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a veszély nem magában a metafora használatában 
rejlik, hanem abban, hogy elfeledkezünk arról, ez az, 
amit használunk. Ezért a megoldást nem jelentheti 
pusztán egy jobb metafora keresése – hanem inkább 
az, hogy emlékeztessük magunkat, hogy éppen 
használunk egyet, és hogy sokkal több metaforát 
vegyünk igénybe, amikor az egyszerű szavakba 
nem önthető valóságot akarjuk megragadni.

(Aeon digital magazine)

Fiona Woolard

A gyerekszülés mint teljesítmény

A gyerekszülés megítélésének filozófiai ösz-
szefüggései

Egy beérkező e-mail pityegése hallatszik. Azt adja 
hírül a tanszéknek, hogy sportos kollégánknak 
sikerült lefutnia a maratont. Értesülünk arról, hogy 
mindezt mennyi idő alatt vitte végbe, és hogy hány 
hónapig tartott az edzés: úgy illik, hogy valameny-
nyien gratuláljunk lenyűgöző teljesítményéhez. 
Egy pillanat sem telik el, és még egy e-mail érke-
zik, ezúttal csak nekem. Kedvenc kolléganőmtől 
van, aki mindig készen állt, hogy viccet csináljon a 
nemek közti kettős mércéből. Leírja benne, milyen 
e-mailt szeretne látni az egész tanszék részéről, 
mindenkit arra biztatva, hogy gratuláljanak ne-
ki első, hosszúra nyúlt szüléséhez, kiegészítve a 
fájdalomcsillapítás (nála sikertelen) módszerének 
lényeges statisztikájával, a vajúdás minden egyes 
szakaszának hosszával (a második, tolási szakasz 
körülbelül olyan hosszú volt, mint amennyi idő 
alatt partnere futja le a maratont), és a világra jött 
baba súlyával és fejkerületével.

A terhesség, a szülés és a szülőség korai napja-
iban mi emberek olyan elképesztő dolgokat mű-
velünk testünkkel, amelyek csak a maratonfutók 
teljesítményéhez hasonlíthatók. Terhesség idején 
testünk a mikroszkópikus blasztocisztától a kifej-
lett magzatig védi és táplálja a növekvő emberi 
lényt. Az emberi teljesítőképesség határait csak 
az élsportolókéhoz mérhető energiafelhasználási 
csúcsok segítségével feszegetjük. Vajúdás közben 

a méhnyak 10 cm szélesre bővül, nagyjából akko-
rára, mint egy zsemle. Amikor szoptatunk, akkor 
olyan tejet termelünk, amely pontosan megfelel 
kisbabánk igényeinek; a tej kalóriatartalma meg-
nő a baba jelzésére, mi szerint gyorsan akar nőni, 
és egész nap etetni kell, továbbá épp a megfelelő 
antitesteket fejleszti ki, hogy védje a csecsemőt az 
anya vagy a gyermek betegsége esetén.

A terhességre, a szülésre és a szoptatásra na-
gyon különbözőképpen tekintenek más fizikai 
teljesítményekhez, mint például a maratonfutáshoz 
képest. Vagy helytelen módon ünneplik őket – az 
anyaság fokmérőjének számítanak, és megbélyeg-
zés jut osztályrészéül azoknak a nőknek, akik nem 
ütik meg ezt a mércét – vagy pedig nem vesznek 
tudomást róluk és lekicsinylik őket, pusztán a sze-
rencse dolgának vagy érdektelen biológiai törté-
nésnek tekintve őket. Ez azonban nem jól van így: 
a terhességnek hasonló elismerés kell járjon, mint a 
fizikai rátermettség egyéb bravúrjainak.

