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„Nem szeretem,
amikor megmondják,
hogy milyen legyek.”
Beszélgetés Hadas Krisztával

Az anyaság az életnek
az a területe, ahol minden
nô tökéletesnek szeretne
látszani, úgyhogy sokan
rózsaszínûbbnek festik le
a dolgos hétköznapokat, mint
amilyenek. Hadas Kriszta azon
ban árral szemben úszik. Köny
vében nemcsak az örömrôl, az
illatos babaszobáról mesél, de
a kudarcokról és a félelmekrôl
is. A képernyôn határozott,
kemény nô benyomását kel
ti, de az Egy tökéletlen anya
naplójából kiderül, ô is
aggódó, egyensúlyozni próbáló
anya, aki képes magán és
a legkülönbözôbb helyzeteken
nevetni. Ott ugyanis, ahol van
egy csepp kisfiú, egy kamasz
nagylány, egy temperamentu
mos férj, és egy mozgásigé
nyes kutya, a humor sok hely
zeten átsegítheti a családot.
www.alexandra.hu

Miért döntöttél úgy, hogy könyvet írsz a saját családodról?

A kilencedik hónapban voltam, amikor felhívtak a Baba Magazintól, hogy írjak naplót, ôk pedig majd fotózzák Zsigát.
Arra gondoltam, milyen jó, hogy képeken is meg lesz örökítve Zsiga fejlôdése, tulajdonképpen ezért vállaltam el. Ahogy
az akkortájt nyilatkozó sztármamákat figyeltem, felállt a
szôr a hátamon, amikor tûzpiros, tökéletesen manikûrözött
körmökkel elôadták, hogy ôk reggelenként minden gyereküket elszállítják a bölcsibe, oviba, iskolába, utána elmennek
zumbaórára, mellette pedig karriert építenek. Természetesen
olyan tiszta a lakásuk, hogy enni lehet a földrôl, és mindehhez
nincs szükségük bébiszitterre, hát miért is lenne? Este persze gyertyafényes vacsorával várják a férjüket, és ôk annyira
jó házasok, hogy rendszeresen szakítanak idôt egymásra, és
elutaznak kettesben. Ilyenkor legszívesebben belevágnék valamit a képernyôbe! Azt gondolom, hogy ez nem igaz, illetve hogy a normális hétköznapi nôk, akiknek szülés után lóg
a hasuk, nem fogytak vissza, és küzdenek
a mindennapokkal, egyszerûen genetikai
defektnek érzik magukat, amikor ezt látják, olvassák. Nem csoda, hogy rengeteg
nô depressziós a szülés után, ha azt érzi,
képtelen megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Nyilvánvaló volt, hogy én nem
tudom, és nem akarom ezt a rózsaszín álmot sugározni, mert én igenis hisztérikus
nô vagyok, rettenetes bizonyítási vággyal
és megfelelési kényszerrel, és naponta háromszor elbukom. Nem akartam könyvet
írni, de annyi anyag összegyûlt, hogy a férjem és a fôszerkesztô elkezdtek piszkálni,
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miért nem formálom ezeket könyvvé. Eleinte azt gondoltam,
senkit nem érdekel, hogyan megy a Hadas lehányt pólóban
forgatni, de idôvel meggyôztek, így a már megjelent írásokat
elkezdtem kibôvíteni, és újabbakat is írtam hozzá. Ezek komolyabb hangvételûek lettek, írtam arról is, hogyan veszítettük el
az elôzô gyerekünket, hogy milyen volt szingli anyának lenni.
Hogy milyen ez a szánalmas, nyavalyás, szörnyû állapot, amikor harmincévesen csörögsz az asztal tetején, és közben azt
érzed, hogy egy nyomorult hülye vagy.
Milyen volt ezeket az élményeket szavakba önteni?

dolgozó anya ugyanezt csinálja, csak ezt nem szokás leírni. De
azt sem akartam, hogy úgy tûnjön, én vagyok a sztyeppén széllel dacolva elôretörô hôsanya, mert egyértelmû, hogy rengeteg
a nálam ötvenmilliószor nehezebb körülmények között élô nô.
Akik a nôvéri fizetésükbôl tartják el egyedül a gyerekeiket, szuterénlakásban élnek, 36 óráznak, és elôre megkenik a kenyereket
a gyerekeknek, akik közül a nyolcéves is egyedül jár iskolába. És
mégis ôk keseregnek a legkevesebbet. Arra kellett figyelnem,
ami bennünk közös. Borzasztó volt, amikor kiderült, hogy a férjem elvesztette a munkáját, és három hétig nem merte nekem
elmondani. Tudtam, hogy nekem támaszt kellene nyújtanom,
és elkeseredtem, hogy milyen feleség az, akinek ezt nem lehet
elmondani! Mit rontottam el?

