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Bevezetés 

Bemutatkozás 

Eredeti végzettségemet tekintve közgazdász vagyok. A Budapesti Corvinus Egyetemen 

2005-ben Marketing főszakirányon és Alkalmazott statisztika mellékszakirányon végeztem. A 

szakirányok kiválasztásában szerepet játszott, hogy egyszerre vonzott az emberek viselkedését, 

motivációit, cselekedeteit megérteni vágyó, ugyanakkor ezzel befolyásolni szándékozó 

marketing világa és ugyanezt a világot számszerűen elemző, ok-okozati összefüggésekre 

rávilágító statisztikai szemlélet. Az egyetem befejezése után közvetlenül egy 

médiaügynökségnél találtam munkát, ahol az egészen kezdő pozíciótól tizenhárom év elteltével 

igazgatói rangba kerültem. Fiatal pályakezdőként lelkesedéssel és szorgalommal álltam a 

munkához, tizenhárom év elteltével már csak a szorgalom maradt és a rengeteg energia, amit a 

munkámba fektettem, miközben egyre távolabb kerültem azoktól a témáktól, melyek az 

egyetemi éveim alatt érdekeltek. 2017-ben elkezdtem a Károli Gáspár Református Egyetemen 

a Mentálhigiénés segítő szakember képzést, amit 2020 januárjában sikeresen be is fejeztem. 

Időközben a munkahelyemen is felmondtam, de hamarosan egy másik cégnél találtam magam, 

amelynek tevékenységi területe szintén a reklámértékesítéshez köthető, de egy teljesen más 

pozícióba kerültem, kevesebb felelősséggel, ami már nem követelt meg tőlem túlórákat. Ennek 

köszönhetően több időt tudtam olyan dolgokkal foglalkozni, amik érdekeltek és ami a segítői 

attitűdömhöz passzoltak. 2018-ban elvégeztem Kriston Andrea képzését és lettem Kriston Intim 

Torna tréner. Azóta tartok nőknek és férfiaknak az alhasi szervek egészségét megőrző, illetve 

gyógyulást támogató foglalkozásokat. Annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjak 

segíteni 2019-ben elvégeztem SAS-OK képzést a Magyar Hipnózis Egyesület és a Semmelweis 

Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika közös szervezésében működő 

akkreditált képzését. Mindemellett teljesen más célból, de továbbra is kerestem azokat a 

válaszokat, amiket anno az egyetemen marketing szakirányos hallgatókén, hogy mi motiválja 

az embereket, miért viselkednek úgy ahogy és hogyan lehet hatni rájuk abban az esetben, ha 

valami félresiklott az életükben. Vajon hol az a pont az életükben, amikor ez a félresiklás 

történt? Hogyan érhető tetten és hogyan lehetne segíteni rajta? Több helyről sok információt 

szerezve minden abba az irányba mutatott, hogy gyerekkorunk és a születésünk döntő 

befolyással van arra, hogy felnőttként milyen életet élünk, mennyire tudunk szeretetteljes 

kapcsolatokat kiépíteni, mennyire leszünk motiváltak a munkában, meddig tart a kitartásunk és 

még sorolhatnám. Úgy gondoltam, ha a születendő gyermekeknek módomban állna segíteni 

azáltal, hogy a szüleiket, illetve a leendő szülőket segítem, akkor azzal sokat tehetnék azért, 

hogy a jövőben egyre több testileg és lelkileg kiegyensúlyozottabb, egészségesebb, boldogabb 

ember éljen a földön. Ez a kissé utópisztikus, de szerintem nem reménytelen gondolat vezetett 

az ELTE Perinatális tanácsadó képzéséhez. Ezzel párhuzamosan a Kriston-módszer újabb 

tréning modulját is elkezdtem. A Gólyatréning néven futó tanfolyam a várandós kismamáknak 

nyújt segítséget a testi lelki felkészülésben. Mivel a jövőben ilyen típusú felkészítőket is 

szeretnék tartani, ezért úgy gondoltam, hogy a szakdolgozatom témája valamilyen formában a 

szülésfelkészítők lesznek. 

