet.
Azt gondolom, hogy a kisgyerekes időszak nagyon fontos, és érdemes rá
időt szánni. Én azt tapasztaltam, hogy semmiről nem marad le az ember, még
akkor sem, ha a gyerekek után a hivatása másképp alakul, mint ahogy előttük elképzelte. A kisgyerekekre szánt idő nagyon megtérül. Megéri rájuk
szánni az időnket az első időszakban, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy egy
kicsit máshogyan alakul a karrierünk vagy a munkahelyi előmenetelünk.
Utóbbi később pótolható, a kisgyermekkor viszont nem hozható vissza. Biztos vannak olyan nők, akik az egyéves gyerek mellől visszamennek egy komoly beosztásba, és amikor este hétkor hazamennek, akkor még mindig teljes
mértékben oda tudják adni magukat a gyereküknek, de én személyesen nem
nagyon láttam erre példát. Nem hiszem, hogy egy munkahelyi konfliktust
tényleg le lehet rakni a bejárati ajtó előtt, majd vidáman és boldogan foglalkozni a gyerekkel egy fárasztó nap után. Nagy ajándékként élem meg, hogy
itthon lehettem a gyerekekkel, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó befektetés volt. Én magam nagyon sok pluszt kaptam azáltal, hogy a gyerekekre ezt
az időt rászántam. Persze vannak realitások, előfordul, hogy az ember ezt
nem teheti meg, de ha van választása, akkor ne aggódjon amiatt, hogy kiesik
a munkából. Hiszek benne, hogy adódnak majd lehetőségek, még ha nem is
pont az, amit az ember eredetileg elgondolt.
Az utolsó tanulságos tapasztalatom pedig az, hogy a házasságon nagyon
kell dolgozni. Azt gondolom, hogy nincsen rossz házasság meg jó, hanem
van nehezen élhető házasság, meg van olyan, ami könnyebben. De úgy hiszem, hogy olyan családban, ahol gyermekek vannak, még nagyobb hangsúlyt kell fordítani a házasság építésére, erősítésére, az egymás iránti szeretet
és tisztelet növelésére. Ha pedig nehézségek adódnak, akkor segítséget kell
kérni. Ha gond van, dolgozni kell rajta mindenképpen.
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VACZKÓ-KOVÁCS ORSOLYA
Bár Orsival egyszer már kapcsolatba kerültünk, az interjú készítése előtt személyesen
nem találkoztunk. Egy internetes hirdetés
alapján kerestem őt meg, de akkorra már eladta a terméket. Éppenséggel lezárhatta
volna a levelezésünket azzal, hogy már nincs
meg a holmi – ehelyett megmutatta, hol találok hasonló árut a német e-bay-en, majd
végigvezetett azon is, hogy pontosan hogyan
tudok onnan rendelni. Legalább egy fél órát
rám szánt úgy, hogy sosem hallott felőlem,
és semmilyen haszna nem származott a tanácsadásból.
Később felfigyeltem rá, hogy ugyanez a
lány, amellett, hogy fiatal kora ellenére már
négy gyermekes anyuka, közben három,
nemes kezdeményezést is képvisel: koraszülötteknek küld teljesen ingyen ruhákat a Manócsomag elnevezésű weboldalán
keresztül, illetve adományok gyűjtését is szervezi a Segítsüti és a sok kicsi elnevezésű akciók révén. Abból a bizonyos egyszeri levelezésünkből pedig tudtam, hogy egyébként a családi vállalkozás pénzügyeit is ő intézi. Majd
ráakadtam egy gasztroblogjára is, amelyből kiderült: még arra is van ideje,
hogy finomabbnál finomabbakat főzzön a családnak, csak úgy, mellesleg, a
többi elfoglaltságán túl. 2012-ben pedig még hordozási tanácsadóvá is kiképezte magát, miután megtapasztalta, hogy mennyivel könnyebb egy édesanya élete két szabad kézzel, és ezt másoknak is szerette volna megmutatni.
Ezek után tényleg nagyon fúrta az oldalamat a kíváncsiság: Hogy csinálja?!
Hogyan szervezi az életét, hogy ennyi minden belefér, miközben kifejezetten
kicsik a gyerekei?
Mivel Orsi Balatonalmádiban lakik, nekem pedig egy-egy interjúra maximum négy órám volt a saját gyerekeim miatt, kicsit aggódtam, hogyan fogunk tudni személyesen találkozni. Ám szerencsére Orsi nagyjából hetente
egyszer Pestre járt céges ügyeket intézni, így meg tudtam hívni magunkhoz,
hogy nálunk beszélgessünk. Kissé nomád körülmények között zajlott az interjú, mivel a beszélgetésre minden szempontból alkalmas nappalinkban a
gyerekek játszottak (az idő ahhoz nem volt elég jó, hogy játszótérre vagy a
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kertbe menjenek), úgyhogy a hat négyzetméteres, amúgy is zsúfolt játszószobába passzíroztam be két széket, hogy gyerekzsivajtól mentes övezetben
tudjunk nyugodtan beszélgetni. Nekem, aki épp szülés előtt álltam, már nagyon kényelmetlen volt beszorulnom erre a kis helyre, órákon keresztül, de
Orsi szerencsére nem panaszkodott.
