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J
akab Orsolya kétgyer-
mekes anya, közben az 
Erdély FM rádió főszer-
kesztője és az Erdélyi 
Magyar Televízió köz-
életi műsorvezetője. A 

nőnek lenni kérdéskörről az jut 
eszébe, hogy sokáig úgy gondolta: 
nagyon rossz neki, mert nem férfi -
nak született. Egészen a gyerekei 
megszületéséig volt a fejében ez 
a gondolat, aztán kénytelen volt 
megbékélni vele.

„Úgy tűnt, hogy a férfi aknak 
sokkal könnyebb. Én mindig is ma-
kacs, erélyesebb típus voltam, de a 
nőkben ezeket a tulajdonságokat 
sokkal nehezebben fogadja el a tár-
sadalom, és sokkal nehezebben is 
érnek célt. Amikor egy nő makacs, 
kitartó, céltudatos, azt mondják rá, 
hogy hisztis, míg a férfi aknál ezek 
kiemelkedő erények” – fogalmaz-
za meg női létének alapproblémáit 
Orsolya, aki saját bevallása szerint 
a gyerekei megszületésével fogadta 
el, sőt, fedezte fel nőiségét.

„A gyerekek kihozták belőlem 
azokat az elemi ösztönöket, ami-

ket sosem hittem volna: az orosz-
lán anya, a féltő anya. Kihozták a 
lelki oldalamat” – mondja a fi atal 
nő, aki elismeri, két gyerekkel, 
munka mellett a mindennapi lo-
gisztikát sokszor a legnehezebb 
megoldani, s a család bizony 
olyan mellékszerepeket is hoz az 
ember életébe, amiket nem feltét-
lenül tenne a női vagy anyai sze-
repbe.

„Minden napot ki kell sakkoz-
ni, de alapjáratban kell legyen 
egyensúly a családban, a nőben. 
Ha én egy kicsit kibillenek az 
egyensúlyomból, rossz passzban 
vagyok, azt a családi egyensúly is 
megérzi” – fogalmaz az édesanya, 
aki más anyákhoz hasonlóan 
gyakran érzi, hogy a 24 óra nem 
elég, mindenre több idő kellene, 
de alapvetően olyan természete 
van, hogy ha csak hét perce van, 
akkor azt igyekszik maximálisan 
kihasználni.

Az Erdély FM főszerkesztője úgy 
érzi, így teljes az élete, hogy nő is 
lehet, anya is, és közben a mun-
kájában is igyekszik kiteljesedni. 

„Sajnos nagyon szeretem, amit csi-
nálok. Néha kicsit lelkiismeret-fur-
dalásom is van, hogy annyira 
szeretem, hogy kénytelen vagyok 

a családommal töltött időből is 
áldozni a munkára. Az esti szép-
irodalom helyett sokszor inkább 
elemzéseket olvasok, és belenézek 
még egyszer a híradóba. Akarom 
tudni, hogy mi történik, néha meg-
szállottan” – vallja be Orsolya, aki 
immár tíz éve az Erdély FM-nél dol-
gozik, s az utóbbi időkben vezeti is 
a rádió csapatát, s immár egy éve 
az Erdély tévében is műsort vezet. 
Közéletit, mert mindig is ez érde-
kelte. (Szász Cs. Emese)

B
artalis Gabriella, a 
Csíki Játékszín szí-
nésznője három, 
egy 18, egy 15 és 
egy 8 éves gyere-
ket nevel a férjé-

vel. Mint mondja, vannak nagyon 
jól szervezhető, könnyedebb idő-
szakaik, és nagyon feszült, sűrű 
periódusok, ennek függvényében 
könnyebb vagy nehezebb össze-
egyeztetni a családi és a színhá-
zi életet. „Az egyik legnagyobb 
problémám, hogy valahogy úgy 
alakult ki ez a székelyföldi társa-

dalom – bár lehet, hogy nem csak 
Székelyföldön –, hogy az otthoni 
munka, a házvezetés a nő felada-
ta. A munkaidő után egy nő ha 
hazamegy, akkor nem pihen és 
készül a következő napra, hanem 
otthon is el kell végeznie a teendő-
it. A legkellemetlenebbül csengő 
mondat számomra az, hogy segí-
tenek nekem otthon. És valóban, 

segítenek, kisebb-nagyobb bizta-
tással, de az lenne az ideális, ha 
nem segítene nekem senki, ha-
nem közös feladat lenne az otthon 
rendbetartása és a mindennapi 
betevő előkészítése. De ez nem így 
van, hanem, hogy az én dolgom és 
nekem segítenek. És ha segítettek, 
akkor az ember hálás lesz. Néha 
érzem ezt a mérhetetlen nagy há-
lát, hogy milyen kedves családom 
van, hogy segítenek nekem, és 
máskor felteszem a kérdést, hogy 
miért is kellene nekem ezért há-
lásnak lenni? Nem az lenne a nor-
mális, hogy ezért ne kelljen hálát 
érezzek?”