Témaválasztás indoklása 

A perinatális tanácsadó képzés ideje alatt a kezembe került Puroszné Nagy Magdolna 

(2020) kutatása, melynek címe: Szülésélmények interkulturális vizsgálata, mely az ÉLET-

MÁS-KÉPP Közhasznú Alapítvány megbízásából készült 2020-ban. A kvantitatív kutatás több 

országban zajlott (Magyarország, Románia és Szerbia), amely során édesanyáknak tettek fel 
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kérdéseket szülésükkel kapcsolatban. Ebben találtam egy érdekes adatot, miszerint nem volt 

különbség a szülésfelkészítőn részt vett és a szülésfelkészítőn nem járt édesanyák között abban 

a tekintetben, hogy milyen pontszámot adtak, amikor a szülésélményüket kérték, hogy 

osztályozzák. Mindkét csoport átlagértéke 7,1 lett. Ez az eredmény számomra megdöbbentő 

volt. A kutatók induló hipotézise is az volt, hogy a szülésfelkészítők által felkészültebb nők 

pozitívabb szülésélményről fognak tanúskodni.  

Ezzel jutottam el szakdolgozatom témájának indoklásához. Szerettem volna utánajárni 

annak, hogy miért nem mutatkozott különbség a szülésélmény megítélésében azon nők között, 

akik jártak, illetve akik nem jártak szülésfelkészítőre. A miértek megválaszolásához azt az utat 

választottam, hogy mélyinterjúkat fogok készíteni olyan édesanyákkal, akik részt vettek 

valamilyen szülésfelkészítőn és őket fogom megkérdezni a szülésélményükről. Reméltem, 

hogy válaszaik alapján sikerül feltárni lehetséges összefüggéseket. A szakdolgozatom 

készítéséhez 18 édesanyával készítettem interjút. Beszélgetéseink során egy félig strukturált 

kérdőív alapján a szülésfelkészítőkön és a szülésélményen kívül több területet is érintettünk, 

melyek a jelenlegi tudományos ismeretek alapján befolyással lehetnek a szülésélményre, illetve 

az arra való visszaemlékezés minőségére. Szóba kerültek a várandósság körülményei, a 

szüléssel kapcsolatos előzetes elvárások, a szülés körülményei, az aranyóra, a szoptatás 

megvalósulása és végül a szüléshez köthető hosszabb távon fennmaradó érzések. 

Szakdolgozatom szakirodalmi feldolgozása ezeknek a területeknek vizsgálatát fedi le.  
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1) Szakirodalmi áttekintés 

1.1) Miért fontos, hogy foglalkozzunk a szülésélménnyel  

A szülés folyamata nem csupán a vajúdó nőre ható esemény. Meghatározó élményt jelent 

az éppen megszülető kisbabája számára, befolyással van az apára, a már megszületett 

testvérekre, sőt a még meg nem született lehetséges kistestvérek létére vagy épp nem létére is. 

A szakdolgozatomban az édesanyák szemszögéből tekintem át, hogy miért kulcskérdés, hogy 

milyen szülésélményben van része egy nőnek, milyen rövid és hosszú távú hatásai lehetnek az 

életére. 

Mindenekelőtt érdemes azt tisztázni, hogy mit nevezünk szülésélménynek. Az egyik 

meghatározás szerint a szülésélmény az „ahogy az anya a hosszú távú emlékezetében értékeli 

a szülését”1 (Taheri et al., 2018, 3, idézi Várady, Gitidiszné Gyetván, 2021, 137. old.). A másik 

megközelítés a szülésélmény részleteit jobban konkretizálja és eszerint egy olyan „egyéni 

életesemény, mely egymással kölcsönhatásban álló szubjektív pszichológiai és fiziológiai 

folyamatokat foglal magába, melyeket szociális, környezeti, szervezeti és politikai körülmények 

befolyásolnak” (Larkin és mtsai., 2009, 49. idézi Héjja-Nagy és Varga, 2017, 294-295 old.). 