Ez már a sokadik interjúm volt, így én már nem izgultam – inkább Orsi
volt egy kicsit feszélyezve az elején, de hamar feloldódott. Meglepően racionális, pragmatikus ember – nem gondoltam volna róla azok után, hogy
tudom, „puszta szerelemből” mennyi idejét áldozza másokra. Két nap telt
csak el a Biancánál tett látogatásom óta, és egyszerűen lenyűgözött, amit tapasztaltam. Ők annak ellenére, hogy egymástól döbbenetesen eltérően szervezték az életüket, mégis egyformán ugyanahhoz az úthoz jutottak el:
másoknak segítenek rendíthetetlenül, olyan célok elérésében, amelyekben
szívből hisznek.
Életrajzi adatok:
Születési hely, idő:
Gyermekei:
Házastársa:
Tanulmányok:

Szakmai munka:

Egyéb:
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1980-ban született Budapesten.
Négy kisgyermek édesanyja.
2002 óta házasságban él.
1994–1999: Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium
és Kollégium, Balatonalmádi
1999–2004: Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem, számvitel szakirány
2003–2012 : HVB bank, számviteli munkatárs
2003–2011 Vaczkor Kft., pénzügyi vezető
2012: Németvölgy Consulting, tanácsadó
2005: Manócsomag beindítása – kissúlyú babák részére kisruhák kölcsönzése
2007. december: saját gasztroblog elindítása
(http://vkorsi.blogspot.hu/)
2009 tavasza: részvétel, majd szervezővé válás a Segítsüti, illetve a sok kicsi adománygyűjtő akciókban
2012. július: ClauWi hordozási tanácsadói tanfolyam elvégzése

Milyen értékeket hoztál otthonról, amelyek ma is fontosak számodra?
A mi családunk egy nagyon jól működő család. Szerencsére a szüleim a
mai napig együtt vannak, az öcséim és köztem is erős az összetartás, mindkettővel napi kapcsolatban vagyok. Ahogy egyébként a szüleimmel is. Édesanyám orvos, apukám mérnök. Apukámmal naponta akár többször is
beszélünk, amit mások talán furcsának is tarthatnak.
Apás lány vagy?
Nem, inkább apukám lányos apa… Ha például utazik valahová, rendszeresen felhív az autóból, csak hogy beszélgessünk egy kicsit. Ez a jó családi
háttér nekem biztosan rengeteget adott. Számomra nagyon furcsa, ha valakinek nem jó a kapcsolata a testvéreivel. Nem értem, hogy ha valakivel az
ember együtt nő fel, akkor hogy lehet köztük rossz a viszony. A gyerekeimnél is azt látom, hogy ha a hatéves sír, akkor a hároméves odamegy hozzá és
megvigasztalja, segít neki. Hogyan alakulhat át ez felnőtt korra rossz viszonnyá? Valószínűleg a szülők ronthattak el valamit, másra nem tudok gondolni.
Édesanyádtól milyen mintát láttál, ő hogyan nevelt benneteket? Hogyan egyeztette
össze a kisgyerekkorotokat a saját hivatásával?
Édesanyám még az egyetemi tanulmányai alatt, 23 évesen szült engem.
1985-ben szakvizsgázott, 1986 óta pedig a balatonalmádi rendelőintézetben
dolgozik, ahol szerencsére nem kellett például éjszakai ügyeleteket vállalnia.
Mindemellett én hathónaposan kerültem bölcsődébe, az őszi szemeszter kezdetekor, hogy Anyu tudja folytatni a tanulmányait. A nagyobbik öcsém pedig
kilenchónaposan lett bölcsődés, akkor már a munkába ment vissza anyukám
mellőle. Ő három, a másik öcsém tizenkét évvel fiatalabb nálam. Amikor a
kisebbik óvodába kezdett járni, én már gimnazista voltam. Így édesanyámnak
sosem kellett egyszerre három kisgyereket gondoznia. A kisebbik öcsém rengeteget volt velem, nagyon sokat hoztam-vittem az oviba, ami egyébként
nekem útba is esett a gimnáziumba vezető úton.
Az, hogy ti nagy családot szerettetek volna, korán kialakult? Nagyon hamar férjhez
mentél, és hamar jöttek a gyerekek.
Nálunk talán ez családi hagyomány. Az öcsémnek is huszonöt évesen volt
az esküvője, akkor már kilenc éve volt együtt a feleségével, a gimiben ismerkedtek meg. A szüleim is a gimnáziumban ismerkedtek meg, úgyhogy ebben
biztosan van valami családi minta, hogy elég hamar stabil partner mellett kötöttünk ki.
Hogyan ismerkedtél meg a férjeddel?
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Interneten. Ez már nagyon régen, még az IRC-s időkben történt (IRC: Internet Relay Chat, az 1990-es évek végén, 2000-es évek elején volt népszerű
számítógépes csevegő eszköz – a szerk.), 2001-ben, huszonegy éves koromban, ő akkor volt huszonnégy. Egy hónap után összeköltöztünk, gyakorlatilag praktikus okokból. Én még egyetemre jártam, a férjem viszont már akkor
is sokat dolgozott, csak este kilenckor-tízkor tudtunk találkozni, ráadásul én
Soroksáron laktam, ő Budán, nehéz volt éjszaka egy-egy randevú után hazajutni. Másfél évvel a megismerkedésünk után, huszonhárom éves koromban
pedig össze is házasodtunk. Ma sem gondolom, hogy ez korai lett volna.
A férjed mivel foglalkozik?
Telekommunikációval, a televíziós sugárzás műszaki hátterével. Van egy
közös cégünk, ennek a keretei között dolgozik ő is, én is. Olyan hardware eszközöket tervezünk, kivitelezünk és tartunk karban, amelyek a televíziós adások műholdra juttatását biztosítják.