A színésznő és családanya hang-
súlyozza, fontosnak tartja, hogy 
időközönként el tud vonulni, és 
van ideje magára. „Nem vagyok 
egy mérhetetlenül önfeláldozó 
hőstípus, aki mindent csak a csa-
ládért tesz meg. Ha én nem vagyok 
jól, és nem vagyok egyensúlyban 
önmagammal, akkor nem is tudom 
szolgálni ezt a feladatot. Az egyik 
fontos kikapcsolódás számomra a 
sport, meg is értette a családom, 
támogatnak ebben. Másfelől pedig 
az szokott történni, hogy amikor 
nagyon vágyom már egy kis ma-
gányra, csendre, akkor valahogy 
úgy alakul az életem, hogy egyszer 
csak megkapom. Például elutazik 
a család három napra, és én egye-
dül vagyok. Ez nem túl gyakori, de 
időszakosan van ilyen feltöltődési 

lehetőségem. Meg lopok magam-
nak, belopok egy-egy kis olvasást, 
meditálást, mikor mi fér bele. Van, 
amikor összekötöm, nagyon jókat 
tudok főzni, mosni, takarítani úgy, 
hogy közben előadásokat hallga-
tok vagy hangoskönyvet. És nem is 
tudom eldönteni, hogy most énidő 
volt vagy szolgálati idő, összemo-
sódik a kettő.”

A Bartalis család nagy gondot 
fordít arra, hogy minden nap ott-
hon, együtt ebédeljenek, és min-
dig legalább kétfogásos főtt ételt. 
Ez egyfajta fórum is, ilyenkor ta-
lálkoznak, nagyon ritka esetben 
hagyják ki a közös étkezést. Gabri-
ella úgy véli, ahhoz képest, amikor 
a nőknek csak az volt a feladatuk, 

hogy elvégezzék otthon a házi-
munkát, most sokkal több feladat 
hárul rájuk. De hogy mennyire ne-
héz ez, többnyire tőlük függ. Egy-
részt, hogy milyen szerepet vál-
lalnak magukra, hogy áldozat nak 
érzik-e magukat, vagy úgy tekinte-
nek saját magukra, mint egész em-
berre. „A saját felelősségünk, hogy 
ezt hogyan éljük meg. Mert olyan 
egyszerű lenne, hogy mindig a 
környezetemet hibáztassam, hogy 
milyen rossz ez a világ, és hogy így 
van felépítve ez a rendszer. De eb-
ben én is benne vagyok, ebből én is 
vállaltam dolgokat. És ha ezt csiná-
lom, akkor legalább az én részemet 
nekem kell megváltoztatnom. Ad-
dig nincs, amiért ujjal mutogassak 

a környezetemre, hogy mit csinál-
tatok belőlem. Amikor nagyon ne-
héz, akkor igyekszem megtalálni 
benne az én részemet. Ez nem azt 
jelenti, hogy közben nem repül-
nek súlyos, hangos szavak otthon. 
Nem hiszem, hogy a mi életünk 
rendkívülibb lenne, mint a másé, 
mindenkinél megvannak ezek a 
lefutandó körök.”

Időközönként családi gyűléseket 
is tartanak, amikor mindenki el-
mondja a gondjait, kéréseit. Gabi-
ka is, amikor egy szerepre készül, 
akkor jelzi, hogy zsúfoltabb hét 
következik, ezért több odafi gyelést 
kér. Hozzáteszi, a kommunikáció 
nagyon fontos, ettől tud működni 
nagyon sok dolog. (Péter Beáta)

Sokáig bánta, 
hogy nőnek született

A női dolgokról

Amikor egy nő makacs, 
kitartó, céltudatos, azt 
mondják rá, hogy hisz-
tis, míg a férfiaknál ezek 
kiemelkedő erények.

Az lenne az ideális, ha 
nem segítene nekem sen-
ki, hanem közös feladat 
lenne az otthon rendbe-
tartása és a mindennapi 
betevő előkészítése.

Jakab Orsolya úgy érzi, így teljes az élete, hogy nő is lehet, 
anya is, és közben a munkájában is igyekszik kiteljesedni

Bartalis Gabriella. Fontosnak tartja, 
hogy időközönként el tudjon vonulni
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