Ahogy az előbbi meghatározásban szerepel, a szülés élményére nem csupán úgy tekinthetünk, 

mint, ami csak a szülés ideje alatt, illetve az azt követő pár órában fejti ki hatását, hanem olyan 

élményként kezelhetjük, amelyre hosszabb idő elteltével is visszaemlékezik az édesanya. Nem 

véletlen, hiszen a várandósság, egy gyermek érkezése, a szülővé válás az ember individuális 

(Várady, Gitidiszné Gyetván, 2021) és a családi fejlődés egyik normatív krízise, ahogy ez 

különálló szakaszhatáraként meg is jelenik Carter és McGoldrick családi életciklus 

modelljében. (Gitidiszné Gyetván, Schneiderné Diószegi, Molnár, 2019).  

Mivel a szülés ennyire fontos életesemény egy nő életében nehéz különbséget tenni, hogy 

a szülés és az a körüli történések mely pillanata tekinthető rövid és mely hosszabb távon is ható 

tényezőnek. Ebben lehetnek egyéni különbségek, hiszen például a méhösszehúzódás testi 

érzeteit a nők egy része erős, kibírhatatlan fájdalomként élheti meg, mások viszont az 

elviselhetőség határán belül értékelik2. Éppen ezért a fájdalomérzet azon nők számára, akik azt 

könnyedebben élték át rövidtávú hatásként jelenik meg, amit a szülés velejárójaként 

könyvelnek el és a későbbiekben sincs befolyással az életükre, viszont azon nők számára, 

akiknek nehezebb szülés és erősebb fájdalom jutott, rájuk hosszabb távon is hatást gyakorolhat, 

ami akár egy újabb gyermekről való lemondást jelenthet, csak ne kelljen ismét átélnie azt a 

fájdalmat. A szülés minőségét befolyásoló tényezők tehát lehetnek egyediek, de vannak 

bizonyos elemek, melyekről több kutatás is megállapította, hogy hatnak a szülésélményre, 

ezeket egy későbbi fejezetben tekintem át.  

A szülésélmény akkor tud zavartalanul beépülni a nő életébe, ha a szülése során meg tudta 

őrizni a kompetenciáját. Átélte és hagyták is számára, hogy aktív résztvevője legyen a 

szülésének. Amennyiben a szülés során a nő úgy érzi, hogy nincs beleszólása a vele történő 

eseményekbe, olyan kontrolvesztett állapotot idézhet benne elő, amelyről sokszor beszámolnak 

azok a nők, akik számára traumatikus lett a szülésélményük. (Gitidiszné Gyetván és mtsai., 

2019) A negatív szülésélmény következménye lehet például, ha egy nő rosszul éli meg az 

anyaságát, vagy a későbbiekben kevésbé szeretne másik gyermeket vállalni. Egy negatív 

 
1 Dolgozatom második részében, ahol a mélyinterjúk részleteit mutatom be, a szülésélmény eszerinti értelmezését 

veszem alapul, mivel az édesanyák emlékeire hagyatkozva készült az elemzés. 
2 Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy nő fájdalomérzetére is többféle dolog hathat és ezek 

fakadhatnak előző szülésélmények tapasztalataiból (Várady, Gitidiszné Gyetván, 2021), de ezekről egy későbbi 

fejezetben még lesz szó. 
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hüvelyi úton történő szülés indikálhatja az anyában azt az igényt, hogy a következő szülése 

császármetszéssel történjen. A szülést közvetlen követő időszakra is rányomhatja a bélyegét 

egy traumatikus szülés és poszttraumás stressz szindróma kiváltója lehet esetleg szülés utáni 

hangulatzavart eredményezhet (Kitzinger, 2008, idézi Héjja-Nagy és Varga, 2017). Egy 

nehezebb szülés után, ahol szülészeti komplikációk is adódtak nagyobb eséllyel alakul ki az 

