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KENDE ANNA 

Szüléstörténetek: 
Az anyává válás köznapi narratívái 

A szülés szerepe az anyaság szociális konstrukciójában 
Az anyaság szociális és történeti konstrukciókénti definiálásában sokat segít a szülés 
körülményeinek, eseményeinek, szubjektív feldolgozásának vizsgálata a különböző 
kultúrákban és történelmi korokban. Ez a tanulmány egy szülési élménybeszámolók-
ra épülő empirikus kutatás1 eredményeit mutatja be, amelynek kontextusát a mai 
magyar társadalom és annak egészségügyi intézményrendszere, illetve a szüléssel, 
anyasággal kapcsolatos tudományos és köznapi diskurzus adja. Elég csupán néhány 
évtizednyi távlatra visszapillantani ahhoz, hogy lássuk, milyen jellegű és mértékű 
változások következtek be a tekintetben, mit jelent anyának lenni. A demográfiai 
adatok azt mutatják, hogy a nyugati társadalmakban ma az anyaság leginkább egy, 
néha két gyermek felnevelését jelenti, ami cseppet sem hasonlít a második világhá-
ború előtti, vagy a túlnépesedéssel fenyegetett országokban tapasztalt anyaságél-
ményre, amikoris a nők reproduktív életszakasza többnyire terhességgel, gyermek-
szüléssel és gyermekneveléssel telik. Már ezekből az adatokból is érezhetjük, hogy a 
szülés élményének szubjektív átélése is egészen más, ha az élet egyszeri (esetleg 
egy-kétszer előforduló) eseményéről van szó, amelyre a nők hosszan, és – mivel az 
első gyermek születése a legtöbb nyugat-európai országban általában későbbre toló-
dott, közelebb esik a 30-as életévhez, mint a 20-hoz – tudatosan készülnek fel. 

Az orvostudomány területén is jelentős változások következtek be a szülés kö-
rülményeiben, amely a terhesség, a szülés és az anyaság fogalmainak medikali-
zálódását vonta maga után. Ugyancsak  hatással volt az anyaságra a fogamzásgátló 
szerek széleskörű elterjedése és elérhetősége, amely a nők számára nagyobb kont-
rollt biztosít a szülés időpontja és gyakorisága felett (Losonczi, 1991; Gillespie, 
2000). A fogamzásgátlás hatásának következtében az egyik legszembetűnőbb válto-
zás az, hogy egyre több nő egyáltalán nem akar, és nem is válik anyává. Vagyis a 
nőiség és anyaság szociálisan konstruált összefonódásának tételét2 mind a demográ-

                                                        
1 Külön köszönet illeti a Mérce Egyesületet, amely rendelkezésemre bocsátotta a vizsgálatuk keretében 

gyűjtött szülési élménybeszámolókat. A szülészeti intézményeket felmérő kötetük egy önkéntes kér-
dőíves vizsgálati eljárásra hagyatkozott, amelyekhez a kérdőív kitöltői tetszőlegesen levelet, kiegé-
szítéseket is csatolhattak. A tanulmányban közölt eredmények kiadványukban is publikálásra kerül-
tek, Kende Anna (2001). 

2 A két fogalom tudományos és köznapi értelemben vett összefonódását itt nem szándékozom részletesen 
tárgyalni, azonban bármely pszichoanalitikus elméletre hivatkozhatunk, amely a nőiség kialakulásá-
val, a női fejlődésmenettel foglalkozik, hiszen gyakorlatilag minden pszichoanalitikus iskola a női 
fejlődés kimenetének a heteroszexuális orientációt és a reproduktív szerep betöltését tekinti (lásd a 
különböző iskolák és nézetek képviseletében például Freud, 1933; Deutsch, 1933; Segal, 1997; 
Stoller, 1964; Kristeva, 1980)  
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fiai adatok, mind a fogamzásgátlás használata erőteljesen cáfolni látszik, ha ezek a 
változások kultúránként és társadalmi csoportonként eltérő mértékben jellemzőek is3. 

Az elmúlt évtizedekben a meddőség kezelése terén is jelentős fejlődés követke-
zett be, amely az anyaságra nézve szintén jelentős következményekkel járt. A mes-
terséges megtermékenyítés segítségével a pár saját, vagy akár egy kívülálló spermá-
jából vagy petesejtjéből keletkezhet az embrió, így már nem csupán a heteroszexuá-
lis pároknak, hanem akár egyedülálló nőknek vagy leszbikus pároknak is esélyük 
lehet a szülésre, anyaságra. Az eljárás során kiküszöbölhetők az öröklődő betegsé-
gek, akár meghatározható a születendő gyermek neme, mindez pedig olyan jellegű 
változást idéz elő, amely módosítja, bizonyos értelemben kitágítja az anyaság és a 
szülőség fogalmait (Tong, 1989). 

A fogamzásgátlás olyan orvosi felfedezés, amely a nők kezébe adta a döntési le-
hetőséget anyaságuk felől. A mesterséges megtermékenyítés olyan orvosi beavatko-
zás, amely lehetőséget adott meddő pároknak, egyedülállóknak vagy leszbikusok-
nak, hogy gyermekük szülessen. Mindkét forradalmi jelentőségű találmány ugyan-
akkor a megtermékenyülés privát aktusát medikalizálva, orvosi jelentéssel ruházta 
fel az anyaságot, amelyben a kontroll az orvos kezébe került. Bár a megtermékenyü-
lésnek még így is csupán csekély százalékát érintik ezek a változások, ettől függet-
lenül a terhesség, szülés egészére jellemzővé vált a medikalizálódás. A szülés ugyan 
soha nem volt természetes abból a szempontból, hogy ne lett volna mindig is megha-
tározó jelentőségű az a társas környezet, amelyben lezajlott. Azonban az elmúlt 
évszázadban bekövetkezett változások olyan mértékben hatottak ki a szülés folyama-
tára, hogy az végül elsősorban orvosi események láncolatává vált, amely gyakorlati-
lag jobban hasonlítható bármilyen betegség kórházi kezelésére, mint egy családi 
eseményre, ellentétben a szülés medikalizációja előtti állapottal4. A szülések kórházi 
levezetését, a különböző fájdalomcsillapítók és görcsképző szerek használatát, a 
császármetszés egyre gyakoribb alkalmazását elsősorban a szülés biztonságosabbá 
tételeként tartják számon, azonban egyre többször kap hangot a medikalizációval 
kapcsolatban az az ellenérzés, hogy a kórházi szülés során a nők elvesztik a testük 
feletti kontrollt, és a szülés a betegségekhez hasonlóan a testi történéseknek és az orvosi 
autoritásnak való kiszolgáltatottságot jelenti (Wolf, 2001). 

