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49. születésnapján meghalt 
Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem. 

Meghalt Johannes Kepler 
német csillagász, aki leírta 
a bolygók ellipszis pályáját, 
és aki feltalálta a távcsövet. 

Meghalt Jan Amos 
Komensky (Comenius) 
cseh teológus, aki a mo-
dern pedagógia megalapí-
tója volt. 

Megszületett Sir William 
Herschel német csillagász, 
aki felfedezte az Uránuszt. 

Pozsonyban magyar 
királlyá koronázták II. Li-
pótot, aki egyidejűleg né-
met-római császár és cseh 
király is volt. 

Megszületett Georgia 
O’Keeffe amerikai festő-
művésznő, a modernizmus 
egyik megalapítója. 

Megszületett Marianne 
Moore Pulitzer-díjas ameri-
kai költő, szerző. 

Heidenheim an der 
Brenzben megszületett 
Erwin Rommel német ve-
zértábornagy, „a sivata-
gi róka”. 

Miller Reese szabadalmaz-
tatta az elektromos halló-
készüléket. 

Oklahoma lett az Ameri-
kai Egyesült Államok 46. ál-
lama. 

Megszületett Petula Clark, 
a 60-as évek népszerű éne-
kesnője, akinek 14 slágere 
szerepelt a Top 40-ben. 

Tildy Zoltán alakított kor-
mányt, miután a választá-
sokon a Független Kisgaz-
dapárt szerzett többséget. 

Megszületett Magyar Bálint 
politikus, miniszter. 

Megszületett Beverly 
D’Angelo amerikai színész-
nő (Európai vakáció). 

Elvis Presley először sze-
repelt filmben, ahol éne-
kelte a Love Me Tender cí-
mű dalát.

New Yorkban meghalt 
Reiner Frigyes világhírű kar-
mester.

Hamburgban bezárták a 
Star Clubot, melyet a Beat-
les tett világhírűvé.

Meghalt Jean Gabin fran-
cia színész (Mire megvir-
rad, Nyomorultak, A nagy 
ábránd).

Meghalt Kőmíves Sándor 
színész, érdemes és kiváló 
művész.

Az Iron Maiden koncert-
jén bemutatkozott Bruce 
Dickinson énekes.

Meghalt Polyák Imre olim-
piai bajnok birkózó.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Etetés, pelenkacsere, 

házimunka – és ezek 

végtelenül ismétlődő 

spirálja –, talán így le-

hetne a legegyszerűb-

ben összefoglalni az 

édesanyák többségé-

nek gyes alatti napi te-

endőit. A gyes vattacu-

korral bélelt álomkép-

ét sokszor a bűntudat 

váltja fel. 

A gyes-neurózis nem be-
tegség, de egy olyan léte-
ző jelenség, amelyről be-

szélni kell. Kovács Réka Rozá-
lia pszichológussal és gyesen 
lévő édesanyákkal beszélget-
tünk erről.

Nem  antidepresszánsokkal 
kell kezelni a tüneteket, de ko-
moly idegrendszeri terhelést 
igényel a nap 24 órájában ké-
szenléti állapotban lenni, főleg 
első gyerekkel, amikor minden 
feladat épp annyira új és isme-
retlen az anya számára, mint 
a csecsemőnek a külvilág. Ar-
ról nem is beszélve, ha beteg 
gyerekről van szó. Beszűkül 
az édesanya világa, ritkábbak 
lesznek a felnőtt-beszélgeté-
sei, sokkal kevesebb idő jut sa-
ját magára, közben ne adj’Isten 
még a kéretlen plusz kilók is 
jönnek. Nem csoda, hogy sok nő 
érezheti úgy ilyenkor, hogy le-
kapcsolják a valóságról. A hab 
a tortán, hogy a külvilág sok 
esetben csak egy hisztis nőnek 
tartja a „rinyáló” anyát, akinek 
semmi sem jó, és örüljön in-
kább, hogy otthon lehet a babá-
val, különben is ő akart gyere-
ket. Nem úri hóbortról van szó, 
hanem arról, hogy egyik napról 
a másikra változik meg az élete, 
és segítség híján néha úgy érez-
heti, összeroskad a teher alatt, 
sőt bűntudatot érezhet, amiért 
nem lebeg a rózsaszín-felhők 
között, pedig mindenki ezt vár-
ja el tőle.

