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S
oós Adél Orsolya 
sokak szerint azért 
különleges nő, mert 
a hatodik gyerekét 
várja, márpedig ez 
nem túl gyakori a 

21. században. „Úgy gondolom, 
hogy valamilyen szinten kilógunk 
az átlagos családi skatulyából. 
Ha felvonul a család valahol – ez 
általában nyaralás, kirándulás 
alkalmával történik –, szinte any-
nyira keltünk feltűnést, mint a 
Rejtő-regényben a százötven mar-
cona legény, aki a kikötő óvárosán 
át követte a méregzöld estélyi ru-
hás lányt. Egy román határőr kér-
dezte meg nemrég, látván a nagy 
családunkat, hogy nekünk nincs 

B
orcsa Tímea egy po-
zitív beállítottságú, 
derűs tanítónő, aki 
úgy érzi, egy nő-
nek mindennapos 
feladatait ellátni 

régen sem volt könnyű, és ma sem 
az. „Meg kell találni a mindenna-
pokban azt, ami feltölt és energiát 
ad. Az biztos, hogy reggel hattól 
késő estig nincs megállás, de én 
szeretem az életemet, a munkámat, 
a gyerekeimet. Valamikor gyermek-
koromban megfogalmaztam azt 
magamnak, hogy igyekszem min-
den nap egy kicsivel jobbnak lenni. 
Mindig arra törekedtem, hogy lás-
sam az élet jó oldalát. Persze van-
nak buktatók, de rengeteg az öröm 
is” – mondja derűsen. A zsúfolt 

mindennapokban sokszor kevés 
idő jut a párkapcsolatra, ők tudato-
san fi gyelnek arra, hogy időnként 
csak magukban legyenek a férjé-
vel. Persze ehhez elengedhetetlen a 
nagyszülők segítsége. Hogy számá-
ra mi ad feltöltődést? „Villanások 
vannak. Amikor jövünk reggel is-
kolába és eléneklek egy Rúzsa Mag-
di-dalt, az az öt perc az enyém. Vagy 
amikor a gyerekszobába szőnyeget 
horgolok, vagy egy ebéd megfőzé-
se, a reggeli kávé elkortyolgatása a 
magam csendjében, egy step- vagy 
egy aerobikóra, egy új ruha vásárlá-
sa, ezek mind az enyémek, amiből 
töltekezni tudok. Ma már a gyereke-
imben látom a boldogságot, amikor 
megölelnek, rám néznek, amikor 
huncutkodnak”.

Fontos számára a nőiesség is. El-
sősorban magáért, és ezt édesany-
jától hozta, de fontos az is, hogy 
kis tanítványai milyennek látják. 
„Lényeges, hogy én is jól érez-
zem magam, s a tanítás, a nevelés 
mellett nekik is egy mintát adjak. 
Látom, minden gesztust megfi -
gyelnek, lereagálnak. Hatalmas a 
felelősség” – jegyzi meg.

Szeretet veszi körül, érzi. Szere-
tik otthon és büszkék rá, sok szere-
tetet kap az iskolában, és ő is sze-
retettel végzi a munkáját, ma sem 
választana más szakmát. „Nők 
vagyunk, ezt éljük meg nap mint 
nap más-más szerepekben. Fon-
tos, hogy megtaláljuk a helyünket 
és értékeljenek” – mondja határo-
zottan. (D. Balázs Ildikó)

Az anyaságban találta meg hivatását

A gyerekekben látja a boldogságot

A 21. század nagy kihívá-
sa a tradicionális értékek 
megtartása, és a hagyo-
mányos értelemben vett 
család megmaradása 
mint társadalmi alappil-
lér. Ebben pedig nagy 
szerepük van a nőknek.

tévénk? S mondtuk, hogy való-
ban nincs” – meséli nevetve Orsi, 
aki áldottnak, kiváltságosnak érzi 
magát a nagy családja miatt. „Szá-
momra a gyerekvállalás természe-
tes, a szív hangját követtem, nem 
a társadalmi normákat, amikor jöt-
tek a gyerekek. Minden gyerek egy 
új csoda, egy új kihívás, és mindig 
tanulok valami újat tőlük, általuk” 
– vallja. Úgy is érzi, hogy a nőiség 
lényege és beteljesedése az anya-
ság, de szerinte nehezebb ma egy 
nő számára meghozni a döntést, 
hogy anya akar lenni, felismerni, 
hogy az anyaság kiteljesedés, és 
nem veszteség.

Orsolya amúgy román-angol 
szakot végzett egyetemen, azu-

tán női tudományokból szerzett 
mesteri diplomát, s azóta két-
évente érkeznek családjukba a 
gyerekek, úgyhogy elég régóta 
otthon van már. Mindezt úgy is be 
tudta vállalni, hogy otthon karri-
erközpontú nevelést kapott, ami 
sokáig meg is határozta a céljait. 
„Nem mesevilágban éltem, ahol 
a királyfi  jön fehér lovon, és ezzel 
megvan a hepiend. Arra neveltek, 
hogy nőként megálljak a saját 
lábamon, és ne függjek senkitől. 
Ennek ellenére viszonylag hamar 
férjhez mentem, aztán jöttek a 
gyerekek. És lassan az anyaság-
ban találtam önmagamra és a hi-
vatásomra” – summáz a fi atalasz-
szony. Úgy véli, a 21. század nagy 

kihívása a tradicionális értékek 
megtartása, és a hagyományos 
értelemben vett család megmara-
dása mint társadalmi alappillér. 
Ebben pedig nagy szerepük van 
a nőknek. „Én ezért vállaltam 
azt, hogy otthon maradok a gye-
rekekkel, mert tudom és látom, 
hogy szükséges abban az első 
néhány kritikus évben, hogy egy 
érzelmi biztonságot és stabilitást 
kapjanak a gyerekek ahhoz, hogy 
lelkileg egészséges felnőttekké 
tudjanak válni, akiknek gyökere-
ik vannak, és nem sodorja el őket 
az első szél. A kisebbik lányom ezt 
három-négy évesen úgy fogalmaz-
ta meg, hogy az anyukát otthon 
mindig megtalálod.” (Sz. Cs. E.)
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