E folyamat megteremti a civilizáció és a modernség ismert kettősségét: a maga-
sabb szintű biztonságosabb ellátást, higiénés szempontból ellenőrzött folyamatokat, 
miközben gyakorta az emberi elidegenedettség, a dehumanizáltság hidegíti át a 
legemberibb életfolyamatot. A közvetlen emberi kapcsolatokat funkcionális viszo-
nyok helyettesítik, ez egyszerre megszabadulást és hiányérzetet ad. Higiénikus kö-
rülményeket talál idegenben – otthon helyett, ismeretlen idegen emberek az ismerős 
bába helyett, félelmet fokozó eszközök ijesztik idegen világban, olykor embertelen, 
rideg körülmények, közömbös, sokszor barátságtalan ápolónők bánásmódját kell 
elszenvednie a rokonok és ismerős asszonyok együttérzése helyett, főként férfiak 
beavatkozását élheti át szolidáris asszonyok helyett. (Losonczi, 1991: 9–10) 

                                                        
3 A választott gyermektelenség és a késői gyermekvállalás egyre szélesebb elterjedése a jelenség na-

gyobb elfogadását is jelenti a nyugat-európai országokban, amely azonban erősebben jellemzi a ma-
gasabb iskolai végzettségű csoportokat, mint a kevésbé iskolázottakat. A Ph.D. disszertáció kereté-
ben fókuszcsoport interjúk segítségével végzett kutatás is azt a vélekedést tükrözte, miszerint Ma-
gyarországon kevésbé elfogadott a választott gyerektelenség, mint Nyugat-Európában (ugyanezt 
támasztja alá továbbá Pongráczné, S. Molnár, 1997). 

4 Ugyanez igaz a meghalásra, amely szintén a medikalizáció következtében került ki teljes mértékben a 
családi események soraiból. 
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A technológiai fejlődés, a szülés és az akörüli események medikalizációja tehát 
kettős hatással járt: egyfelől eddig soha nem látott mértékben adta a nők kezébe a 
termékenységgel kapcsolatos döntések lehetőségét, másrészt megnövekedett kont-
rollt és beavatkozási lehetőséget nyújtott az eddig kívülálló államnak, intézmények-
nek és orvosi autoritásoknak (Gillespie, 2000). 

A teherbeeséssel, terhességgel és szüléssel kapcsolatos változások jó példáit mu-
tatják az anyaság szociális konstrukciójának, hiszen ezen a területen objektív és 
kézzelfogható módon alakult át az anyaság jelentése. Itt egyértelműen érezhetők a 
kulturális és szociális helyzetben fennálló különbségek, hiszen az orvosi szolgáltatá-
sok eltérően érintik a különböző szociális rétegekhez tartozókat. A szülés azonban 
nemcsak azáltal mutatja a szociális konstrukció jegyeit, hogy orvosi-egészségügyi 
történéssé vált, hanem a szülés során kialakított szubjektív élményben is tetten érhe-
tő az egyéni – személyes – és a társadalmi szintű konstrukció hatása. Az, hogy mit 
jelent egy nő számára, hogy gyermeket hoz a világra, magába sűríti a társadalom 
szüléssel, anyasággal, nőiséggel kapcsolatos nézeteit, és természetesen a személyes 
élettörténet egyediségét is, amelyben többek között szerepet kap a konkrét élethely-
zet, a párkapcsolat, a családi születéstörténetek, az előzetes tudás és a szüléstől való 
félelem is. A terhesség és a szülés medikalizálódása meghatározó a szülés élményé-
nek kialakításában is, hiszen a szülő nő betegként éli át e folyamatot. Ez bizonyos 
előnyökkel is járhat számára: a gyermeknek életet adó nő felmentést kaphat különfé-
le tevékenységek alól, állapotával zsarolhatja a külvilágot, azonban „a beteg út min-
dig is keserves”, a terhesség, a szülés, az anya-gyerek kapcsolat kialakulását megza-
varhatja, aggódást szül, és „a terhesség pozitív élményét mindenképpen megrongál-
ja” (Losonczi, 1991: 30).  

A szülés és a szülés körüli eseményeket az anyává válás élményének legmarkán-
sabb fordulópontjaként foghatjuk fel. A szülésről alkotott naiv beszámolók rámutat-
nak arra, hogy a (köznapi és tudományos diskurzusokból építkező) elvárások és 
élmények egymással milyen kapcsolatban vannak, illetve milyen jelentőséggel bír-
nak a szülést nemrégen átélt nők számára. A szülés élményének spontán leírása 
rávilágíthat arra, hova helyezi, mit jelent, milyen következményekkel jár egy nő 
életútjában gyermekének születése. A narratívák, amelyek elemzésre kerültek – 
egyrészt visszatükrözve, másrészt alakítva – maguk is bekapcsolódnak a szülés-
születés létező diskurzusába, amely természetesen részét képezi az anyaság és a 
nőiség diskurzusának is. A szüléstörténeteken az is lemérhető, hogy az élmények 
szerveződése milyen mértékben kontextualizált, vagyis a társadalmi-történeti-
egészségszociológiai háttér milyen szerepet játszik abban, mit írnak le a kérésünkre 
önként vállalkozó nők szülésük kapcsán. Továbbá megfigyelhető a tudományos 
diskurzus hatása a szülészeti eseményekre és a szülés élményének feldolgozására is. 

A pszichoanalitikus elméletek számos előírást fogalmaznak meg arról, milyen 
stádiumokon, pozíciókon kell egy nőnek átmennie, túljutnia ahhoz, hogy kialakuljon 
nőisége, amelyben kivétel nélkül mindig szerepet kap az anyaság felvállalása. A 
nőiség és az anyaság ilyen jellegű összekapcsolása számos problémát vet fel a nők-
ben kötelezően kiépülő bűntudattól kezdve a nők között feltételezett uniformizáltság 
gondolatán keresztül a nők egy csoportjának kirekesztéséig, patologizálásáig. A 
szülési beszámolók olyan narratívák, amelyek az anyává válás pillanatáról szóló 
beszámolókként segíthetnek megérteni, miként alakul, hogyan változik meg, illetve 
megváltozik-e az addig nőként átélt, vagy nőként hiányolt szubjektum pozíciója 
azáltal, hogy egy nőből anya lesz. Lehetséges persze, hogy valaki nem a szülés pil-
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lanataiban éli át, fogadja el ezt a váltást, sőt nem is az azt követő napokban, az 
azonban tagadhatatlan, hogy a szülés az a mozzanat, amitől kezdve ez a feladat – 
amelyet nevezhetünk identitásváltásnak többek között Breakwell (1983) nyomán, 
vagy a szubjektum pozíciójában bekövetkező váltásnak például Benjamint (2000) 
követve – a nő számára már halaszthatatlanná válik. Amit tehát a kutatásban részt-
vevő személyek leírnak, azok az e váltás mögött álló élmények, amelyeket alapvető-
en meghatároz a tudományos-történeti-társadalmi diskurzus, beleértve ebbe az 
egészségügyre és a nemekre jellemző egyenlőtlen helyzetet is. Ez a diskurzus azon-
ban alakítható, és – úgy tűnik számomra – a felmérést végző Mérce Alapítvány és az 
itt bemutatásra kerülő elemzés is hozzájárulhat a szülés a nők szempontjából több 
ágenciát és kezdeményezést takaró átértékeléséhez: „Nagyon tetszik a kezdeménye-
zés, hogy végre mi nők is kezünkbe vehessük saját sorsunkat, legalábbis a szüléssel 
kapcsolatos dolgokban.”; „Következő alkalommal gondosabban választom meg a 
helyet, ahol a gyermekem világra jön majd. Köszönöm, hogy meghallgattak és hogy 
segítséget nyújtanak a kismamáknak ebben a döntésben. Ezáltal tudhatják, hogy 
szabadon dönthetnek arról, hogy gyermekük milyen körülmények között szülessen.” 