Szégyenérzet és bűntudat jár a 
tünetek mellé

„Az édesanya olyan tüneteket 
észlelhet, amelyekről nem mer 
beszélni, mert úgy érzi, nem ér-
tik meg. Ehhez szégyenérzet és 
bűntudat társulhat, ezért sem 
tud megnyílni a környezete fe-
lé” – magyarázza Kovács Réka 
Rozália pszichológus, aki ma-
ga is éppen ötödik gyes-idősza-
kát éli meg. Mint mondja, a gyes 
kétélű: egyrészt kiváló lehetőség 
arra, hogy a gyerekünkkel le-
gyünk, de sok anya elmagányo-
sodhat ilyenkor, ehhez társul a 
bűntudat érzése, és a feladat-
sorok ismétlődő monotonitása. 
Míg az apa élete nem változik, 
az anyáé teljesen felfordul, néha 
még azt is megkapja a környe-
zetétől, hogy nem elég jó. Ha azt 
érzi, hogy nincs segítség, egye-

dül van, akkor súlyosabb a prob-
léma, főleg ha bűntudatot is érez 
emiatt. Ez akár depresszióhoz 
is vezethet, de nem szabad idáig 
eljutni – fogalmaz a szakember.

Gyerek utáni magamra találás

Gyöngyi kétgyerekes édes-
anya, éppen a másodikkal éli át 
a gyes-időszak örömeit és terhe-
it. „Persze, hogy voltak és van-
nak árnyoldalai, hazudik, aki 
azt mondja, hogy nem. Igazá-
ból hosszú listákat sorolhatnék, 
kezdem a szakmaival. Először is 
mindkét gyes alatt úgy hét-nyolc 
hónap után azt éreztem, amikor 
már kiláttam a fejemből, hogy az 
agysejtjeim halnak meg. Sajnos 
nem igazán megoldható, hogy 
bekapcsolódjak szakmailag dol-
gokba (nincs ebben támaszom, 
valószínű, mert nem kértem), 
így jött az olvasás. Rohamosan 
falom a könyveket, van, hogy he-
tente többet, persze éjjel. Amikor 
először visszatértem dolgozni, 
úgy éreztem, hogy ott folytatom, 
ahol abbahagytam. Bár sok min-
denről azért le kell mondani, de 
amikor nődögélt a leányzó, már 
be tudtam vállalni két-háromna-
pos konferenciát, képzést is. Ott-
hon tőlük nehezen tudok dolgoz-
ni, szintén marad erre az éjsza-
ka. Már egyszer átéltem a „gye-
rek utáni magamra találást”, 
ami felemelő érzés. Amikor ér-
zed, hogy anyaként is újra ma-
gad vagy és szabad. Ez lassan 
jött a szoptatás abbahagyásá-
val. Úgy érzem, hogy a szopta-
tás korlátoz le, az a bilincs, nem 
feltétlenül a kicsi gyerekkel való 
lét. Párkapcsolatot is befolyásol-
ta persze, hol pozitívan – példá-
ul ha ügyesen oldunk meg együtt 
szülői feladatokat –, hol negatí-
van, amit az együtt, kettesben 
töltött idő hiánya okozta inkább.

 Megszűnt szociális élet

Enikő, aki szintén kétgyere-
kes édesanya, úgy érzi, hogy a 
sok szépség mellett természete-
sen vannak árnyoldalai is ennek 
az időszaknak. „Egyik percről 
a másikra megszűnt a szociális 
életem. Kisbabával nem tudtam 

sehová menni, nem is nagyon 
mertem, egész nap altattam, 
etettem, és elegem volt a sok ott-
hon ülésből. Néha megpróbál-
tam gyerekkel elmenni ide-oda, 
de az első próbálkozások mind 
kudarcba fulladtak, így egy idő 
után már nem is próbálkoz-
tam. Egy bútordarabnak érez-
tem magam a lakásban. Termé-
szetesen a férjem szociális élete 
nem szűnt meg, amire én irigy 
voltam, voltak is nézeteltérések 
köztünk emiatt. A gyes alatt mi-
nimális szinten kapcsolatban 
maradtam a munkahelyemmel, 
és otthonról dolgozgattam, be-
segítettem, amit tudtam. Ez na-
gyon jó volt, mert így hasznos-
nak éreztem magam. A szociá-
lis életem pedig úgy javult meg, 
hogy azóta szinte minden barát-
nőmnek gyereke van, így már el 
tudok menni a gyerekes progra-
mokra, persze ahová a gyerkő-
cök engedik. Kettővel még így is 
nagyon nehéz eljutni ide-oda” – 
mesélte Enikő.