Eredetileg is itt kezdtél el dolgozni?
Nem, 2002-ben az akkor még HVB Bank lízing részlegének a könyvelésén
kezdtem dolgozni, egészen 2004 májusáig. Akkor várandós lettem az ikreinkkel, és táppénzre kellett mennem.
Nem titkoltad, hogy az ikrek lombik kezelés révén fogantak. Hogy élted át azt a helyzetet, amikor próbálkoztatok, és kiderült, hogy természetes úton nem lehet gyermeketek?
Ezzel az egésszel nagy szerencsénk volt. Egyrészt amikor elhatároztuk,
hogy családot szeretnénk, minden szükséges vizsgálatot elvégeztettünk, és
akkor rögtön kiderült, hogy nem sok esélyünk van a természetes fogantatásra. Egy ideig jártunk különböző kezelésekre, hátha változik a helyzet, de
nem változott, így hamar megkezdhettük a lombik programot. Amivel szintén nagyon szerencsések voltunk, mert a fiúk az első kezelés alkalmával megfogantak. Nagyon más lett volna, ha három, négy, öt beültetés után kell
szembesülnünk a sikertelenséggel.
Hogy fogadtátok, amikor kiderült, hogy ketten vannak?
Ez olyan természetes dolog volt – ha kettő, akkor kettő. Ennek nem volt
igazán jelentősége, ahogy a gyerekek nemének sem. Az ember eljut arra a
szintre, amikor gyereket szeretne, nem fiút, nem lányt, nem fehéret, nem barnát, hanem konkrétan azt a mozgó, élő valamit, amit csecsemőnek nevezünk.
Akkor nem fontos, hogy ketten vannak, hanem csak az, hogy sikerült, és lesz
gyerekünk. Voltak persze mélypontjaink nekünk is, amíg eljutottunk a terhességig – egy közeli barátnő terhessége például nagyon tud fájni ilyenkor,
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még akkor is, ha ugyanakkor szívből örül neki, és nem az irigység miatt esik
rosszul a helyzet.
Mennyire volt megerőltető az ikrekkel az első időszak?
Érdekes, hogy rengeteg adatra emlékszem, meg arra, hogy éjszaka is másfél óránként szoptak felváltva, de arra nem emlékszem, hogy ehhez milyen fáradtság meg milyen kimerültség társult. Ezt valahogy elfelejtettem az azóta
eltelt időben.
Valószínűleg számított a korod, a fiatalságod abban, hogy ilyen jól bírtad fizikailag.
Az első két hónap alatt nagyon keveset aludtam. A férjem mormota típus,
én meg napi négy órával bírtam. Érdekes, hogy nem voltam fáradt, kevesebb
volt az alvásigényem. Mai fejjel nem tudnám elképzelni, hogy ilyen sokszor
felkeljek. Érdekes, hogy időközben majdnem összeért az alvásigényünk a férjemmel, mostanában mindketten 8-9 órát szeretünk aludni éjszakánként –
persze ha kevesebb jut, akkor kénytelenek vagyunk azzal beérni.
Mikor kezdtél feladatokat vállalni a cégetekben?
Egyéves koruktól volt segítségem, heti egy délelőtt. Erre a délelőttre öszszesűrítettem a teendőket, igyekeztem minden, a vállalkozással kapcsolatos
feladatot elvégezni. Néha pedig egy-két órát egy játszóházban voltak a fiúk,
ahol az ottani dolgozók vigyáztak rájuk, ilyenkor szintén el tudtam intézni
néhány dolgot, amire éppen szükség volt.
Mennyire különbözőek a fiaid?
Külsőre is és belsőleg is nagyon mások.
Úgy tudom, Máténak valamilyen fejlesztésre is szüksége volt.
Igen, ő most is jár fejlesztésre, de az elején Levivel is jártunk. Levinek a
vállizomzata volt nagyon feszes, nem tudta a karját vállvonal fölé emelni. Ez
azután a Dévény Anna-féle kezeléseknek köszönhetően teljes mértékben megoldódott. Máté hipotón volt, vagyis neki éppen hogy túlságosan lazák voltak
az izmai. Ráadásul kancsal is volt, ezért hároméves korában megműtötték, és
ez erősen hatott a mozgásfejlődésére. Egyszemes látása volt, egyáltalán nem
használta a jobb szemét.
És ez a műtétnek köszönhetően megoldódott?
Annyiban igen, hogy kétszemes a látása, ezzel most nincs probléma. De a
hipotónia a látásproblémával együtt erőteljesen visszavetette a mozgásfejlődésben, ezért neki több fejlesztésre volt szüksége, mint Levinek.
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Mikor és miért költöztetek Balatonalmádiba?
2006-ban költöztünk, Lili születése előtt egy évvel. Pestet egyikünk sem
szerette. Én kertes házban nőttem fel egy kisvárosban, a párom tanyán nőtt fel.
Nekünk Pesten egyszerűen kicsik voltak a terek. Én nem szeretem a nyüzsgést, a tömeget, kifárasztott az, hogy ha szerettem volna, sem tudtam volna
úgy elmenni sétálni, hogy ne legyen körülöttem senki. Almádiban kiülök a teraszra, és még a szomszédot se látom, csak a fákat a kert körül.
A férjedet nem köti a munkája a fővároshoz?