Mivel a Mérce Egyesület kutatásában megfogalmazott kérdés nem arra vonatko-
zott, hogy az anyává válásról számoljanak be a nők, hanem a szülészeti intézménye-
ket igyekeztek felmérni, és ehhez kértek szülési élménybeszámolókat, be kell érnünk 
az erre vonatkozó spontán utalásokkal, illetve fel kell fedeznünk a szülés élményé-
nek tágabb perspektívájában leírt mozzanatokból, mit jelent ma a magyarországi 
szülészeti gyakorlat keretein belül anyává válni. Bár lehet, hogy kiábrándítóan hang-
zik, hogy a szülészeti intézményben ért élmények, események leírásából próbáljuk 
körvonalazni az anyává válással társított gondolatokat, mégis úgy érzem, éppen ezek 
a beszámolók nyújthatnak teljes képet azokról a hatásokról, amelyek ebben a hely-
zetben a leginkább befolyásolják, hogyan veszi kezdetét egy új identitás, hogyan 
kapcsolódnak össze a tudományos és köznapi diskurzusokra épülő elvárások a szer-
zett tapasztalatokkal, és ez a kölcsönhatás milyen következményekkel jár a nőiség, 
az anyaság és a szülés élményének társadalmi megítélésére. Fontosnak tartom, hogy 
ne csak elvont szinten foglalkozzunk azzal, mit jelent az, ha valakiből anya lesz, 
hanem tudatosítsuk, hogy ma Magyarországon többek között éppen így, a levelekből 
megismert körülmények, elvárások szerint, az általuk átélt érzelmek között történik 
a szülés-születés, vagyis az anyává válás kulcseseménye. 

A levelek elemzése: eredmények 
Élménybeszámoló, tájékoztatás, sóhaj, panasz, tanács: mindegyikre találunk példát a 
levelek közül, melyeket az 1998. október után szült anyák küldtek be egy, a szülé-
szeti intézmények gyakorlatát felmérő kutatás céljára. A felmérés elsősorban egy 
kérdőíves vizsgálatra hagyatkozott, de emellett kértük, aki teheti, írja meg szülése 
történetét, hiszen a szülés/születés élménye mindenképpen egy szubjektív, megismé-
telhetetlen és egyedi esemény, amelyet a kérdőív válaszlehetőségei csak korlátozot-
tan tudnak megragadni. Háromszázhatvannyolc esetben a kérdőív mellett levél is 
érkezett. 

A levelekről általánosságban az mondható el, hogy a kérdőívet kiegészítő, pon-
tokba szedett tömör leírásoktól kezdve a nyolc-tíz sűrűn teleírt oldal terjedelmű 
szövegek is előfordultak közöttük. A levelek többsége kifejezetten a szülés esemé-
nyeit írta le az első fájásoktól a kórházban töltött gyermekágyas napok végéig, ezen 
belül azonban változó volt, hogy mire irányította a figyelmet: elsősorban azokra a 
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személyekre fókuszált, akikkel ezalatt az idő alatt érintkezésbe lépett, vagy inkább a 
körülményeket, az átélt érzelmeket, a család szerepét, a fizikai történéseket írta le, 
vagy éppen a gyerek állapotát hangsúlyozta. Aránylag sok összehasonlítást találunk 
a levelek szövegeiben, amely során több szülés körülményeinek, élményeinek, ese-
ményeinek különbségeit tárja fel a levélíró. 

A kérdőív döntően a szülészeti beavatkozásokra, az intézmény környezeti adott-
ságaira, az eseményekre kérdezett rá. Ehhez a levelek annyit tehetnek hozzá, hogy 
segítségükkel megtudhatjuk, egy adott intézmény által nyújtott tárgyi és személyi 
feltételek, illetve a szülés eseményeinek láncolata hogyan reprezentálódik a szülő nő 
számára. Megismerjük, a kismamák milyen élményeket szereznek a szülés során, mi 
szervezi ezeket az élményeket, mi fontos számukra és mi nem, az események mely 
aspektusát emelik ki, és beszámolóikat milyen érzelmek kísérik. A levelek figye-
lembevétele lehetővé teszi, hogy megőrizzük és bemutassuk a szüléssel kapcsolatos 
elvárások sokféleségét, hiszen célom a vélemények rendszerezése és a bennük talál-
ható közös jegyek felismerése, ahelyett, hogy a születés élményének ideáltípusát 
próbálnám kialakítani. Fontos, hogy a levelek segítségével a nők szemszögéből 
értékelhetjük újra azt, amely esetleg az orvosok, kórházi személyek, vagy bármilyen 
kívülálló számára objektív tényállás lenne. „A kórházban eltöltött egy hetemet objek-
tíven úgy értékelem, ahogy a tesztet kitöltöttem, de szubjektíven egy rémálom volt. 
Én életemben nem sírtam annyit, mint ott.” – mutat rá a kérdőív kötött válaszlehető-
ségei és a levél adta nyitott véleménynyilvánítás különbségeire egy anya. 