Még egy tusolást is tervezni kell

Imola az első gyerekkel való 
otthon ülését pozitívan élte meg. 
„Megtanultam nagyon hatéko-
nyan bánni az időmmel, hogy a 
nap 24 órájába minden belefér-
jen: játszás, gondoskodás, ház-
tartás, főzés, sőt egy kis én-idő 
is, ami alatt olvastam, filmet 
néztem, szakmailag próbáltam 
utolérni magam, tornázni jár-
tam. Jól éreztem magam a bő-
römben. Úgy döntöttünk, hogy 
bevállaljuk egymás után a gye-
rekeket, így egyik gyesből ke-
rültem a másikba. Ezt egy ki-
csit nehezebben élem meg. Most 
kezdett tudatosulni bennem, 
hogy szakmailag milyen távol 
vagyok, illetve most kezdett na-
gyon bántani, hogy a mindig 
pörgő életemből jelen pillanat-
ban nem maradt semmi. Diák-
tanács, TDK, diáknapok főszer-
vezés – mindig sok ember vett 
körül régebb, most meg napok 
telnek el úgy, hogy az egyetlen 
felnőtt, akit látok és akivel be-
szélek, a férjem. Két gyerekkel 
nehezebb kimozdulni, baráta-
im, akik dolgoznak, olyan idő-

szakokban mennek ki, amikor 
én nem tudok elszabadulni, il-
letve most már minden prog-
ram két gyerektől függ. Ez egy 
nehéz periódus, próbálom az-
zal motiválni magam, hogy olva-
sással és filmnézéssel jutalma-
zom magam este, altatás után. 
Valószínű, amikor már dolgoz-
ni fogok a gyerekek mellett, er-
re kevesebb idő jut majd. Beval-
lom őszintén, sokszor irigylem 
az apákat, mert ők munkába jár-
nak, emberekkel találkoznak, 
akikkel nem azt beszélik meg, 
hogy a gyermek hogyan szokott 
le a pelusról, emellett bármikor 
aludhatnak, tusolhatnak, WC-
re mehetnek EGYEDÜL, és ha le 
akarnak menni az üzletbe, nem 
kell jó előre betervezzék, csak 
felöltöznek és mennek. Persze, 
azzal is tisztában vagyok, hogy 
külső szemmel nézve ezek nem 
reális problémák, megérteni is 
nehéz sokaknak, hogy az egész 
napos otthon ülés miért készíti 
ki az anyukákat. Szerencsére a 
gyerekek mosolya sok mindent 
kárpótol, és megakadályozza, 
hogy teljes búskomorság ural-
kodjon” – foglalta össze az érzé-
seit Imola.

„A környezet – például a férj, 
az anyós vagy a saját édesanyja 
– sok esetben azt gondolja, hogy a 
gyes ideje alatt a feladatok főként 
az anyát terhelik, és elsősorban 
az ő felelőssége a gyerekneve-
lés. A környezetnek kellene tehát 
először változtatni azon, hogy 
hogyan viszonyul az édesanyá-
hoz. Ne gondolják azt, hogy amit 
a gyesen lévő anya tesz, az a vi-
lág legtermészetesebb dolga, és 
bárki meg tudja tenni” – fogalma-
zott a szakember. Hozzátette, ha 
az édesanya érzi, hogy nem bír-
ja tovább, hogy boldogtalan, a férj 
pedig észreveszi ezt, és napon-
ta egy-másfél órát „ad” az édes-
anyának, ami alatt az rendelkez-
het saját magával, saját testével, 
már ez megoldást jelenthet a „tü-
netekre” – fogalmazta meg Ko-
vács Réka Rozália azt, hogy mi-
ként lehet az édesanya ismét ki-
egyensúlyozott, hogy újult erővel 
és törődéssel fordulhasson gye-
rekei, családja felé.

HAJNAL CSILLA

A gyes árnyoldalairól mesélnek a kismamák

Valóságról lekapcsolt anyák

Beszűkül az édesanya világa, ritkábbak lesznek a felnőtt-beszélgetései, sokkal kevesebb idő jut saját magára
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