De igen, be is jár, egy óra alatt bent van az M7-es bevezető szakaszánál,
ahol dolgozik. Időben nem sok, csak kilométerben, és nem is kell feltétlenül
minden nap bejönnie. Eleinte még fenntartottunk egy lakást Pesten, akkoriban még sokszor fent is aludt, de ma már csak nagyjából hetente háromszor
jön föl, és mindig hazajön a nap végén. Nagyon sok mindent otthonról is meg
tud csinálni.
Azt mondtad, a kapcsolatotok elején csak késő este járt haza. Most mi a helyzet ilyen
téren?
A megismerkedésünkkor valóban napi tizenhat órákat dolgozott. Ehhez
képest ma már sokkal többet van otthon, sokkal inkább részt vesz a családi
életünkben.
A gyerekek születésekor mennyire tudott otthon lenni veletek?
Legelőször semennyire. Kedd este hazahoztuk a gyerekeket a kórházból,
neki pedig szerda délután Rómába kellett repülnie. Igaz, csak pár napot volt
távol az otthonunktól, és szerencsére a következő két hónapban nagyrészt
otthonról tudott dolgozni. Lili születése előtt pedig éppen Tel Aviv-ban volt,
két nappal a szülés előtt ért haza – de hazaért időben.
Koraszülött ikrekkel azért az első időszak kemény lehet egyedül. Édesanyád tudott segíteni ebben az időszakban?
Engem zavar, ha a saját lakásomban van valaki körülöttem, nem tudok
olyan fesztelen lenni, másképp csinálom a dolgokat, mint amikor egyedül vagyok. Karcsi, a férjem is azért volt otthon az első két hónapban, hogy együtt
kialakítsuk a saját rendszerünket, amibe nekem nem fért volna bele a nagymama segítsége, jelenléte. Anyukám abban segített sokat, hogy rendszeresen
főzött ránk, négy-öt napra előre. Édesapám pedig akkoriban rendszeresen
járt Pestre dolgozni, ilyenkor fölhozta a főtt ételt. Én rosszul viseltem volna,
ha például édesanyám hetekre hozzánk költözik, de szerencsére vele ezt meg
is lehetett beszélni, nem lett belőle sértődés.
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Ekkoriban születetett a Manócsomag Alapítvány ötlete?
Ez valahogy természetesen alakult. Az egyik barátnőmnek, akit egy ikres
weboldal fórumán ismertem meg, éppen akkor születtek koraszülött ikrei,
amikor a fiúk kinőtték a ruháikat. Természetes volt, hogy továbbadom neki
az egyébként nehezen beszerezhető, kisméretű ruhákat. Később a fórum több
másik tagjához is elkerültek a ruhák. Egy idő után elkezdtem a csomagot bővíteni, kiegészíteni. Ha például láttam egy leárazáson, hogy akciósan több ruhadarabot meg lehet venni, mindig vettem egy-két csomagot. Meg a
barátnőim is kiegészítgették egy-egy darabbal a csomagot, úgy küldték vissza.
Ahogy egyre több gyereknél járt a csomag, úgy lett benne egyre több darab –
később pedig az egyetlen csomagból is egyre több lett, így egyszerre több gyerek is tudta használni a ruhákat.
A költségeket ki vállalta?
A postaköltséget én fizettem, és ez a mai napig így maradt, most is az Alapítvány fizeti. Komoly támogatói az alapítványnak egyelőre nincsenek, még
nem annyira ismert a dolog. Az persze meglepett, hogy pénzzel a használók
sem támogatják, még jelképes összegekkel sem. A postaköltség nem egy nagy
összeg, ezer forint, de ennyivel is csak a használók kis százaléka szokta támogatni. Abban reménykedem, hogy később majd sikerül pályázatokból
pénzt szereznünk, ha már jó pár éves, stabil működés áll mögöttünk.
A civil összefogás viszont a ruhagyűjtés terén nagyon szépen működik.
Érdekes, hogy nagyon sok kívülálló támogat minket oly módon, hogy mondjuk heti rendszerességgel felhívnak, ha találtak egy-egy turkálóban pár jó ruhadarabot, és ingyen elpostázzák nekünk. Egy webshop is adományozott már
nekünk ruhákat. De olyan is volt, hogy varrattam hálózsákokat, amikor arra
volt éppen szükség. Sikerült egészen kis költségből kigazdálkodnunk. Érdekes, hogy ruhát könnyebben adományoznak, mint pénzt. Ezért most ott tartunk, hogy bőven van ruhánk, ebből nem szenvedünk hiányt.
Mennyi munkával jár az alapítvány ügyeinek az intézése?
A munkamennyiség eléggé rapszodikus. Volt olyan hét, amikor 15 csomagot kellett kiküldenem, de olyan is előfordult, hogy két hétig senki sem
igényelt ruhákat. Emiatt nagyon változó, hogy mennyi időt kell a Manócsomag
működtetésére fordítanom. Szerencsére egyre több segítségem van, például
a ruhákba kerülő matricák bevasalásában, bár előfordul az is, hogy magam
vasalok, mert sürgősen kell, és úgy a gyorsabb.
2013 szeptembere óta két állandó segítségem van a Manócsomagban. A csomagok összeállítását és az adminisztrációt már önkéntesek végzik.
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Most hol tart a Manócsomag Alapítvány, hány gyermeknek segítettetek eddig?
Már nagyjából 900 baba kapott tőlünk csomagot, és átlagosan egyszerre 90
baba hord manócsomagos ruhát.
Lili születése előtt, de már Almádiban hogyan nézett ki egy napod?