A szülés élményének kikérdezése nem egyedi vállalkozás a felmérést végző 
Mérce Alapítvány részéről. Úgy tűnik, ennek a témának számos fóruma létezik az 
egészségszociológiai kutatásoktól kezdve (például Tóth, 1988; Vajda és Vajda, 
1991) a népszerű, kismamáknak szóló magazinokig (például Kismama magazin, 
illetve www.babanet.hu), amelyekben bíztatják a nőket, mondják el, írják meg szülé-
sük történetét. Megjegyezném, hogy a népszerű megközelítések között nemcsak a 
kifejezetten kismamáknak szóló médiában és nemcsak magyar nyelven találunk 
példákat erre a műfajra (lásd például Enright, 2001). Természetesen e narratíváknak 
elsősorban az a céljuk, hogy a várandós kismamákat első kézből tájékoztassák a 
rájuk váró eseményekről. Azonban sokszor a szülési élményekre adott szerkesztősé-
gi reakciókból arra következtethetünk, hogy a levelek az élmény feldolgozására 
szolgálnak, hiszen a nyílt levélváltás igyekszik a lelki problémákat tárgyaló rova-
tokhoz hasonló funkciót betölteni. A levélírók egy részének tehát nem volt idegen 
egy ilyen levél megírása, befolyással lehetett rájuk, hogy számos szülés történetét 
olvashatták már korábban is. Emellett a kérdőívben feltett kérdések is irányíthatták a 
levelek tartalmát, hiszen sokan éppen a kérdőívet igyekeztek kiegészíteni a levélben 
leírtak által. Mindezt figyelembe kell venni a levelek eredményeinek interpretálása-
kor, és azt is, hogy bár a levelek az ország szinte minden szülészeti intézményéből 
érkeztek, az adott szövegek mégsem jelentik az 1998. után lezajlott szülések repre-
zentatív mintáját. A területi eloszlás például semmiképpen sem tükrözi a szülések 
területi eloszlását, hiszen 159 levél érkezett vidéki kórházakban lezajlott szülésről, 
205 budapesti intézményből, 4 pedig tervezett, szaksegítséggel kísért otthonszülésről.  

A levelek tartalomelemzésekor a szövegek megismerése után olyan változókat 
alakítottam ki, amelyek egymástól jól elkülönülnek és a levelek teljes tartalmát 
lefedik (ez alól kivétel, ha a levél a terhesség – szülés – gyermekágy témáján túl-
menve másra is kiterjedt) (1. táblázat).  
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1. táblázat: A levelekben előforduló tartalmi változók 
 
 Tárgyi körülmények Személyi körülmények: 

Orvosok, szülésznők, csecsemős nővérek 
Információ, 

kontroll 
 
 
 
 

levelek 

szabályok, 
higiéné, 

elhelyezés, 
látogatók, 
eszközök 

Szülészeti 
események, 
problémák, 
beavatkozá-

sok, szoptatás 

személyes 
kapcsolat  

szakmai 
tudás, 

segítség-
nyújtás 

attitűd 
(bánásmód), 

(segítő-
készség) 

rendelke-
zésre áll hiányzik 

száma 245 278 24 171 282 61 85 
% 66 75 7 46 76 17 23 

 

A levelek elolvasásakor mindössze annyit jelöltem meg, hogy az adott változó 
előfordul-e a levélben, tehát utólag egy-egy levélről csupán annyi rekonstruálható, 
hogy mely változók fordultak benne elő5. A változók első csoportjába az objektív 
körülményekre vonatkozó levélrészletek kerültek, mégpedig elsőként a szabályokra, 
higiénére, elhelyezésre, látogatásra, eszközökre vonatkozó utalások. Ez a levelek 
66%-ában fordult elő. „Négyágyas, fürdőszobás, WC-s, barátságosan berendezett 
szobába kerültem.”; „Volt valami látogatási idő-féle, de nem kellett betartani. Min-
denesetre én örültem neki, hogy nem jön be tíz idegen a szobába.” A második válto-
zócsoport a szülészeti eseményeket, a beavatkozásokat, a szoptatás kérdését, és az 
ezekkel kapcsolatos problémákat sűrítette magába. Ez a kategória az elsőnél még 
gyakrabban, a levelek 75%-ában található meg. „Éppen lefeküdni készültem, amikor 
valami görcsfélét éreztem és ha még nem szültem volna, talán észre sem vettem 
volna.”; „A köldökzsinórt csak akkor vágta el a férjem, amikor már nem pulzált.” A 
levelek nagy része tehát kapcsolódott a kérdőívekhez, és igyekezett tárgyilagos 
képet adni arról, milyen körülmények között és hogyan zajlott a szülés. Egy jelleg-
zetes példa arról, hogyan indul egy levél: „Szombatra voltam kiírva, és a rákövetke-
ző hétfőn mentem kontrollra az orvosomhoz. Minden rendben volt, csak a vérnyomá-
som egy kicsit magasnak találta…” 

A következő változócsoport a személyi környezetre vonatkozott. Ebbe a csoport-
ba az orvosok, szülésznők, csecsemős és gyermekágyas nővérek kapcsán tett meg-
jegyzéseket soroltuk, három alkategóriát kialakítva aszerint, hogy a levélíró a sze-
mélyi környezet mely aspektusát emeli ki. A kapcsolat, a partnerség említésére 
csupán a levelek 7%-ában került sor: „Vakon megbíztam benne, és a szülőszobában 
már személyes jó barátunkként állt mellettem”. A személyzet szakmai hozzáértését, 
a segítségnyújtás módját ennél sokkal többször, de kevesebb, mint a levelek felében 
érintették a levélírók (46%), „Az orvost azért választottuk, mert ő vezet Leboyer 
szerinti gyöngéd-csendes szülést”. Az attitűdöt, a bánásmódot, a segítőkészséget 
viszont a levelek 76%-ában említették, tehát többször, mint magukat a szülés körüli 
eseményeket. “A doktornő, akihez egész terhességem alatt jártam, és aki a szülést is 
levezette, mindvégig nagyon türelmesen, szimpatikusan viselkedett. A szülőszobán 
két szülésznővel volt dolgom, de mindkettő rendkívül kiállhatatlan volt, egy csepp 
megértés sem szorult beléjük.”; „A szülést követően tőle vártam volna először meg-
értést, kedvességet, ehelyett hideg, mogorva és lekezelő volt.”  

                                                        
5 Egy-egy leírt gondolat természetesen több változónál is megjelenhetett, hiszen például a kórházi sze-

mélyzet attitűdjének említésekor legtöbbször két dolgot lehetett megjelölni. Egyrészt azt, hogy a 
személyzet páciensre irányuló attitűdje előfordult-e a szövegben, másrészt az ezt kísérő érzelmi vál-
tozót, amely tükrözte, hogy a szülő nő miként reagált az attitűdre. Ha például valaki a nővér kedves-
ségét említette, azt a kellemes érzelmek között is feltüntettem. 
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Figyelemfelkeltőek ezek a számarányok, hiszen az orvos- és szülésznőválasztás 
előtérbe kerülésével azt feltételezhetnénk, hogy a választott személyek szakmai 
tudása, és a velük kialakítható személyes kapcsolat elsőrendű a kismamák számára. 
A levelek alapján mégis úgy tűnik, fontosabb, hogy a már megismert, vagy a még 
ismeretlen, ügyeletes személyzet hogyan közeledik a kismamához, hogyan kommu-
nikál vele, miként bánik a szülő, vagy a gyermekágyas osztályon fekvő nővel. „Egy 
kórház anyagi ellátottsága adott, és nem ettől érzi ott jól magát az anyuka, hanem 
azoktól az emberektől és emberi kinyilvánulásoktól, amit ott tapasztal.” 