édesanyánál gyermekágyi depresszió, ami negatívan befolyásolja az anya-gyermek közti 

biztonságos kötődés kialakulását, a párkapcsolat minőségét, mindemellett a nő párja esetében 

szignifikánsan megnő annak az esélye, hogy hangulatzavar lép fel nála (Török, Szeverényi, 

2017). Természetesen az ellenkezője is igaz, nevezetesen egy pozitív szülésélmény növeli a nő 

önbizalmát, önbecsülését (Lundgern és mtsai., 2009, idézi Héjja-Nagy és Varga, 2017) vagy 

ahogy Frigyes Júlia, a Vadaskert Kórház és szakambulancia pszichiátere fogalmazott a 

perinatális képzésünk első félévének egyik előadásában, a jó, háborítatlan szülés a korábbi 

negatív szülésélmények legigazibb gyógyítója lehet. (Frigyes, 2021) Ezek a pozitív változások 

jótékony hatása pedig ugyanúgy továbbadódnak a család többi tagjára, ahogy a negatívak. Mi 

több a szülés összetett neurokémiai folyamatait kutatva transzgenerációs hatásokat is 

kimutattak, mely szerint egy anya utódjainak reproduktív sikerességére születésük és első 

napjainak kapcsolati minősége is befolyással van. (Varga, 2011)  

1.2) A szülés módja régebben és napjainkban  

Fölmerülhet a kérdés, hogy a szülésélménynek csak napjainkban van ilyen meghatározó 

szerepe a nők életében vagy ez minden korábbi generáció esetében így volt. Ha nem ez volt a 

jellemző, akkor a következő kérdés lehet, hogy vajon mi változott meg a 21. században e 

területen. Ha pedig a szülésélmény a kezdetektől fogva erős befolyással volt a nők életére, akkor 

vajon létezik-e olyan ősi tudásanyag, melyet érdemes lenne a jelenben is alkalmazni, annak 

érdekében, hogy a negatív élmények kiküszöbölhetők vagy csökkenthetők legyenek. A válasz 

nem vagylagos. Az első verziónál elmondható, hogy elsősorban a szülés körülményei változtak 

meg: a szülés helyszíne, azok az emberek, akik a vajúdó nő körül vannak a szülés során, azok 

az eszközök és technikák, amelyekkel a szülés folyamatába beleavatkoznak, az a szűkebb és 

tágabb környezet, amiben a nő él. Ezekre egy későbbi fejezetben még részeletesebben kitérek. 

A második verzió, azaz, hogy a szülés élménye mindig is meghatározó, akár sorsfordító 

életeseményként jelenik meg a nő életében mi sem támasztja alá jobban, hogy a világ bármely 

táján léteznek a várandóssághoz, a vajúdáshoz és a gyermekágyas időszakhoz kapcsolódó 

néphagyományok, melyek a kismama (és természetesen a születendő gyermek) testi, lelki 

egészségének védelmét szolgálják. 

Hogyan történt meg régebben és hogyan zajlik napjainkban a szülés? Michel Odent (2021) 

legutóbbi könyvében a „Do We Need Midwives?” magyar fordításban „Mit tesz az 

orvostudomány az emberiséggel?” nyelvészek és antropológusok kutatási munkája alapján 

tízezer évig visszamenőleg vizsgálja, hogy miként vajúdtak és szültek a nők. Az írástudás és a 

mezőgazdaság kialakulása előtti társadalmakban a nők, amikor megérezték a vajúdás 

kezdetének jeleit, akkor elvonultak a törzs többi tagjától és egyedül szülték meg gyermeküket. 

Ez a kijelentés az 1970-es évektől kezdődő megfigyelésekre alapszik, ahol olyan 

népcsoportokat vizsgáltak, akik elsősorban vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak. 