Apukámmal volt egy közös üzletünk, ahol volt saját irodám, ott dolgoztam általában fél kettő-fél négyig, utána elmentem bevásárolni, összeszedtem
a gyerekeket, fél nyolcig pedig az övék voltam, csak velük foglalkoztam. Miután ők lefeküdtek, általában egyedül voltam, mivel a férjem akkoriban még
elég sokat volt Pesten, és későn ért haza. És mivel éjfél előtt nemigen mentem
ágyba, így ekkor volt nagyjából négy órám, hogy foglalkozzam a háztartással, az alapítvány dolgaival, vagy amivel éppen kellett.
A lombikkal másodszorra is olyan szerencsétek volt, mint elsőre?
Amikor a fiúk egyévesek lettek, voltak még fagyasztott embrióink az előző
lombikból, ezért megpróbáltunk egy beültetést azokkal. Ebből a kezelésből
csak biokémiai terhesség lett, ami azt jelenti, hogy körülbelül hathetes korában elhalt a baba. Ez 2006 januárjában volt. Ezután tartottunk egy nagyobb
szünetet, majd 2006 szeptemberében egy teljes lombik kezelés eredményeképpen fogant meg Lili.
Akkor már Almádiban laktatok. Hogy tudtatok a fiúk mellett feljárni Budapestre, a kezelésekre?
Egyrészt akkor már a fiúk bölcsődések voltak, másrészt nem kellett nagyon gyakran feljárni. Volt két intenzívebb hét, amikor sűrűbben mentem ultrahangra, de egyébként nem volt megterhelő.
Lili születése után hogyan változtak a dolgok a családban?
Az elején nem sok minden változott, mivel öt és fél hónapos koráig négy
órákat aludt egyhuzamban, szinte alig volt ébren. Másfél hónapos volt, amikor bevittem az irodába. Volt ott egy ágya, mert teljesen feleslegesnek éreztem, hogy otthon üljek, és nézzem, hogyan alszik a gyerek. Öt és fél hónapos
korában azonban átfordult az egész. Szinte alig aludt, de ezt is megoldottuk:
idővel heti egy-két délelőttre lett segítségem, aki vigyázott Lilire. Nagyon
megszerették egymást. Tizenhat hónaposan pedig bölcsődébe vittük. Igaz,
majdnem másfél hónap kellett a beszoktatásához, mivel eléggé bizalmatlan,
sok idő kellett neki, hogy megszokja az új környezetet, de végül sikerült neki.
Egyébként nagyon nagy élmény volt, hogy Lilit megkaptuk harmadikként. Az ikrekkel nehéz volt az első időszak, hol az egyik szopott, hol a másik,
tisztába raktam őket, aztán indult elölről az egész. Lilivel viszont volt időm
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babázni. Volt olyan nap, amikor egész nap ágyban voltunk. Ő is aludt, én is
aludtam. Ilyen az ikrekkel szóba sem jöhetett. Amikor már nagyobb korában
elmentünk mondjuk cipőt venni, hát, fantasztikus volt, hogy nem kellett egyszerre kettőre figyelni! Az ikrekkel iszonyúan fárasztott, hogy még a játszótéren is meg kellett osztania az embernek a figyelmét. Nem is nagyon
szerettem játszótérre járni velük, mert már fél óra alatt teljesen kimerített,
hogy folyamatosan sakkoznom kellett a figyelmemmel. Amikor már hárman
voltak, ez valahogy sokkal egyszerűbb lett: a fiúkra már nem kellett annyira
figyelni, Lilire pedig egyedül gyerekjáték volt vigyázni. Akiknek elsőre ikrei
születnek, azoknak receptre felírnék egy harmadikat, hogy megtapasztalják
a különbséget.
Ha jól tudom, eredetileg is négy gyereket szerettetek volna, de háromnál egy ideig
megtorpantatok, és úgy tűnt, így lesz teljes a családotok.
Igen, Lili hároméves korára elkényelmesedtünk. A hároméves kor már az
az időszak, amikor a gyerek reggel önállóan fölkel, önállóan elvan egy fél órát,
és neked nem kell azonnal kiugranod az ágyból. Van időd fölébredni, nem
kell folyamatosan mellette lenni, mert délután is eljátszik egy kicsit magában,
ki tudja fejezni az igényeit, tehát ez a kor nagyon kényelmes ebből a szempontból. Már a fiúk is hatévesek voltak, és nagyon önállóak. Levi pedig kifejezetten gondoskodó, ő Lilit is ellátta, ha úgy hozta a sor. Ilyen helyzetben
elölről kezdeni? Ráadásul előzőleg nagyon belefáradtam abba, hogy Lilivel
két és fél éves koráig minden éjszaka föl kellett kelni. A világ összes módszerét kipróbáltam, és semmi nem használt ezekre az éjszakai ébredésekre. Lili
másfél éves korára jutottunk el odáig, hogy éjjel már nem szopott. De ettől
függetlenül két és fél éves koráig ugyanúgy fölébredt éjjel. Egyszer, kétszer,
háromszor. Ezek után nagyon megbecsültem a későbbi kényelmemet.