A következő változó az információ elérhetőségére, az események feletti kont-
rollra vonatkozott. Az, hogy a kismama hozzájut-e az őt érintő információkhoz, 
kontrollálja-e a vele és kisbabájával történő eseményeket, a levelek tanúsága szerint 
igen fontos. „A szülésnél a legnagyobb nehézség az, hogy a kismama egy számára 
szokatlan, ismeretlen helyzetbe került. Ha ezt a kórház, szülészet, személyzet kihasz-
nálja, akkor kerül az anya megalázó helyzetbe. Ha ezen az ismeretlenen átvezetik, 
akkor bármilyen nehéz is a szülés, valószínű, az anya pozitívan fogja értékelni az 
eseményt.”  Tizenhét százalék tett említést arról, hogy informált volt, kontrollálta az 
eseményeket: „Nekem az egész terhesség, szülés és kórházi bentlét kellemes élmény 
volt. Mindenki kedves volt és bármit meg lehetett kérdezni, mindenre válaszoltak, és 
úgy, hogy azt még egy laikus is megértette.” Huszonhárom százalék írta, hogy nem 
volt kellő információ birtokában: „Bementem vizsgálatra a 37. héten, amikor az 
orvosom se szó, se beszéd burkot repesztett, és közölte, szülünk.”; „Senki sem tájé-
koztatott, hogy a gyerekemmel baj van, kérésemre nem hozták az ágyamhoz, ezért 
magam mentem érte és ott döbbentem láttam, hogy inkubátorban van.” A kontroll 
pozíciója és az információ elérhetősége kivétel nélkül minden esetben az elégedett-
ség forrását jelenti, mindezek hiánya pedig az elégedetlenségét. Bár egyes konkrét 
beavatkozások esetén írták néhányan, hogy nem okozott problémát, hogy nem tud-
ták, az miért történt: „Vajúdás közben kaptam egy injekciót, amiről nem tudtam, 
micsoda, nem is jutott eszembe megkérdezni”, összességében azonban minden levél-
írónak igénye volt, hogy legalább értesüljön a vele kapcsolatos történésekről, és nem 
tartotta elfogadhatónak, hogy megfosszák attól, hogy ténylegesen részt vegyen az 
eseményekben, vagyis tárgyként kezeljék. 

A fenti hét tartalmi kategória mellé rendeltem az érzelmi dimenzió változóit, 
amely három pozitív és három negatív érzelmet tartalmazott (2. táblázat).  

2. táblázat: A levelekben előforduló érzelmi változók 
 Pozitív érzelmek Negatív érzelmek 

Levelek 
Boldogság Kellemesség Biztonságérzet Megalázottság Kellemetlenség Fájdalmas, 

rossz élmény 

száma 67 244 36 56 171 84 

% 18 66 10 15 46 23 
 

Két, egyszerűen pozitívnak és negatívnak nevezhető érzelmi változót különítet-
tünk el: a kellemest és a kellemetlent, és ide soroltunk minden megjegyzést, amely-
ben érződött a negatív vagy a pozitív ítélet. A „kellemes” a levelek 66%-ában for-
dult elő: „Legnagyobb meglepetésemre a vizsgálatokat megpróbálták a leggyorsab-
ban és a legudvariasabban végezni. Teljesen megdöbbentem: partnerként 
kezeltek.(…) Az orvosok és az ápolók kedvesek és barátságosak voltak, mikor jöttünk 
haza, így búcsúztak tőlünk: Reméljük elégedettek voltak, és legközelebb is minket 
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választanak.” A kellemetlen érzés a levelek 46%-ában jelent meg: „Tudom, vannak a 
kórháznak vitathatatlan értékei, de egy-két ténytől eltekintve szerintem szörnyű egy 
hely.” Érdemes felfigyelni arra is, hogy az írások 29%-ában egyaránt találhatunk 
pozitív és negatív vélekedéseket is, vagyis a levelek egy jó részében fellelhető a 
szüléssel, kórházzal, kórházi tartózkodással kapcsolatos ambivalencia: „A szülés 
nagyszerű érzés volt. Viszont a fájdalmaim nagyok voltak. A fájdalmak miatt kicsit 
ijesztő volt.” ; „Csodálatos élmény volt a szülés, maga az a folyamat, miközben Anna 
világra jött. Egyúttal azonban megalázónak is tartom azt az eljárást, hogy kikötnek, 
mint egy „rabot” a szülés közben.” 

A kellemes élmények dominanciája sajnos csak látszólagos, mivel az erősebb és 
specifikusabb érzelmek szintjén már nem tapasztalhatjuk ezt a tendenciát. A boldog-
ság –  szinte mindig a gyermek érkezése és az anyai érzés átélése kapcsán –, össze-
sen a levelek 18%-ában fordult elő. „Ákos kicsúszott, egészséges volt és én boldog 
voltam.” Itt jegyezném meg, hogy a boldogság és az anyai érzés, az anyává válás 
szinte tökéletes átfedése többféleképpen is interpretálható: a levelek ismeretében azt 
mondhatjuk, hogy nagyon sokszor a nehéz körülmények ellenére, a gyermek meg-
születésekor döbben rá a nő, hogy mindez nem volt hiába, hogy minden ellenére 
megérte, és a gyerek születése már csak a kontraszt miatt is csodát jelent számára 
„Egyébként tényleg az a legszebb, hogyha már itt vannak velünk a gyermekeink, 
mindegy, hogy mi miken mentünk keresztül, lényeg, hogy ők boldogok és egészsége-
sek legyenek.” Másfelől a levelekben éppen az anyaság átéléséről olvashatunk a 
legkevesebbet, előfordul, hogy semmilyen utalás nincsen arra, hogy a megszületett 
gyermek egyáltalán a levélíró sajátja, és sokszor csupán egy rövid megjegyzés – 
amely szinte mindig az átélt boldogságra vonatkozik –, jelzi, hogy a nő a szülés 
során anyává vált. 

A szintén pozitív töltetű, bár eltérő tartalmú érzelem, a biztonságérzet csupán a 
levelek 10%-ában jelent meg. „Az első hónapokban nagyon féltem a szüléstől, de ez 
a felkészítés után teljesen megszűnt.(…) A legjobb az volt, hogy segítőim úgy tud-
tak mellettem lenni, hogy nem akadályozták a befelé fordulásomat, és teljes bizton-
ságban éreztem magam velük.” Az érzelmi dimenzió másik pólusán az (erős testi, 
vagy lelki) fájdalom, a rossz élmények álltak, amely a beszámolók 23%-ában fordult 
elő: „Az ideges, tapasztalatlan szülésznő visszatartotta a babát a tolófájások idején, 
amihez hasonló szörnyűséget nem is tudok elképzelni.” A megalázottság legtöbbször 
a kórházi személyzet tekintélygyakorlásából, a kismama, mint nő vagy ember tiszte-
letének hiányából származott, és a levelek 15%-ában fordult elő. „Az első perctől 
kezdve, amikor bementem, a helyzet megalázó volt, és a végletekig kiszolgáltatottnak 
éreztem magam. Engem a beöntés viselt meg a legjobban, ezzel szinte megtörtek és 
utána képtelen voltam gondolkozni, és tenni bármit. Olyan volt, mint egy iskolában. 
Szót kellett fogadni a nővéreknek és a szülésznőknek, csak nem fekete ponttal fenye-
gettek, hanem azzal, hogy a gyerekünknek okozunk kárt.”; „Borotválás, beöntés – 
persze nem egyedül voltam az előkészítőben. A CTG miatt végig feküdnöm kellett – 
ilyen elemi erejű kiszolgáltatottságot még nem éreztem”.  

Úgy tűnik, hogy az erős érzelmek között sokkal gyakoribbak a negatív élmé-
nyek, mint a pozitívak. Ebből természetesen nem következik, hogy ma Magyaror-
szágon a szülés inkább erősen negatív, mint erősen pozitív érzelmek forrása. Ehe-
lyett inkább utalhat arra, hogy a rossz élmények gyakrabban késztetik a kismamát 
levélírásra, hiszen ez is egy lehetőség a feldolgozásra, ahogyan azt egy kismama 
meg is fogalmazta: „Már régóta kikívánkozott belőlem, így tulajdonképpen magam-
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nak tartoztam vele, hogy leírtam a szülésem történetét.” Itt érdemes felidézni, hogy a 
kismamáknak szóló újságokban is rendelkezésre állt egy olyan minta, amely szerint 
a nehézségeket, fájdalmas, rossz élményeket levélben leírva fel lehet dolgozni, tehát 
ez nem feltétlenül teljesen spontán módon alakult így a felmérés során. 

A tartalom és az érzelem mellett külön jelöltem, hogy a levélíró milyen pozíció-
ból írta a levelet, kinek a szempontját vette alapul egy-egy vélemény megfogalmazá-
sánál (3. táblázat).  

3. táblázat: A levélíró pozíciója 

Levelek 
Női Anyai Páciensi Orvosi/ 

egészségügyi Gyermeki Apai Családi 

száma 28 102 317 8 33 31 30 

% 8 28 86 2 9 8 8 
 

Itt szerepelt az anyai, női, páciensi, orvosi, gyermeki, apai és családi szempont. 
Ezek közül természetesen egyszerre több is szerepelhetett. Leggyakrabban a páciens 
szemszögéből írják le élményeiket az anyák, tehát magukra, mint a kórházi rendszer 
részére tekintenek, amikor szülésükre reflektálnak. Ez érthető, hiszen egyfelől a 
szülés leggyakrabban kórházban zajlik le, és a kérdőív is arra volt kíváncsi, hogy mi 
történik a szülészeti intézményben, tehát feltételezhető, hogy a ráhangolódásnak is 
köszönhető, hogy a levélírók 86%-a páciensként írja le történetét. Kivételesen nem 
az ehhez a szemlélethez illeszkedő levélrészletek szolgáltathatják a legjobb példát a 
szempont jobb megértéséhez, hanem az erre vonatkozó kritikák, amelyek azonban 
csak elvétve jelentek meg: „A beutaló ellenére is csak hosszas várakozás után kap-
hattam volna bármilyen görcsoldót vagy fájdalomcsillapítót. Kérésemre a válasz ez 
volt: – majd ha magára kerül a sor, itt mindenki beteg. – Soha nem vártam el soron-
kívüliséget, de szerintem a terhesség nem betegség. Amíg nem volt vesegörcsöm 
addig én is minden kezelést nyugodtan kivártam.”; “A doktor azt kérdezte, nálam 
akar szülni? Hát a szülés nálam 35 ezer forint, és minden vizsgálatot a magánrende-
lőmben végzek, ami alkalmanként 2500 Ft. Gondolhatjátok, erre mit mondtam: Doki, 
én nem megvenni akarom a gyerekemet, hanem megszülni.” 

A páciens-szemlélet mellett az anyai szempont jelenik meg a legtöbbször (28%) 
„Aki már szült, tudja, hogy gyermekének megszületése életének legfontosabb ese-
ménye és legmeghatározóbb élménye. Nem mindegy tehát, hogy miképpen éli át ezt 
egy anya és persze a gyermek is.” Minden egyéb 10%-nál valamivel kevesebbszer 
fordult elő  (gyermeki: 9%, apai 8%, családi 8%, női 8%), kivétel az orvosi szem-
pont figyelembevétele, amely összesen kevesebb, mint 2%: „Én nem ragaszkodom 
foggal-körömmel a szülőszékhez, elviselem a gátmetszést, és az orvosomra bízom a 
vákuumot, vagy ne adj' Isten a császárt. Ők sem tudnak kibújni a bőrükből, és nekik 
is lehetnek igényeik.” 

Már abból körvonalazhatóak a szüléssel kapcsolatos diskurzus hátterében álló 
feltevések, hogy a levelek szövegei alapján milyen változókat tudtunk kialakítani, és 
ezt tovább pontosíthatjuk a változók közötti arányok figyelembe vételével. A levél 
írói ugyanis szabadon választhattak, mit írnak le a szülés élménye kapcsán, mégis 
azt látjuk, hogy – negatív vagy pozitív előjellel és eltérő gyakorisággal – elsősorban 
a tárgyi és személyi környezetről szóló beszámolót tartják relevánsnak: a szülészeti 
eseményeket és a komplikációkat, a szoptatással kapcsolatos történéseket, az esemé-
nyek feletti kontrollt, az átélt érzelmekre vonatkozó nyílt beszámolót, és néhány 
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egyéb szempont figyelembevételét tartják lehetségesnek, melyek közül leginkább a 
páciensi, és csak ezután az anyai nézőpont volt jellemző. Az elemzésnek ezen a 
szintjén jól érzékelhető, hogy a szülés élménye alapvetően azon alapszik, hogy a 
kismama milyen elvárásokkal nézett a szülés elé, és ehhez képest mit tapasztalt. 
Nyomon követhető tehát, hogy milyen domináns diskurzusok léteznek a szülés kap-
csán ma Magyarországon, amelyhez igazodva alakulnak ki az elvárások, majd a 
szülésélmények. A szülészeti beavatkozások némelyike szinte egyértelmű mérlege-
lés alá esik, vannak, amelyekre kényszerként tekintenek a nők (például beöntés, 
gátmetszés, császármetszés) és attitűdjeik ezekkel kapcsolatban mint valamilyen 
szükséges rossz elfogadását tükrözik, vagy negatív élményeik forrásaként tekintenek 
rájuk, illetve a beavatkozás elmaradását pozitív élménynek tekintik. „Lelkifurdalá-
som lett, hogy miattam kellett így megszületnie, miattam lett császáros baba.” Más 
beavatkozásokról megoszlanak a vélemények (például szülés gyorsítás), és eszerint 
ezek eltérő elbírálás alá esnek, bár itt is sokszor érezhető egy vélt vagy valós kon-
szenzus azt illetően, hogy mit „kellene” ezekről gondolni. Ehhez egyébként maga a 
kérdőív kérdései és válaszlehetőségei is hozzájárultak, mint az a következő idézetből 
is kiderül: „Itt a kérdőív kérdése, hogy hogyan született meg a gyermekem, és kide-
rül, hogy nem természetes úton?! Megint csak azt erősíti, hogy nem csináltam nor-
málisan, nem történt rendesen a szülés. És sírni lenne kedvem, mint ahogy valahány-
szor, ha később visszagondoltam a szülésbeli szerepemre. Életemben nem csalódtam 
magamban ekkorát”. Megint más eseményeket egyértelműen pozitívan ítélnek meg 
(például sétálva vajúdás lehetősége, apás szülés), tehát elmaradásuk negatív élményt 
jelent, meglétük pozitívat: „Jó érzés volt, hogy mellettem volt a férjem, így teljes 
biztonságban éreztem magam, tudtam, ha bármi problémám van, ő megkeresi az 
orvost vagy a szülésznőt, ha éppen nincsenek mellettem, nem kell kiabálnom”. Eze-
ket az elvárásokat számos szakirodalmi és népszerű irodalmi ajánlás alakította ki, 
amelyek némelyike – úgy tűnik – a szülő nőket előbb érte el, mint a kórházakat, 
minek következtében az elvárásokkal nem mindig van összhangban a kórházi gya-
korlat.  