Teljesen kikészültem. Borzasztó volt újra átélni a férjem elôtti
szerelmem halálát, a halott gyermekemrôl írni, és nehéz volt
megtalálni azt a hangot, amivel mindezt ízléssel tudom papírra A férje hogy viselte, hogy családi titkokat olvashat a nagy
vetni. Meg akartam húzni a határt, ahol nem válok céltáblává, közönség?
teljesen meztelen, csupasz nôvé, de mégis ôszinte maradok, és
nem vetítek. Így eljutottunk odáig, hogy a szerkesztô szólt, most Nagyon jól kezelte a helyzetet, de szerencsém volt az egész csamár írhatnék arról is, hogy miben vagyok jó, nem csak arról, mi- láddal. Ô is, és a kamaszlányom is olvasott mindent, mert aljasben vagyok csôdtömeg. Így megírtam azt is, hogyan mesélek a ság lett volna ôket úgy kiadni, hogy nem tudnak róla. A lányom
nagyon jókat derült azon, amikor
gyerekemnek, és hogyan fôzök éjszaleírom, hogy kúszok be a küszöb
kánként a családnak. Bennem nagyon
Hadas Krisztina televíziós újságíró; 41 éves,
alatt a szobájába, amikor neki kederôs a frusztráció azzal kapcsolatban,
a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola tévéve van velem beszélgetni, és hívat,
hogy a zaklatott életmódommal mit
és dokumentumfilm rendezô szakán végzett.
de tetszett neki az esti fürdetési riokozok a gyerekeimnek. Azt látom,
Pályafutását a Krónika címû rádiómûsorban
tuálét elmesélô rész is, amikor a csahogy errôl nem beszélünk, és bárkezdte. A ’90-es évek közepétôl különbözô
lád komplett zenés-táncos mûsort
mennyire is elcsépelt, senkinek nem
tévémûsorok szerkesztô-riportereként
ad elô Zsiga szórakoztatására. Azt
könnyû összeegyeztetni a karriert és
dolgozik, mellette tanít. Az RTL II-n, a Forró
gondolom, nem csak a mi csaláa családot. Fôleg a médiában dolgozó
nyomon riportere, 12 évig a TV2 Napló
dunkban fordul elô, hogy reggel a
nôk nem beszélnek errôl, és szeretik
címû mûsorának munkatársa. Családjáról,
vasalóskosárból húzgálja a kamaszazt képviselni, hogy ez mennyire
gyermekeirôl, és az anyaságról szóló Egy
lány a kedvenc pólót, vagy hogy a
könnyû, pedig nem. Amikor este hatökéletlen anya naplója az elsô könyve.
gyerek beesik a dísztóba az aranyhazaérek, és még vacsora, és még három
lak közé. Abban bízom, hogy nem
mese, és jön a kamaszlányom, hogy
én nem figyelek rá, és miért nem beszélgetünk, és este tízkor ne- én vagyok az egyetlen, aki képes karácsonyi vacsora alatt a fotelkiülök szövegeket olvasni, na, a férjem akkor kérdezi meg, hogy ben elaludni, és hogy másnak is kellett már vendéglôbe mennie
mitôl vagyok ennyire agresszív. Hát ettôl. Ugyanakkor tudom, halászléért huszonnegyedikén. Bizonyos idô elteltével ugyanis
hogy ezzel egyáltalán nem vagyok egyedül, mert mindegyik ezeken a történeteken nagyon jól lehet szórakozni.
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Az Egy tökéletlen anya naplójának rajzolója

Az illusztrátor Ritter Ottó a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemen végzett
animációs rendezôként 2007-ben. Négy évig Magyarország egyik leghíresebb animációs mûhelyében, a Varga Stúdióban dolgozott. A Studio Baestarts art directora.
A gyerekkori látogatások a Lettországban élô nagymamánál, az ott hallott orosz
népmesék világa, illetve a mai japán illusztráció – ez a két ôsforrása Ritter Ottó
munkáinak, akinek legkedvesebb témái a gyerekekhez kapcsolódnak.
Nem félsz a támadásoktól?