Lili nagyobb korában néha elgondolkodtam, hogy milyen jó lenne még
egy gyerek, de aztán előjöttek a kellemetlen emlékek, amelyek erősebbek voltak a baba utáni vágynál. Ehhez hozzájárult az is, hogy a szüleim példája alapján nem akartam ötven évesen egy kamasszal hadakozni. Kiszámoltam, hogy
nagyjából negyvenöt éves koromra a legkisebb gyerekem is már nagykorú
lesz, és onnantól fogva megint bizonyos szinten szabad leszek. Nem vágytam arra, hogy harmincnyolc évesen, vagy még később szüljek, el sem tudtam
képzelni. Tisztában vagyok vele, hogy rengetegen szülnek sokkal később, de
úgy gondoltam, hogy ez egyéni döntés. Ha például valaki harmincöt évesen
ismeri meg a párját, természetes, hogy harmincnyolc évesen szül. Az én helyzetem más, így az én döntésem is más volt. Azt gondoltam, hogy negyven
éves koromban, amikorra a gyerekek önállóak lesznek, még semmihez nem
leszek öreg, bármibe belekezdhetek majd.
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Ezt én is tapasztaltam, az emberben néha az igen az erősebb, néha a nem. W. Ungváry
Renáta (a Kismama magazin egykori szerkesztője és szerzője) a saját bevallása szerint
biztos volt benne, hogy soha többet nem lesz gyereke. Aztán egyszer csak negyvenegy
éves korában ellenállhatatlan vágyat érzett még egy kisbabára.
Erre én is emlékszem, mert az ő kislánya Lilivel egyidős, és a Kismama
magazinban a babanapló minden hónapban érintette az ő esetét. Számomra
különösen jó volt követni az ő kislányát, aki egyévesen, Lilihez hasonlóan,
mindössze hét kiló volt. A környezetem az őrületbe kergetett azzal, hogy Lili
nagyon kicsi, meg hogy nincs az rendjén, ha egy gyerek egyéves koráig csak
szopik, és semmi mást nem hajlandó elfogadni. A napló láttán viszont megnyugodtam, hiszen Renáta szoptatási tanácsadó volt, aki mindent tudott a témáról, úgyhogy inkább az ő tapasztalatát tekintettem mérvadónak.
Hogyan kerültél kapcsolatba a Segítsütivel?
2009-ben a Segítsüti szervezője, nemisbéka (szerkesztő megjegyése: egy gasztroblog írójának a nickneve), megkeresett 27 olyan gasztrobloggert, aki egyben
anyuka is, mivel az első adománygyűjtés az anyák napjához kötődött. Édesanyák egy anyaotthon lakóit támogatták az adománygyűjtéssel. Én is a megkeresettek között voltam, és elkezdtem besegíteni a szervezésbe. Többször épp arra
jártam, amerre be kellett szerezni valamit, így nem volt nagy fáradság berakni
pár dolgot az autóba. Ebből később megmaradt a napi kapcsolat, a viszonylag
gyakori e-mail váltás, és amikor a következő adománygyűjtés került szóba, nemisbéka az én véleményemet is megkérdezte. A Manócsomaghoz való kötődésem,
illetve a koraszülöttekkel kapcsolatos élményeim miatt is javasoltam, hogy koraszülött osztályokat támogassunk eszközök beszerzésével. Ehhez már alapítványi háttér kellett, így létrehoztunk egy alapítványt. A pénzügyes hátterem
okán pedig természetes volt, hogy én kezeljem az alapítvány pénzügyeit.
Hogyan működik a Segítsüti rendszere?
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne pénzt, hanem a mindennapi életben
használható eszközöket adományozzunk. Ezért, miután a honlapon lezajlott
a licitálás a bloggerek által elkészített sütikre, összegyűjtjük a befolyt pénzeket és megvásároljuk belőlük azokat az eszközöket, amelyekre az adott gyűjtés kedvezményezettjének éppen szüksége van.
Az ügyeket mindig ketten visszük. Egy évben hagyományosan két adománygyűjtő akciót szervezünk, egyet tavasszal, egyet pedig ősszel. Ezeket
egészíti ki a karácsonyi sok kicsi nyereményjáték, szintén az alapítvány szervezésében, amelynek során 30 különböző nyereményre lehet venni sorsjegyeket. A nyereményeket az akció végén kisorsoljuk, a sorsjegyekből befolyt
pénzt pedig az előre megadott jótékony célra fordítjuk.
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Kiket sikerült eddig támogatnotok?
Időrendi sorrendben a következő szervezeteket, egyéneket támogattuk: a
Lea Otthon édesanyáit, hét koraszülött osztályt (a Péterfy Sándor utcai, a miskolci, a szegedi, a zalaegerszegi, a kecskeméti és a pécsi kórházakét, valamint
az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáét), a Down Egyesület fejlesztőházát, a
Szemem Fénye Alapítvány két gyermekhospice házát, a Gézengúz Alapítvánnyal kapcsolatban álló, sérült gyerekeket, a Semmelweis Egyetem II.
számú, Tűzoltó utcai Gyermekklinikáján kezelt daganatos vagy leukémiás
gyermekeket, a Magyar Gyermekmentő Alapítványon keresztül ellátott,
gyors egészségügyi ellátásra szoruló gyerekeket, illetve magyarországi Rettszindrómás kislányokat. A sok kicsi pedig a következő adományozottakon segített: 2009 karácsonyán hat rászoruló családon (a Gyermekétkeztetési
Alapítvány segítségével), majd mélyszegénységben élő gyerekeken (az Igazgyöngy Alapítványon keresztül), értelmi sérült fiatalokon (a Salva Vita Alapítvány közvetítésével), a Menedékház Alapítvány által működtetett
Családok Átmeneti Otthona lakóin, illetve hátrányos helyzetű gyermekeken
(az Age of Hope Alapítvány által).