A korai kötődés élménye, annak megélése, hogy a születést követő első percek, 
órák hogyan zajlanak le, és ezek hogyan hatnak ki az anya (apa) és gyermeke közötti 
további kapcsolatra, egy, a szülészeti beavatkozásokhoz hasonló szemponttá vált a 
szülés élményének feldolgozásában. Bár a kötődésre utaló megjegyzéseket besorol-
hattuk a fenti kategóriák valamelyikébe, azonban ezek a leveleknek önmagában véve 
is figyelemreméltó és jól elkülönülő aspektusát képezték. Találkoztunk boldog, 
elégedett és elkeseredett, fájdalmas véleményekkel is, ami nem kis mértékben annak 
köszönhető, hogy a kapcsolat kezdetének fontosságát hangsúlyozó pszichológiai 
szakirodalom hatása mára beáramlott a köztudatba, és többé-kevésbé megváltoztatta 
a szülészeti gyakorlatot is. Erre is visszavezethető, hogy a vélemények között akad-
nak spontán leírások és a tudományos ismeretek fényében tett megjegyzések is. 
„Utána a hasamra tették és bepólyálva is hármasban lehettünk orvosok, ápolók 
nélkül a szobában. Ez volt életem legszebb fél órája!”; „Míg a fiamat a hasamra 
tették, úgy elkezdtem nevetgélni, hogy alig bírtam abbahagyni, míg simogattam a 
picikét. Sokszor olvastam róla, de sosem hittem volna, hogy ez ilyen fantasztikus 
érzés.” Illetve „A fürdetést, mérést, öltöztetést követően ismét odaadták egy kicsit, 
majd mire észbe kaptam, újra elvitték. Teljesen kétségbeestem, hogy lemaradunk 
arról az első két óráról, amiről azt állítják nagyon fontos a kötődés szempontjából.”; 
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„Borzasztó érzés volt megszülni a babát, és nem látni. Emberkínzással ér fel. Az a 
pár óra többnek tűnt, mint az egész terhesség.” 

A korai kötődés, az ezekkel kapcsolatos ismeretek kettős hatást fejtenek ki, 
amelyben nehéz lenne mérlegelni a nyereség és veszteség arányait. Egyrészt tetten 
érhető a korai kötődés irodalmának nagymértékű figyelembe vétele a szülészeti 
gyakorlatban, vagyis a legtöbb kórház, úgy tűnik, igyekszik megadni a lehetőséget 
arra, hogy az anya (és az apa) együtt tölthesse a szülés utáni első órákat az újszülöt-
tel, ezalatt esetleg meg is szoptathassa őt. Amennyiben a helyzet így alakul, minden-
ki elégedett, és a meghitt pillanatok okozta kellemes érzést kiegészíti az a tudat, 
hogy megtörtént az első fontos lépés a kötődés érdekében, vagyis a dolgok ideálisan 
alakultak. Ehhez képest találkoztunk az anyáknak olyan csoportjával is, akik valami-
lyen komplikáció, vagy egyszerűen a kórházi gyakorlat miatt nem tölthették együtt a 
„megfigyelés” óráit gyermekükkel, ezekben az esetekben azonban azt látjuk, hogy a 
normalitást hangsúlyozó elmélet további terheket ró arra az anyára, akinek nem volt 
sima szülése, gyermeke császármetszéssel vagy koraszülöttként látta meg a napvilá-
got, vagy egyszerűen lakóhelyénél fogva, esetleg anyagi helyzete miatt, választott 
orvos hiányában nem került abba a helyzetbe, hogy az első perceket a gyermekével 
töltse. Ilyenkor jelentkezik a bűntudat, a félelem, hogy ennek maradandó következ-
ményei lesznek, a kötődés már soha nem lesz olyan, mint lehetett volna. „Teljesen 
másképp kötődöm simán született fiamhoz, mint a császároshoz.”; „Ha van valami, 
amit nagyon hiányoltam szülés után, az a baba volt. Ma sem tudom, miért rohantak 
ki vele, így szokták-e vagy a vákuumos elhúzódó szülés miatt meg akarták vizsgálni. 
A férjem kimehetett, és végignézte a fürdetést, öltöztetést, de én csak egy batyut 
láttam viszont, akit odadugtak, hogy pusziljam meg. Se köldökzsinór, se szoptatás, se 
bőrkontaktus.” Mindenképpen érdemes tehát mérlegelni ezt a kettős hatást, amikor a 
pszichológiai, pszichoanalitikus szakirodalom a köznapi életbe átáramlik, és a nor-
malitás elméleteként fejti ki áldásos vagy áldatlan hatását az anyává válás amúgy is 
érzékeny pillanataiban.  