Dehogynem! Én is, mint mindenki, azt
szeretném, ha mindenki szeretne, de nem
lehet egyszerre prostinak is lenni, meg
szûznek is maradni. Felesleges úgy könyvet írni, hogy selypegjek, hogy én milyen
jó vagyok. Leírtam azt is, hogy milyen volt,
amikor Rodoszon elhagytuk Zsigát. Ez
már megjelent az újságokban, mire jöttek
a megjegyzések, hogy biztosan drogos vagyok, és vegyék el a gyerekemet, ha nem
tudok rá vigyázni. Én azonban azokra az
anyukákra és apukákra számítok, akik
tudják, hogy egy kétéves gyerek húsz másodperc alatt el tud tûnni, és ismerik az
ilyenkor támadó torokszorító érzést. Hasonló volt a helyzet azzal a gyerekünkkel
kapcsolatban is, aki meghalt. Én mondtam,
hogy üssenek meg, köpjenek le, de én nem
éreztem magamban elég erôt ahhoz, hogy
egy nagyon beteg gyereket megszüljek,
aki vagy életben marad, vagy nem. Ahogy
abban sem voltam biztos, hogy mindezt
a házasságunk kibírná, és nem akartam,
hogy amikor mi meghalunk, a lányomnak
kelljen gondoskodnia róla. Vállalom ezt a
döntésemet, de mindennap eszembe jut a
Zsiga bátyja. Amikor azonban a tökéletes
fiamat nézem, akit meg tudnék zabálni a
lába ujjától az utolsó hajszáláig, akkor arra
kell gondolnom, hogy egy nagy rendezô
azt mondta, ezek már szenvedtek eleget,
kapjanak valami nagyon jót. Persze még
mindig túl sokat vállalok, és folyton azt hiszem, hogy a következô hét könnyebb lesz.
Nyilván nem, és amikor könnyebb is lehetne, akkor kitalálok valami újat. 12 év után
szakítottam a TV2-vel, és már csináljuk
az új mûsort az RTLII-n, mellette tanítok
Dunaújvárosban, elôtte könyvet írtam, és
könyvajánlókat egy napilapnak.
Tervez második könyvet?

Dehogy! Ezt sem terveztem, csak adódott.
www.alexandra.hu

A lányát 23 évesen, a fiát 39 évesen szülte.
Mennyire volt más a kettô?

Teljesen. A lányomat konkrétan idióta
kamaszként szültem, várandósan azon
röhögtem, milyen vicces, hogy átadják
a helyet a trolin. Az apjával fél éve voltunk együtt, amikor terhes lettem, még a
szüleimrôl sem váltam le, a pályám elején
jártam. Fel sem fogtam, mibe csöppentem
bele. Minden egész jól ment, a férjem hét
évvel volt idôsebb, ügyesen kezelte az egészet, nekem fogalmam sem volt eleinte,
hogy mit kell csinálni. A sokk akkor ért,
amikor egyedül maradtam Sárival négyéves korában, a férjem pedig tulajdonképpen eltûnt az életünkbôl, mert diplomata
lett, és messzire költözött. Akkor nôttem
fel, mert nem volt más választásom. Zsiga esetében ez egészen más volt, érettebb
voltam, tapasztaltabb. Persze ettôl még
nem lettem tökéletes, és pont ezért nem
akarom megmondani a tutit senkinek.
Én nem kívánok életvezetési tanácsokat
adni.
BABAÁRUHÁZAK
És önnek ki mondja meg a tutit? Esetleg
könyvek, amik segítenek az anyaságban?

Nem nagyon olvasom a felkapott gyereknevelési bestsellereket, de az anyámmal
és a férjemmel szinte mindent megbeszélek, és persze sok mindenben nem értünk
egyet. Emellett Vekerdy Tamás tanácsait
tudom leginkább a magamévá tenni. Az
ô könyveibôl számomra az derült ki, hogy
akinek normális értékítélete van, normális
lelke és agya, aki szereti a gyerekeit, szeret
velük együtt lenni és beszélgetni velük, ott
nagy baj nem lehet. Nem szeretem, amikor megmondják, hogy milyen legyek. Az
ember olyan, amilyen, és ahhoz képest kell
kontrolálnia, de fontos, hogy önazonos
maradjon.

Ingyenes katalógusok.
Kismama- és babatermékek
legnagyobb választéka.
Minden hónapban több mint
100 termék akciós áron.
Termékek, webáruház, szolgáltatások:
www.brendon.hu
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