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Vannak bizonyos archetipikus szimbólumok, amelyek

alapvetõ igazságokat tanítanak szimbolikájukkal az em-

beri sorsról. Ezek idõben és térben egymástól távoli kul-

túrákban is felbukkannak, legtöbbször mitológiai alak-

ként, istenségként. Ilyen a nõi hármas entitásnak a képe:

a lány, az asszony és az öregasszony triója, amelyek

együtt jelenítik meg a nõi lét teljességét, legfontosabb fá-

zisait, küldetését. Modern alakban õk manifesztálódnak

Mester Dóra könyvében is. 

A fõszerep ezúttal a középsõ nõalaké: az anyáé. De

mivel tõle ok-okozati értelemben, pszichológiailag és spi-

rituálisan sem elválasztható a gyermeklány és az idõs

nõ, ezért ezek is pregnánsan felbukkannak a mûben; az

elõbbirõl részletesen esik szó, az utóbbiról valójában

egyetlen mélységesen intim történet erejéig; ennek azon-

ban olyan fajsúlyos mondanivalója van, ami felér egy tel-

jes fejezettel. 

Már elsõre nyilvánvaló, hogy a kötet – bár témája

predesztinálhatná erre – egyáltalán nem illeszkedik a nõi

identitással, anyasággal, szexualitással foglalkozó men-

tálhigiénés, tanácsadó mûvek sorába. Vaskos (majdnem

hatszáz oldalas), sûrûn teleírt könyvet foghatunk a ke-

zünkbe, amelyben nincsenek pasztellszínû, idillire retu-

sált, édeskés fotók merengõ leendõ kismamákról, rózsás

arcú csecsemõjükkel kacarászó, frissen mosott hajú

anyukákról. Nem: az olvasót illusztrációk helyett a szerzõ

mesélõ karizmája ragadja magával. Hogy miben áll en-

nek vonzereje? Egyszerû erényekben: a természetes,

ugyanakkor kiválóan disztingváló, mindvégig ízléses

õszinteségben, a mélységes empátiában, és az elsõ pil-

lanattól teljesen nyilvánvaló, stabil hozzáértésben, amely-

nek komponensei között a profi szexedukátori és

–tanácsadói felkészültség éppúgy szerepel, mint a kér-

déskör szociológiai hátterének és összefüggéseinek is-

merete, és a mélységében megélt, megértett szubjektív

tapasztalat.

Van azonban még egy tényezõ, ami erõsen a javára

válik az írásnak: a szerzõ egy-egy téma körüljárásakor

saját gondolatmenetét tovább árnyalni, gazdagítani bõ-

séggel idéz azokból a beszélgetésekbõl, mélyinterjúkból,

amelyeket maga készített változatos korú, családi állapo-

tú, szociális helyzetû anyákkal. Ezeknek a hétköznapi

nõknek – sokszor megrendítõen õszinte – vallomásai se-

gítenek személyessé, hitelesebbé tenni a sorok elméleti

üzenetét. Ezt a tendenciát erõsíti az is, hogy az úgymond

szakmai tanácsok, magyarázatok gyakorlatilag elválaszt-

hatatlanul szerves egységet alkotnak nemcsak ezekkel,

de Mester Dóra hasonlóképp kertelés nélkül megosztott

saját történeteivel, élményeivel is. Ráadásul nem kizáró-

lag nõket szólaltat meg: mûvében rendre szóhoz jutnak a

férfiak – szeretõk, férjek és apák – is, saját perspektívá-

jukból világítva meg a felvetett, elsõre vegytisztán nõinek

tûnõ, ám valójában nagyon is mindkét nemet érintõ, két

(vagy több) oldalról is befolyásolt kérdéseket.

Noha a kötet alaptémája az anyaság és a szexuali-

tás, a szerzõ részletesen ír az ezt megelõzõ idõszakról: a

kislány nõvé érésérõl, a nõ anyává avanzsálásáról. Az ok

– mint rámutat – egyszerû: az, hogy egy nõbõl milyen

anya lesz, miként éli meg a terhesség, a gyermekágy, a

szoptatás, és gyermeknevelés idõszakát, éveit, az nagy-

ban függ attól, hogy milyen történetekbõl, élményekbõl,

tapasztalatokból állnak saját személyes történetének elsõ

fejezetei, amelyek nélkül valójában gyakran érthetetlen,

értelmezhetetlen egy-egy anyai, nõi habitus. Emiatt az el-

sõ fejezetben egészen a gyökerekig, a szülõk egymással

való kapcsolatáig, a látenciából kamaszkorba hajló érzé-

keny idõszakig, az elsõ szexuális benyomásokig nyúlik

vissza – ezekre az alapokra épül fel ugyanis késõbb a

felnõtt nõ és anya összetett személyisége.

A folytatásban az eredeti kérdést bontja ki: olvasha-

tunk a várandósság „négy harmadában„ – a három tri-

meszterben, plusz a gyermekágy alatt – megélt szexuali-

tásáról, külön alfejezetekben tárgyalva az egyes idõszak-

ok jellemzõit a nõ testi változásainak, lelki átalakulásá-

nak, valamint az ezzel parallel formálódó párkapcsolat-

nak az aspektusából. Itt külön jó, valósághoz konvergáló,

hogy a lelkes, konstruktív beszámolók mellett olvasha-

tunk ellentmondásos érzelmekkel, élményekkel, sõt,

egyenesen félelmekkel, szomorúsággal, kételyekkel, csa-

lódással teli tapasztalatokról – és nemcsak a nõk, de a

férfiak szemszögébõl is. A mozaikdarabok kavalkádja kö-

zötti kötõanyagot a szerzõ józan, egyszerû, okos magya-

rázatai, hozzáfûzései alkotják: ezzel válik grandiózus, szí-

nes, lenyûgözõen és megrázóan valóságos kép az anya-

ságról és nõiségrõl. 

A témából fakadóan elsõsorban fiatal nõknek lenne

javasolható a könyv. De ajánlható éppúgy gyakorló

anyáknak, nagyanyáknak önmaguk – nõi gyökereik mé-

lyebb megértése, a következõ generáció tudatosabb ne-

velése miatt. És férfiaknak is, hogy bölcsebben szeres-

sék választott Vénuszaikat, akiket õk tesznek nõvé – és

anyává is.
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