A terhességnek, a szülésnek és a szoptatás-
nak van egy közös jellemzője: mindegyik 
nemspecifikusan megtestesülő reproduktív telje-
sítmény, azaz rövidítve NMRT. Teljesítménynek 
mondhatók, mert olyan dolgok, amelyeket nehéz 
véghezvinni. Megtestesítettnek nevezem őket, 
mert olyan dolgok, amelyeket a testünkkel te-
szünk. Reproduktívak, mivel az utódnemzés 
és -nevelés folyamatának részeként történnek. 
Végül pedig nemspecifikusak. Nem mindenki 
tekinthető nőnek, aki ezen dolgokat cselekszi: 
transz férfiak és nem bináris emberek is teherbe 
eshetnek és szoptathatnak. Mindezek ellené-
re, a gondolat, mely szerint ezek női dolgok, 
központi szerepet játszik megértésük – vagy 
inkább félreértésük módjában. Továbbá, ezek a 
tevékenységek alapvető részét alkotják azoknak 
az uralkodó nézeteknek, hogy mi a nő, és hogy 
milyennek kell lennie.

Nehéz megtalálni a megfelelő hozzáállást az 
olyan fenti jelenségekhez, mint terhesség, a 
szülés és a szoptatás, azon nehézségek miatt, 
amelyek mélyen beágyazódtak a nőkről, tes-
tükhöz való viszonyulásukról, az anyaságról 
és a teljesítményről szóló közgondolkodás-
ba. Az NMRT-jelenségről kétféle módon szokás 
gondolkodni – mindkét megközelítés a végleteket 
képviseli és problémákat vet fel.
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Az első mód túlértékeli némely privilegizált 
reproduktív teljesítmény jelentőségét. Itt a bálvá-
nyozás problémájával állunk szemben. Ebben a 
megközelítésben bizonyos teljesítményekre, mint 
például a hüvelyi szülésre és a szoptatásra az 
anyaság alapvető jelképére tekintenek, az anyaság 
pedig a nőiség elengedhetetlen részének tűnik. 
Gyakran túlzott mértékben feldicsérik azokat az 
anyákat, akik az összes jegyet fel tudják mutatni. 
Ez a gondolkodásmód ugyanakkor azt sejteti, 
hogy azok a nők, akik nincsenek vagy nem 
lehetnek ezeknek a jelképeknek a birtokában, 
nem jó anyák és nem igazi nők. Akár deviánsok 
(ha úgy döntenek, hogy nem teszik mindezt) 
akár tönkremennek ebbe (ha képtelenek rá): 
azokat a nőket, akik tudatosan választják a 
gyermektelenséget vagy akik a tápszer mel-
lett döntenek, deviánsnak, rossz anyának vagy 
megátalkodottaknak könyvelik el; a meddő 
vagy szoptatni képtelen nőket gyakran úgy 
kezelik, mint akik beleroppantak ebbe vagy 
valamilyen hiányosságuk van. Itt egyéb jelen-
ségeket is figyelmen kívül hagynak: a hüve-
lyi szülés túlértékelésekor elfeledkeznek arról, 
hogy szintén szép teljesítmény egy újszülött 
gondozása császármetszés miatti komoly alhasi 
műtét után lábadozva.

A reproduktív teljesítményekről való gon-
dolkodás másik módja, hogy a lehető legke-
vesebbet foglalkoznak velük. Ez a láthatatlan-
ság problémája. Sok ember egyszerűen nincs 
tudatában ezeknek a teljesítményeknek, vagy 
nem érdeklik őket, a „baba-mama dolgok” 
tartományába száműzve őket. Ha eszükbe is 
jut, pusztán csak azért, hogy az önelégültség 
ellen óvják a nőket: a reproduktív teljesítmé-
nyek nem olyan dolgok, amelyekre büszkének 
kellene lenni; „Ez nem te voltál. Csak a tested. 
Egyszerűen szerencsés voltál”. Ez azzal jár, 
hogy a terhes, a gyermeknek életet adó és azt 
szoptató embereket mintegy különválasztva 
kezelik a testüktől, és azt mondják nekik, hogy 
ne beszéljenek ezekről a létfontosságú tapasztala-
tokról, vagy legyen jó érzésük emiatt.

