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M
olnár Orso-
lya amel-
lett, hogy 
h á z i o r v o s ,  
s z a k o r v o s ,  
iskolaorvos-

ként is dolgozik és nem utolsó-
sorban négy gyermek édesanyja. 
Szavaiban ott a szeretet, a család 
iránti elkötelezettség, de ugyan-
akkor a vívódás is, vajon elég jó 
anya-e. „Harmincéves koromig 
az életet nehéznek éltem meg. 
Tudtam, ahhoz, hogy elérjek va-
lamit, hatalmas munkát kell bele-
fektetnem. Ez egy ideje változott, 
próbálok elengedni dolgokat, és 
hagyni, hogy sodorjon magával 
az ár. Tényleg nem tudok tökéle-
tes anya lenni, mert sok mindent 
vállaltam. Nem tudok velük le-
ülni délután tanulni, nem tudok 
értük menni az iskolába, ez – ha 
úgy vesszük – előny is, mert önál-
lóak lesznek, de hátrány is, mert 
sokszor megkapom, hogy anya, 
te megint nem voltál ott. De ez 
is helyrebillen, mert este hozzám 
tudnak bújni, reggel én viszem el 
óvodába, ha baj van, ott vagyok. 
Arra törekszem, hogy minőségi 
időt töltsünk együtt” – mondja.

Nehéz a munkát és a családi 
életet összeegyeztetni – ismeri el, 
és itt nem csak a saját, hanem a 

férje, Molnár Szabolcs munkájá-
ra is utal. „Házasságunk első tíz 
éve úgy nézett ki, hogy amikor én 
szabad voltam, ő akkor muzsikált 
vagy turnézott. Azt is megéltem, 
hogy milyen egyedül maradni a 
gyermekekkel, ami elég nehéz 
volt. De végtelenül hálás vagyok, 
mert mindig mellettem állt, amíg 
tanultam, képeztem magam, ő volt 
a gyermekekkel, támogatott célja-
im elérésében” – magyarázza. 

Beszélgetésünk során kiderül, 
fontos, hogy egy nőnek, anyának 
a mindennapi teendők mellett sa-
ját magára is jusson ideje. „Volt 
egy pont, amikor a lelkemmel is 
kezdtem foglalkozni, mert addig 
csináltam, amit kellett, jöttek a 
feladatok. Amikor a feladatok vé-
gére kezdtem érni, felépítettük a 
házat, megvoltak a szakvizsgák, 
megvoltak a gyerekek, azt vettem 
észre, hogy én nem vagyok sehol. 
Elvesztem. Kezdtem spirituális 
könyveket olvasni, akkor jött be a 
jóga és a pilates az életembe, lé-
pésről lépésre kiszedtem magam 
a mélységből, és kezdtem hálás 
lenni. Mihelyt az elvárást átfordí-
tottam hálába, azt kezdtem érez-
ni, hogy a helyemen vagyok. Éle-
tem lényege a család” – mondja 
könnyekig hatódva Molnár Orso-
lya. (D. B. I.)

S
zínes, derűs, női-
es, sikeres. Ő Mara 
Gyöngyvér, a Sa-
pientia EMTE rek-
torhelyettese. „Az, 
hogy vezetővé 

váltam, társadalmilag sikert, el-
ismerést jelent, és valóban, az, 
hogy bizalmat kaptam, sikerként 
könyvelhető el. Oktatóként az a 
legnagyobb sikerem, ha diákjaim 
szép eredményeket érnek el, kuta-
tóként az a siker, ha valami olyant 
írok, nyilatkozok, amire felfi gyel-
nek, amit idéznek. Vezetőként pe-
dig nyilván az a siker, ha az ember 
hozzá tud tenni egy csapat mun-
kájához valamit” – jegyzi meg a 
téma kapcsán. Határozottan úgy 
érzi, nőként vezető beosztásban 
lenni erősíti a csapatot. „Nem 
kívánok férfi asan viselkedni a 
vezetésben. Attól színesebb a ve-
zetőcsapat, ha van női látásmód, 
hiszen azért mi egy kicsit empa-
tikusabbak vagyunk, másként 
közelítünk meg dolgokat, talán 
azt is mondhatnám, hogy az ér-
zelmi intelligenciánk egy kicsit 
magasabb, mint a férfi aké. Nyil-
ván a nőiességet megélem a min-
dennapjaimban is, mert nagyon 
szeretek öltözködni. Örülök, hogy 
nőnek születtem” – mondja.