Az élmény lehetséges következményei 
A korai kötődés kapcsán leírt ellentmondásos hatás mellett felfedezhetjük a szülési 
élmény személyiségformáló következményeit is, de nem utolsósorban az élmény 
kihat a további gyermekvállalásra is. A következő levélidézetek explicit utalásokat 
tesznek arra, hogy az élmény szempontjából rendkívül fontos, hogy a nő dönthessen 
saját szülésének módjáról, üteméről, vagy legalább úgy érezze a történéseknek az 
újszülött és a szülő anya szemszögéből célja van. „Az ügyeletes orvos kért, várjuk 
meg a kitolással a saját orvosomat. Hozzáteszem, érkezéséig még 10 percet kellett 
várni. Így lánykánk kéken-lilán született. Azt gondolom, hogy akkor kellett volna 
megszületnie, amikor ő és a saját testem megadta az egyértelmű jelzést. Sajnálom, 
hogy vakom bíztam az orvosban és nem pedig a saját magzatomban.” Ennél is álta-
lánosabb volt az információ iránti igény, a döntési helyzetekben a szülő nő partner-
ként történő bevonása, nőiségének, emberi mivoltának respektálása és legfőbbkép-
pen a kiszolgáltatottság és megalázás elkerülése. „Én ugyan a szülés és az ezzel 
kapcsolatos egészségügyi dolgokban járatlan voltam. De intelligens és toleráns 
ember vagyok, aki ad arra, hogy fegyelmezetlenséggel vagy hisztivel ne terheljen 
senkit, ne nehezítse a kórházi személyzet dolgát. Ha értelmesen beszéltek volna az 
emberrel, sok mindent elfogadtam volna. De így?”; „Szenzációs érzés volt, hogy nem 
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a fejem fölött határozták el, hanem én mondhattam ki, hogy császáros legyek, mert 
féltettem a kisebbik babát.”  

A megalázás, kiszolgáltatottság elsősorban abból adódhatott, hogy a kórházi hie-
rarchiában a „nőbeteg” igen alacsony lépcsőfokon áll, és egyszerre szembesülhet a 
nemek és az egészségügy hierarchiájában betöltött kedvezőtlen pozíciójával. Az 
anya egyrészt egy jólfizetett, dominánsan férfiszakma képviselőivel, és e férfi képvi-
selők alatt dolgozó alacsony fizetésű, nő beosztottakkal kerül kapcsolatba szülése 
során. Mindkét csoport megteheti, hogy a szülő nővel empatikusan viselkedve segíti 
megőrizni emberi/női méltóságát és tekintettel van személyes igényeire, „Legna-
gyobb meglepetésemre a vizsgálatokat megpróbálták a leggyorsabban és a legudva-
riasabban végezni. Teljesen megdöbbentem: partnerként kezeltek.”, vagy kihasznál-
va a helyzetet, az egészségügyi intézményrendszerbe bekerült „tárgyként” kezelik a 
kismamát, amelyet egy levélíró éppen ezzel a szóval meg is fogalmazott „Igazából 
úgy kezeltek, mint egy tárgyat, ami még fájdalmasabbá tette a szülést.”; „A vizsgála-
tok futószalagon folynak, a vizsgálatot végzők még arra sem méltatják a pácienseket, 
hogy visszaköszönjenek, vagy a nevükön szólítsák őket.” Előfordul, hogy a szülész-
nők, a nővérek az erősen hierarchikus rendszerben maguk is a szülő nőkön vezetik le 
feletteseiktől elszenvedett sérelmeiket. Mindegyik hozzáállásra találunk példát, 
éppúgy, mint a férfi (esetleg nő) orvos Winnicott által az anyáknak javasolt odafor-
dulására, mely során a segítés úgy történik, hogy azt a segítséget elfogadó személy 
önálló eredményének tekintse. Az egyik levélíró ezt az igényt expliciten le is írta: „A 
kórház iránt érzett tartózkodásomnak az az oka, hogy úgy gondolom, nagyon kevés 
orvos képes azt a tiszteletet megadni egy nőnek, hogy hagyja a babát és a mamát 
tenni a dolgát.” Mindezek alapvetően, és úgy tűnik a konkrét eseményeknél, beavat-
kozásoknál nagyobb mértékben határozzák meg, hogy a szülő nő hogyan éli át a 
szülést, kezdeményező, cselekvőképes ágensként, vagy az egészségügynek, az ese-
ményeknek kiszolgáltatott tárgyként éli át gyermeke születését. 

Két további szempont miatt sem szabad bagatellizálni a szülési élményt. Egy-
részt sajnos nem egyszer találkoztunk olyan levéllel, amelyben éppen az élmény 
(tehát nem a komplikációk vagy a beavatkozások) miatt dönt úgy az édesanya, hogy 
többet nem szül. „Ezután a tapasztalat után biztos, hogy semmi esetre sem vállal-
koznék több szülésre, de ha ez lett volna az első, akkor jelenleg csak egy gyerekem 
lenne, mert nem szültem volna többet.”; „Gondolom, megértik, hogy ilyen élmények 
után többet nem szeretnék szülni!” Igaz, volt olyan levélírónk is, akit nem lehet 
eltéríteni a további gyermekvállalástól. „A szülési kedvemet sem a csecsemős nővé-
rek, sem a védőnők, sem az SZTK rendelőintézet nővérei nem tudták elvenni.” Más-
részt fontos a szülési élmény személyiségformáló hatása is, vagyis egy gyermek 
megszülése meghatározó eseménye lehet a további életnek is. „Életemben először 
éreztem, hogy valami igazán jelentőset sikerült véghezvinnem, és olyan jólesett, ha 
megdicsértek, hogy milyen jól csináltam. Izgalmas, felemelő élmény volt.”; „Renge-
teg energiát és lendületet kaptam, az életem megváltozott. Valami a helyére került 
bennem.” Illetve ezzel ellentétes élményről is kapunk beszámolót, amelyben inkább 
a trauma volt az, amely hosszútávon meghatározó marad: „Sokszor úgy nehezedik 
rám, mint egy lidércnyomás”; „Itt több olyan negatív élmény – inkább trauma – ért, 
amit életem végéig fogok magammal cipelni, a mai napig nem tudtam feldolgozni.” 

A levelek rendkívül jól demonstrálják azokat a lehetőségeket és korlátokat, ame-
lyekkel ma bármely nő szembesülhet, ha egy magyarországi szülészeti intézménybe 
kerül. Emellett az írások elemzésével választ kapunk arra, mi szervezi az élményt, 
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mi segíti elő, illetve akadályozza meg azt, hogy az egészségügyi intézménybe került 
nő a szülés során emberként érezze magát, vagyis egy sokszínű leírást kapunk a 
szülés szociális konstrukciójáról. Látható volt az elvárások szerepe, az elvárások 
mögött viszont megtalálhatók a tudományos és népszerű vélekedések különböző 
beavatkozásokról és szülészeti eseményekről, az egészségügyi hierarchia nemekkel 
kapcsolatos és presztízsre vonatkozó jellegzetességei és a szülő nővel szemben tanú-
sított attitűdök. Az eredményeket  akkor is nagyon tanulságosnak érzem, ha tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy a 368 levél nem szolgál reprezentatív eredményekkel a 
magyar társadalom egészéről. Amit e levelekben találunk, az 368 hiteles történet 
olyan nők tollából, akik a közelmúltban egy-egy magyarországi intézményben szül-
tek, tehát véleményük elsőrendű forrás a szüléssel, az anyává válással társított el-
képzelések, elvárások és élmények megismeréséhez. 
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