A dolgokon csak ront, hogy ez a két véglet csak 
mint a két egyedüli lehetőség jelenik meg. Az egyik 
elvetése a másik elfogadásának tekinthető. 
Ha valaki nem fogadja el a láthatatlanságot, arról 

gyakran azt tételezik fel, hogy a fetisizálás 
híve: ha büszkeségünknek adunk hangot ter-
hességünk, szülésünk vagy a szoptatás miatt, 
ezzel megszégyenítjük azokat, akik nem tud-
nák megtenni vagy nem tennék meg ugyan-
azt. Ha valaki visszautasítja a fetisizálást, 
arra úgy tekintenek, mint aki kisebbíteni 
akarja a női megtapasztalások jelentőségét.

Miért tételezik fel, hogy választanunk kell a 
bálványozás és a láthatatlanság között? Számos 
hibaforrás rejlik a megszokott gondolkodásban.

Az első a lényeglátás (esszencializmus): ennek 
egyik eleme annak feltételezése, hogy minden anya 
és nő ugyanolyan, és ugyanazok a céljaik is. Mintha 
azáltal, hogy valamit teljesítménynek ismerünk 
el egyes nők esetében, azt sejtetnénk, hogy 
bármelyik más nő, aki nem tette ugyanezt, 
nem üti meg a mércét. Egy másik szempont 
szerint a nőkkel szemben megfogalmazott cé-
lok és normák a reprodukcióról szólnak: a 
nőket ebbéli képességeik alapján ítélik meg. 
Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy sokféle 
módon lehetünk jó anyák – s míg nagyszerű 
dolog, ha valaki jó anya, a nők nemcsak anyák. 
Néhányan közülük talán nem akarnak anyák 
lenni, illetve a legtöbb anyát élete folyamán 
egész biztosan más dolgok is foglalkoztatnak.

Mindezek szoros összefüggésben állnak a 
második számú tévedéssel, a téves tulajdoní-
tással. Gyakori feltételezés, hogy ha a repro-
duktív teljesítmények ünneplést érdemelnek, 
akkor ez valószínűleg azzal magyarázható, 
hogy a nőket jobb anyává teszik. Legyenek 
ezek bár reproduktív teljesítmények – az utód-
nemzés és -nevelés folyamatának részeként 
történnek – a reproduktív teljesítmények nem 
igazán árulnak el semmit arról, hogy mennyire 
jó anyák vagyunk. Csodálhatjuk őket mint 
fizikai teljesítményt anélkül is, hogy gyerme-
künk iránti szeretetünk jelének tekintenénk. 
Ez a pont kissé bonyolult némelyik reproduktív 
teljesítmény, mint például a szoptatás esetében, 
amelyek szeretetteljes interakciót is jelentenek 
szülő és gyermek között, illetve egészségileg is 
kedvező hatással vannak a gyermekre. A szop-
tatás mint teljesítmény iránti csodálatunk mélyén 
annak megértése van, hogy a szoptatás gyakran 
a szeretetnek épp ez a fajta jótékony, kölcsönös 
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kimutatása. Bőven láthatjuk azonban még fizikai 
teljesítményként is – és tegyük ezt annak elisme-
rése mellett, hogy számos egyéb szeretetteljes 
interakció létezhet köztünk és gyermekeink között 
– ideértve a felelősségteljes cumisüveges táplálást.

Másrészt, amikor az emberek azt mondják, 
hogy „Ez nem te voltál. Csak a tested”, akkor 
nem vesznek tudomást arról az „hozzájárulá-
sunkról”, amely a test által megnyilvánuló tel-
jesítményekhez szükségeltetik. A terhesség és a 
vajúdás fizikai állóképességet és lelkierőt kíván. 
A szoptatás tanult készség. Büszkék kell legyünk 
arra, amit testünk csinál, nem utolsósorban azért, 
mivel ezeket a dolgokat mi visszük végbe.