Hogyan döntitek el, hogy milyen eszközöket szerezzetek be?
Az igényeket az adományozottak jelzik nekünk, mi pedig megkeressük a
beszerzési forrásokat. Van olyan orvosi eszköz, amelynek itthon egyetlen forgalmazója van, tehát elvileg nem kérdés, hogy kitől tudjuk beszerezni. Olykor előfordult, hogy a nemzetközi piacról rendeltünk meg egy adott eszközt,
mert úgy olcsóbb volt, vagy mert itthon nem is volt beszerezhető.
2011 őszén megszületett Csongor, a negyedik gyermeketek. Ekkor hogyan változott a
családotok élete? Hogy tudtad folytatni a munkádat és az alapítványok ügyeinek intézését?
Csongor születése után egy évig otthon voltam, pontosabban egy évig végeztem azokat a munkákat, amelyekkel korábban is foglalkoztam. Épp az ő
egyéves születésnapja előtt kaptam egy munkafelkérést egy, a szakmámhoz
nagyon közel álló tanácsadó társaságtól, és rövid mérlegelés után elfogadtam
az állásajánlatot. A társaságnál szerencsére tudták, hogy hány gyerekem van,
és hogy mekkorák, így a munkarendemet ehhez igazodva sikerült kialakítani. Csongor nagyjából fél évig az apjával volt otthon, ezt követően bölcsődébe ment.
Hogyan telik mostanában egy napod?
Hetente 3-4 alkalommal megyek Budapestre. Reggel én készítem össze,
és viszem iskolába, óvodába és bölcsődébe a gyerekeket. Pesti napokon álta109

lában fél 7-7 között érek haza, a délutáni teendőket a férjem intézi. A gyerekek nyolc órai lefekvéséig együtt töltjük az estét. Amikor nem megyek Pestre,
akkor szintén enyém a reggel, napközben otthonról dolgozom, délután intézem a gyerekek ide-oda szállítmányozását.
Mennyi időt tudtok a férjeddel kettesben lenni?
Ő mostanában hétköznap is elég sokat van otthon, de persze munkaidőben dolgozik. Ha a férjem szüleihez megyünk, az anyósom mindig teljes mértékben figyel a gyerekekre. Ilyenkor átmegyünk Gyulára vagy Békéscsabára,
és kettesben elmegyünk étterembe, moziba, cukrászdába. De hosszabb ideig
még nem sikerült kettesben lennünk, egyszer utaztunk csak el, egy hétig. És
mivel Csongor még mindig szopik, egyelőre most sem tudjuk megoldani,
hogy kettesben elmenjünk valahová.
A hétvégék hogyan telnek?
Olyankor általában otthon vagyunk. A kertben mindig akad valami tennivaló. Nagyon szeretünk kertészkedni, a gyerekek is élvezik.
Van egy főzős blogod is, amelynek alapján úgy tűnik nekem, hogy szeretsz főzni, és
napi szinten főzöl is – az alapítványok, a gyerekek és a pénzügyes munkád mellett.
Nagyon szeretek főzni. Hétköznap sajnos gyakran egyszerűen nincs hozzá
energiám. Kenyeret szinte naponta sütök, a főzés azonban inkább a hétvégére marad. A bloggal egyébként az az egyik problémám, hogy kellenének
hozzá a szép képek, viszont én egyrészt nem tudok fotózni (bár szívesen megtanulnék), másrészt nálunk nem lenne életszerű, ha megfőzném az ételt és
mindjárt le is akarnám fotózni, hiszen a gyerekek nyilván azonnal enni akarnának belőle, amit azonban én nem hagyhatnék, hiszen még képet kell csinálnom róla, úgyhogy ez nálunk nem megoldható.
Egyébként én kifejezetten hagyományosan főzök. Fűszerekből a sót, borsot, majoránnát, esetleg babérlevelet használom általában. Hiába jó egy recept, ha 15 hozzávaló van benne, akkor hozzá sem kezdek, az nagyon távol
áll tőlem. Bizonyos alapanyagokat variálok, sokféleképpen, de nem használok egzotikus fűszereket, már csak a gyerekek miatt sem. Hasonló a helyzet
a különleges hozzávalókkal is.
Anyukámtól tanultam főzni, aki most is jól főz, nagyon kreatív, és így,
hogy sokszor van egyedül, rendszeresen készít olyan ételeket, amelyekkel én
nem kínlódnék. Neki már nem kell ellátnia egy öt-hét fős háztartást, így most
már sokkal nyugodtabb az élete, van ideje elpepecselni. Nekem most ez nem
férne bele az életembe.
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Mit gondolsz, mi az, ami téged abban motivál, hogy napi szinten, anyagi ellentételezés nélkül segíts embereknek, támogass hasznos ügyeket?
Úgy látom, hogy Magyarországon az alapítványoknak nagyon rossz a
megítélésük. Nagyon sok botrány volt bizonyos alapítványok körül, ezért az
emberek adakozási kedve sem nagy, mert nem bíznak bennük. Távoli cél, de
nagyon remélem, hogy 10-15 év alatt lehet majd egy másik kultúrát teremteni
ezen a téren. A Segítsütiben kicsit benne van ez a vízió is, hogy talán hosszú
távon kicsit változtatni tudunk azzal, amit csinálunk. Éppen ezért nagyon
fontos a hitelességünk. Abban bízom, hogy hosszú távon a Segítsüti kinövi
magát, és nagyban, nagy pénzekkel meg tudjuk tenni, hogy pontos elszámolással, teljesen átláthatóan támogatunk célokat.
A másik oldala ennek, hogy nagyon jókor jött nekem a for-profit területről a non-profit területre való váltás. Gyakran mondják, hogy bizonyos időszakonként szükségük van az embereknek ahhoz, hogy váltsanak, új
dolgokkal foglalkozzanak. És amellett, hogy megmaradt a céges vonal, amely
az eredeti szakmámhoz kapcsolódott, lett valami újdonság is az életemben.
Persze ezen az új, non-profit területen is hasznosítom az eredeti végzettségem, hiszen alapvetően nálam van a szervezés és a pénzügy, meg a könyvelőkkel való a kapcsolattartás. De sokáig mindennap volt valami újdonság is,
amit tanulni tudtam.
Mit gondolsz, min múlott az, hogy ilyen fiatalon ennyi mindent el tudtál érni az életedben?
Azt gondolom, hogy az embernek nagyon sok olyan személyiségjegye
van, amely sikeressé teheti, de némelyiknek lehetnek hátulütői is. Én például
a végletekig maximalista vagyok, ami a munkában jó, mert precízen dolgozom, de más szempontból iszonyatos teher is egy idő után. Mostanra jutottam
el arra a szintre, hogy vannak olyan dolgok, amelyekben a maximalizmust ki
tudom kapcsolni. De ehhez jó pár évnyi, tudatos odafigyelés kellett. Például
sokáig egyedül csináltam mindent, nem fogadtam el segítséget, még ha nagyon fárasztó is volt, mert úgy is ment, de mostanra rájöttem, hogy ennek
nem kell feltétlenül így lennie.
Úgy látom, hogy a maximalizmusod mellett elég kitartó is vagy.
Ennek talán a versenysportos múltam az oka. Általános iskolában atletizáltam, később, egyetemig vitorláztam. A vitorlázás kitartásra nevel. Én egyszemélyes hajóosztályban versenyeztem, ahol az ember teljesen egyedül van,
csak a hajó meg a víz van vele, és ha esik, ha fúj, haza kell jönni, mert a Balaton középen nem lehet ott maradni. A szüleim is önállóságra neveltek minket, ami egyszerre áldás és teher, de azt gondolom, hogy a mai világban
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inkább segíti a boldogulást. Hétévesen már táborba küldtek, tízévesen meg
Németországba négy hétre, nyelvet tanulni. Ezek az élmények önállóságot és
életrevalóságot adtak.
Benned nagyon sok energia is van. A körülöttem lévő, kisgyerekes anyukákon viszont
azt látom, hogy sokuknak semmire nincs már erejük egy fárasztó nap után. Ha lefeküdtek a gyerekek, kevesen kezdenek bele bármibe, ami nem a gyerekekhez vagy a háztartáshoz kapcsolódik. Nálad mi kellett ahhoz, hogy este 8-kor például rávedd magad
a manócsomagok összeállítására?
Nekem az mindig furcsa volt, ha mondjuk egy anyuka azt mesélte, hogy
a hathónapos gyereke mellett délután négyig nem volt ideje lezuhanyozni
meg felöltözni, mert akkor üvöltött volna a gyerek. Nálam olyan nem volt,
hogy ne tudtam volna erre tíz percet szánni. Ha üvöltött a gyerek tíz percig,
akkor üvöltött, tíz perc nem a világ. Tíz percet kell tudni szakítani magamra,
hogy lezuhanyozzak, fölvegyek egy normális ruhát, emberi kinézetem legyen. Ugyanakkor nagyon figyeltem arra, hogy ne szenvedjenek ettől hiányt.
Lilinek például nagyon fontos a sok testi kontaktus, ezért, ha muszáj volt mennem, elővettem a kendőt, magamra kötöttem őt, és vittem. Ettől megnyugodott, és rendben volt minden. Szerintem nem szabad annyira alárendelni
magunkat az anyaságnak, hogy fürdeni se tudjunk, vagy mondjuk normálisan megreggelizni. Az én gyerekeim kicsi koruktól pontosan tudják, hogy
mikor zuhanyozom, és az a tíz perc csak az enyém. És ha mondjuk összevesznek ez alatt odakinn, akkor sem dől össze a világ: majd elrendezzük a
dolgokat, miután kimentem. Ezeket vállalni kell, mert szerintem a teljes odaadás, az önfeláldozás nem egészséges, és én úgy látom, hogy sokszor ebbe
csömörlenek bele az anyák. A saját igényeinket is figyelembe kell venni, nemcsak a gyerek igényeit.
Milyen tanácsot tudnál adni fiatal anyukáknak, akik saját maguk is igyekeznek öszszeegyeztetni a családi életüket a hivatásuk gyakorlásával?
Nagyon fontos az egyensúly a két terület között. Azt én el sem tudnám
képzelni, hogy úgy dolgozzak a hivatásom építésén, hogy sosem vagyok otthon. Ugyanakkor szerintem meg lehet találni azt egyensúlyt, hogy az anya is
épüljön, és a gyerek se sérüljön a szülő hiányától. Úgy gondolom, hogy az én
gyerekeim nem sérültek attól, hogy bölcsődébe jártak, mert a mi kapcsolatunkat nem ez határozta meg, hanem számos, egyéb körülmény. Ha valaki
vissza szeretne menni dolgozni, akkor szerintem fontos, hogy ezt merje vállalni, mert azzal mindenki jobban jár. A gyereknek is sokkal jobb lesz, mintha
egy megcsömörlött anyával kínlódna otthon.
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