Gyöngyvér, bár mint megjegy-
zi, nincs gyereke, azért neki is 
„zsonglőrködnie” kell a szabadi-
dejével, a magánéletre és a mun-
kára fordított idő egyensúlyban 
tartásával. „Ha gyerek is van, 

nyilván az plusz feladat, de anél-
kül is, ha az ember hazamegy, 
háztartása van, és akad tennivaló. 
Manapság már nagyon ritka eset, 
hogy munkám van este vagy hét-
végén, próbáltam ezt kiszorítani 
az életemből. Az ember visszajel-
zést is kap a környezetéből, erre 
oda kell fi gyelni, és arra is, hogy 
tudjál minden téren annyit adni, 
amennyire szüksége van”.

A jóga, a masszázs, az olvasás 
az, ami feltölti, amit próbál a min-
dennapokba becsempészni. Szíve-
sen veszi akár a nőnapi fi gyelmes-
séget, de egyébként is jól esik, ha 
fi gyelnek rá, értékeli azokat a férfi -
ak részéről érkező gesztusokat, 

amelyekből azt érzi, tisztelik. Ami 
a nők szakmai, magánéleti meg-
ítélését illeti, Mara Gyöngyvér úgy 
látja, nincs ok aggodalomra. „A 
tudományos vagy oktatói pályán 
a nők is ugyanolyan értékelésben 
részesülnek, mint a férfi ak, nem 
érzem, hogy különbség lenne egy 
nő és egy férfi  között. Ha tágabb 
környezeteben gondolkodok, ott 

is azt látom, hogy a családban is 
értékelik őket. Megvannak a tipi-
kusan női szerepek, de gyakran lá-
tom azt, hogy ha szükség van, a nő 
kap segítséget otthon. Nehézséget 
egy nőnek manapság talán a gyes-
ről való visszatérés jelent, az, amíg 
újra megtalálja helyét a közösség-
ben. Ezen a téren még van javítani-
való” – mondja. (D. B. I.)

„Örülök, hogy nőnek születtem”L Á Z Á R  A N N A  
vá l la lkozó

Nőnek, anyának,
nagymamának lenni jó?
F elkért a Liget, hogy írjak valamit erről a témáról, hisz közele-

dik a nők napja s az egyenjogúságé. Az első reakcióm az volt, 
hogy minden, a címben lévő szerepre udvariasan azt mondjam: 
nem könnyű. Aztán meg azt, hogy tényleg nem könnyű. Harmad-
szorra meg, hogy kimondottan nehéz. Kivéve talán a nagymamai. 
Vagy mégsem? Elgondolkoztam. A férfiaknak sem könnyű. Olyan 
környezetben szocializálódtak, ahol azt tanulták a fiúgyerme-
kükért aggódó anyák s példakép apák százezreitől, hogy a férfi, 
ha munka után belehuppan a fotelbe, fáradt a lelkem, a csalá-
dért törte magát össze. A hokimeccsen is. És kiabálta rekedtre 
magát a focimeccsen. Ahol a férfinak jogosan van hidegrázása a 
mosogatástól, porszívózástól, teregetéstől, s egyetlen kinti, a ház 
körüli tevékenysége – megfelelő morgásmennyiséggel körítve – a 
szemét le- és kivivés fontos feladata. S ja, és benti feladatként a 
sörkupakok megfelelő szerszámmal való felpattintása, a sörösdo-
bozok kibontása, s ha vendégek vannak, a borosüveg kidugaszo-
lása, és ha finom a vacsora, bezsebelni azzal a babérokat, hogy 
„erre is én tanítottam az asszonyt”. És igen, a konyhai feladatok 
között van még az is, hogy a gőzelszívót kihúzza és bekapcsolja. 
Ja, nem a készülő étel miatt, a sörhöz cigaretta is jár, s jó tudni, 
hogy a gőzelszívó a férfiaknak füstelszívóként működik. S bár a 
férfi tele van technikai tudással – bizonyítékként ott vannak a táv-
irányítók kezelésének nehézségei –, a mosógép és mosogatógép 
feltöltésének és kiszedésének, beprogramozásának és kikapcso-
lásának nehéz vizsgáján mindig elbukik. Mintha a Marsra készülő 
űrjárműtesztelése lenne ez! De anyukám, ehhez te jobban értesz, 
öleli meg kedvesen az asszonyt, egyébként már csak ilyenkor, 
mert az elején egyszer már megmondta, hogy szereti, és szól majd, 
ha az elkövetkezendő ötven évben valami változik. Kackiás baju-
sza alatt kajánul vigyorogva azt motyogja: na úgy, kellett nektek 
egyenjogúság!
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Élete lényege a család

Molnár Orsolya és családja
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Nem kívánok férfiasan 
viselkedni a vezetésben. 
Attól színesebb 
a vezetőcsapat, 
ha van női látásmód.

Mara Gyöngyvér szerint 
a nőknek helyük van a 
kutatásban, vezetésben is
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