Aztán itt van a szerencse kérdése. Minden 
teljesítményben van egy adag szerencse is. 
Az élsportolóknak keményen meg kell dolgozni-
uk, született tehetségnek kell lenniük – és az se 
árt, ha szerencsések. Nehéz lehet úgy ünnepelni 
sikereinket, hogy közben elismerjük, a jósze-
rencse is kísért minket, és hogy nem mindenki-
nek van ugyanilyen szerencséje. Ez különböző 
irányba vihet el minket: önteltek leszünk (ami-
kor elfeledkezünk arról, milyen szerepe volt 
a szerencsének) vagy éppen semmissé válik 
szemünkben saját „hozzájárulásunk” (amikor 
pusztán csak a szerencsés háttérfeltételekre 
összpontosítunk). A két gondolat egyensúlyban 

tartására van szükségünk: Valami elképesztőt 
vittem végbe, illetve Olyan szerencsés voltam, 
hogy képes voltam végbevinni. Lehet ünnepelni 
a reproduktív teljesítményeket, azaz a terhessé-
get, szülést és szoptatást – más teljesítmények-
hez hasonlóan –, miközben elismerjük, hogy a 
szerencsének is szerepe van.

Némiképp úgy ajánlott gondolkoznunk az 
egész kérdéskörről, mint a maratonfutásról. 
Nem mindenki akar maratont futni, ahogy 
teherbe esni, bármi módon szülni és szoptatni 
sem akar minden egyes nő. Azok az emberek, 
akik maratont futnak, nem jobbak másoknál. 
Hasonlóan, azok a nők, akik teherbe esnek, 
szülnek vagy szoptatnak, sem jobb emberek 
vagy jobb anyák: pusztán valami nagyszerűt 
vittek végbe a testük révén, ez pedig megérde-
mel egyfajta elismerést és ünneplést.

Ez a cikk a BUMP (’pocak, dudor’): Better 
Understanding the Metaphysics of Pregnancy 
Project (A terhesség metafizikájának jobb megér-
tése projekt része), amelyet az Európai Kutatási 
Tanács (ERC) finanszírozott az Európai Unió 
Horizont 2020 kutatási és innovációs programja 
keretében, a 679586 számú támogatási megálla-
podás alapján.

(AEON Magazine)
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kedvezményesen, 250 forintos áron 
vásárolhatók meg a szerkesztőségben.

Tisztelt Előfizetőink!

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1841-ben jött létre a tudományos ismeretek nép-
szerűsítésére, a magyar társadalom tudásszintjének emelésére. Ennek szolgálatában indította 
el a Társulat sok évtizede ismeretterjesztő folyóiratait, melyek nélkülözhetetlenné váltak az 
utóbbi fél évszázad iskolai oktatásában, a tudományos igényű, korszerű ismeretközlésben. 
A természettudományi és társadalomtudományi tudás terjesztése céljából, mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy lapjaink minél szélesebb közönséghez és minél kedvezőbb 
áron jussanak el. Ezt szolgálja 2021. évi akciónk, melynek keretén belül a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat által kiadott lapok – az Élet és Tudomány, a Természet Világa és a 
Valóság – együtt kedvezményesen fizethetők elő. Célunk, hogy Előfizetőink minél kisebb 
ráfordítással jussanak hozzá a tudomány legújabb eredményeihez, több lap együttes előfize-
tése csökkenti az Önök eddigi költségeit.

A következő előfizetői csomagokat ajánljuk:

Élet és Tudomány, Természet Világa és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 38 580 Ft helyett 27 060 Ft
Fél évre: 20 010 Ft helyett 14 250 Ft

Élet és Tudomány és Természet Világa együttes előfizetés:

Egy évre: 29 160 Ft helyett 21 720 Ft
Fél évre: 15 300 Ft helyett 11 730 Ft

Élet és Tudomány és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 29 160 Ft helyett 21 720 Ft
Fél évre: 15 090 Ft helyett 11 730 Ft

Természet Világa és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 18 840 Ft helyett 12 480 Ft
Fél évre: 9630 Ft helyett 6600 Ft

Akciónk a 2021. évre szóló, egyéves és féléves előfizetésekre érvényes!

A TIT-lapok előfizethetők a Magyar Posta Zrt.-nél:
• személyesen a postahelyeken és a kézbesítőnél

• telefonon: +36-1-767-8262
• e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu


