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SZÍNÉSZNŐ ÉS ANYASÁG

A 23. évfolyamában járó
Sikeres Nők méltán elmondhat
magáról érettséget,
sikeres múltat, és számos
nagyszerű mélyinterjút
olyan emberekkel, akikre
Olvasóink mindig kíváncsiak.
AKKOR ÉS MOST című
rovatunkban visszatérünk
időben is legkedvesebb interjúalanyainkhoz, szembesítjük
őket sok évvel ezelőtti
énükkel, és kíváncsian várjuk
válaszaikat a jelenkorukat
firtató kérdésinkre.
Mahó Andreára visszatekintve
különös jelentőséggel bír,
hogy nemrég adott életet
kislányának, Anna Rózának.
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Sikeres Nők interjú

– A sikeres nők miben mérik a
sikert? Te miben méred?
– A sikert én mosolyokban és csillogó
tekintetekben mérem.
– Újból bemutatók, újból főszerepek
ez számodra megszokott már?
– Igen. Mióta színésznő vagyok ez így
megy…. ehhez hozzá lehet szokni. Én
nagyon szeretem és hálás vagyok azoknak, akik bíznak és hisznek bennem.
Igyekszem mindig a legtöbbet kihozni
magamból és természetesen a szerepből.
– A Madách Színház, a Győri Nemzeti
Színház mellett, a Pesti Magyar
Színház is büszkélkedhet veled,
hogy bírod a sok előadást? Milyen
szerepeid vannak mostanában?
– Köszönöm jól. Igen, játszom a Madách
Színházban, az Operaház Fantomjában
- Christinet, Mary Poppinsban – Maryt, A
Fekete Péterben – Cleart és az Anna Kareninaban – Kittyt, A Pest Magyar Színházban,
A Muzsika hangjában alakítom – Máriat és
most készülünk egy új bemutatóra dec.
2-án, a Valahol Európában című musicalt
állítjuk színpadra, amiben Éva szerepét
alakítom, majd tavasszal a Győri Nemzeti
Színházban a Bál a Savoyba című operettben alakítom Madleint.
– Azt rebesgetik, hogy a gyerekekkel különleges
kapcsolatod van színpadon és színpadon
kívül is, szeretnél saját gyermekeket?
– Nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni.
A színházi gyerekek igazi profik és keményen dolgoznak. Szeretem őket, mert
őszinte minden mozdulatuk és minden
mondatuk. Nagyon édesek, kedvesek szeretnivalók. Igen én is szeretnék egyszer
saját gyerekeket, mert az anyaság érzését
igazából semmi esetre sem hagynám ki.
– Milyen apát szeretnél a gyermekeidnek?
– Olyan apát szeretnék, aki nagyon szereti a
gyermekeit és természetesen engem.
– Meg lehet szokni a sikert? Mi is az, hogy siker?
– Igen. Mint mindennel az életben, a sikerrel is okosan kell sáfárkodni, de bizton
állíthatom, hogy meg lehet tanulni. Úgy
szoktam fogalmazni, hogy van kinti és
benti siker és az igazi „csemege-siker”.
A kinti siker az, amikor érzem, hogy átölel a világ, a benti az, amikor én ölelem
át a világot. Fantasztikus érzés mindkettő
külön-külön is, de az igazi csemege siker
az, amikor együtt van a kettő.
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– Vannak titkos rajongóid?
– Vannak. Többször várt már hatalmas
virágcsokor a színházak, koncerthelyszínek portáján, kedves levelek vagy akár
egy-egy szatyor ajándék. Romantikus
típus vagyok és örülök, hogy vannak még
férfiak, akik nem tartják cikinek a romantikát, mert tudják, hogy a nőnek erre szüksége van néha.
– Milyen NŐ Mahó Andrea?
– Romantikus, érzékenyen realista, kedves,
szeret nő lenni a szó legszorosabb értel-

mében, de ugyanakkor bátor és szókimondó.
– Milyen az ideális férfi? Van olyan
egyáltalán, hogy ideális?
– Számomra a legfontosabb, hogy értse
az én nyelvemet, ha kell támogasson
és álljon ki mellettem, legyen humora,
mert ebben az életben nagyon praktikus tulajdonság, szeresse magát legyen
büszke arra amit elért…, ha ez megvan
akkor biztosan oda tud figyelni egy
nőre.
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az mindenkinél van) fel tudnak állni és
emelt fővel mennek tovább a cél felé.
Amennyiben hibáznak, tudnak bocsánatot kérni, jóindulatúak és segítőkészek.
A hitük megrendíthetetlen. Szerencsére
én ismertek pár ilyen embert.
Mi a véleményed a magyar sikerről?
Ez egy pici ország, tehát a siker is egyenesen arányos az országunk méretével.
Én a sikert a mosolyokban, csillogó tekintetekben mérem, amik egy-egy előadás
után rám néznek… nagyon szerencsés
vagyok, mert sok csillogást látok.
Mitől siker a siker?
A siker számomra az, amikor érzem hogyegy előadás - egy koncert - egy dal elér az
emberekhez és tudom, hogy érzik és átérzik. Célba érünk, és ha csak három órára is,
de elérünk az emberek lelkéig. Jelentünk
valamit. A munkám a hobby-m. Szeretem.
Siker az is, ha valami finomat főzök vagy
sütök, ha végigdolgoztam a tornaórát, ha
lebicikliztem a kitűzött távot stb…
Szerinted van különbség a nyugati
színészvilág és a magyar színészvilág között?
Biztos, hogy van. Egy nagyobb országban több a lehetőség és sanszos, hogy
több igazi tehetség kap szélesebb teret…
de ez a kis ország a miénk, mi itt lettünk
művészek, itt keressük a simogatásra
vágyó lelkeket.
Mindig nagyon csinos vagy, mi a titkod?
Szeretem a szépet. A szép ruhákat, cipőket, szeretem, ha csinosnak is érzem
magam, mindent, ami egy nőt még nőiesebbé varázsol.

2020 május
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– Szerinted, hogyan viszonyulnak
a férfiak a sikeres nőkhöz?
– Csak arra tudok válaszolni, hogyan viszonyulnak sok esetben hozzám…. picit tartanak tőlem, mert elég tisztán látok, de
ugyanakkor kíváncsiak rám, meghallgatnak, tetszik is nekik, de sokszor éreztem,
hogy kiegyensúlyozottabb vagyok sokuknál. Sokan a sikert abban mérik, hogy
hányan ismernek meg az utcán, ami számomra zsákutca…
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– Hogyan viszonyul egy kevésbé
sikeres nő egy másik nőhöz?
– Változó. Azt gondolom, mindannyian
sikeresek vagyunk valamiben, csak ezt felszínre kell hozni.
– Vannak példaképeid? Kik ők és miért?
– Természetesen vannak. Ők azok az
emberek, akik mernek álmodni, hisznek önmagukban, tesznek is az álmaik
megvalósításáért, tudják, hogy nincsenek véletlenek, a kudarcok után (mert

– Az anyaság az egyik legszebb dolog az
életben. Mit jelent Önnek, az anyaság?
– Nagyon vágytam rá, hogy anya legyek,
azonban mikor megfogant a kicsikém
kétségeim támadtak, hogy ez nekem
menni fog e. De most bizton állíthatom,
hogy ez valóban egy csodálatos állapot
az anyaság, ahogy a barátnőim mondták.
– Az anyasággal együtt jár a boldogság, a
stressz. Az, hogy édesanya lett, miképp
változtatta meg a szemléletmódját?
– Igen valóban kemény munka, felülír minden
nagykoncertet igénybevétel szempontjából, de azt hiszem nálam mégis a türelmet
hozta el. Most ez a feladat, három óránként
etetni, pelenkázni, fürdetni, tejecskét fejni.
Fárasztó, de mikor látja az ember a gyermek
fejlődését és az elégedett fejecskéjét, akkor
a fáradtság is hirtelen szertefoszlik.

MAHÓ ANDREA
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– Mi jelentenek Önnek a következő anyasághoz
kapcsolódó érzelmi töltésű gondolatok:
szeretet, gondoskodás, bizalom?
– Sokat jelentenek nekem. Nem csak az
anyasághoz kapcsolódik, hanem az egész
létezésünk alap mozgatói ezek az érzések.
– Miképp látja? Az anyasággal kapcsolatosan
bevillanhatnak régi emlékképek a saját
édesanyánkról is, s az ő nevelési módszerei,
melyek most példaértékűek lehetnek.
– Édesanyám a rendszeresség és a precizitás híve. Én is ezt követem, mert ha van
rendszer, akkor van mihez viszonyítani és
abba később könnyebben beilleszthető
egy kicsi lazítás.
– Egy csecsemő állandó készenlétet
igényel, túl van-e már fáradsági
hullámokon, van-e állandó segítsége?
– Még nem vagyok túl a fáradtságon, még
korai lenne, hiszen Anna Róza nemrég
múlt 2 hónapos. Van segítségem Hála
Isten. Édesanyám és a nővérem. Nélkülük
ez az első hét nem ment volna, hiszen
ez az időszak tanulás a babának és a
mamának is, de ez így van rendjén. Azt
olvastam, hogy a régi időkben, a gyer-
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mekágyas időszakban az anya mellett ott
volt az édesanyja és a női rokonok, szomszédasszonyok és mindenkinek megvolt a
feladata (segédkezés, főzés, takarítás stb.).
Mi a véleménye, hogy a szülői
identitásról? A szüléssel egy időben
már létezik, avagy a napi gondoskodás,
ellátás élményei alapján alakul ki?
Nyilván mindenkinek máskor jön. Én
akkor éreztem mikor a kórházban a szülés után az úgynevezett arany órában a
mellkasomra fektették a magzatmázas
kisbabámat. Potyogtak a könnyeim és
jött ez az erős anyai érzés, amit nem lehet
szavakba önteni. Ez az, ami soha nem fog
elmúlni innentől kezdve.
Hogyan tudja összeegyeztetni a
napi elfoglaltságával az anyababa kötelezettségeket?
Azért van szükségem a rendszerre, hogy
az anyaságot össze tudjam illeszteni az
egyéb kötelezettségeimmel.
A reklámokból kikacsintó kismamák egyúttal
különböző öko-bio termékek reklámarcai.
Az Ön étrendjében hozott-e változtatásokat
(bio, vegán, normál) az anyaság?

– Én a változatosság híve vagyok. Mindent
szeretek, ami egészséges és finom. Hiszek
a szervezetemben, hogy pontosan tudja
mire van szükségem ahhoz, hogy egészséges legyek és ez természetesen kihat a
kisbabámra.
– Ön köztudottan híve a sportos
életmódnak. Mennyiben tud most
megfelelni ezen elvárásoknak?
– Várandóság alatt szinte minden nap
mozogtam. Séta, karantén alatt online
joga és kismamatorna. Most a gyermekágyas időszakban nincs torna, de már
arról álmodozom, hogy ha vége ennek
a csúnya, vírusos időszaknak Anna Rózával megyünk baba-mama jógára és tornára.
– Mikor várható visszatérése? Mi a közeli
és távoli tervei a színészi pályán?
– A visszatérést nehéz most megjósolni,
hiszen most a vírus diktál sajnos. Eredetileg ősz végére terveztem a visszatérést,
de úgy tűnik, ezt most a sorsra kell bíznia
a világ művésztársadalmának.
Oláh Antal
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