Ugyanakkor egy 19. századi tanulmány alapján, amelyben több száz primitív nép asszonyainak 

vajúdását vizsgálták az is megállapítható, hogy a szülés társasági esemény (Engelmann, 1884 

idézi Odent, 2021), azaz a vajúdó nő mellett van egy vagy több kísérő, aki segíti, támogatja őt 

a szülése folyamán. A különböző megfigyelési eredmények alapján elmondható, hogy a 

szüléskísérő jelenléte bár sok népcsoportban hozzátartozik a szüléshez, de nem egyetemleges 

emberi jellemző.  
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Ahogy haladunk előre az időben a történelemben, a szülés módjára leginkább a fennmaradt 

művészeti alkotásokból tudunk következtetni. Ezeken a szobrokon, festményeken a vajúdó nőt 

egy vagy több nő (bába) veszi körül és aktívan vagy passzívan támogatják a középpontban 

elhelyezkedő szülő asszonyt. A szülés pozíciója akár kultúránkként is eltérő lehet: széles 

terpeszben behajlított térddel állva és támaszkodva a bábára, szülőszéket használva (pl. az ókori 

Egyiptomban), félig ülő félig fekvő helyzetben (az ókori Görögországban) máshol pedig 

guggolva (India) (Józsa, 2007) A fennmaradt írásos anyagok is ezt támasztják alá. Hammurabi3 

törvényeiben például található olyan rész, amelyben a szülésnél segédkező nők tevékenységét 

szabályozták. A Tórában (a bibliai mózesi könyvekben) említést tesznek a szülőházakról, a 

szülőszékről és arról, hogy a zsidó asszonyok szülésénél a gyermek apja szintén jelen volt. 

Hippokrates4 korában a szüléshez bábák mentek, orvost csak szövődményes esetben hívtak 

(Berkő, 2010) Ez pedig több évszázadon, sőt évezreden keresztül így is maradt. Az ókorban és 

a középkorban a szülés hétköznapi eseménynek számított, ezért fordulhatott elő, hogy a 

Keletrómai birodalom fennállása során (Kr. u 330-1453) igen kevés írásos feljegyzés született 

erről a témáról. Az orvosi iratokban sincs leírás a „normál” szülés módjáról, csak a komplikált 

esetekről írtak (Józsa, 2007)  

A szülés ugyanakkor egyéni szinten, a család életében, illetve a szűkebb környezet számára 

egy ünnepi eseménynek számított, ami megerősíti a társas kötődéseket. A középkori Európában 

a vajúdás első jeleit észlelve a nő összehívta női rokonait és ismerőseit, a férfi rokonok pedig 

kicsit távolabbról követték az eseményeket5. A nők erősebb italokat is elfogyasztottak, így a 

szülés közben gyakorta alakult ki vigadalom. A vajúdás során szükség esetén gyógyfüveket is 

alkalmaztak, mellyel vagy a méhösszehúzódást serkentették vagy fájdalmat csillapítottak. A 

gyakorlati praktikák mellett a spiritualitás6 is szerepet kapott, például úgynevezett „Mária-övet” 

hoztak a vajúdó nőnek, hogy ezzel éreztessék vele, hogy Szűz Mária oltalma alatt áll (Kitzinger, 

2008) Ide tartoznak továbbá azok a tevékenységek, melyek az analógia elvét követik és a 

méhszáj nyílásását, a megnyílást szimbolizálják (nyíló virág, ajtók, ablakok, szekrények 

kinyitása). Ez és a néphagyományban alkalmazott egyéb eljárások mai ismereteink alapján már 

tudjuk, hogy a jobb agyfélteke dominanciáját segítették, ami pedig hozzájárul ahhoz, hogy egy 

nő elengedetten, átadva magát a zsigeri működésnek tudjon szülni, ami kevesebb fájdalommal 

jár, sőt ideális körülmények között akár eufórikus szülést eredményezhet. (Molnár, 2019) 

A gyermekszülés tehát inkább egy szociális mintsem gyógyászati esemény volt (Sződy, 

2002) A szülés medikalizációjának kezdetét a 17. század éveire teszik, amikor orvosi eszközt 

(fogót) kezdtek alkalmazni a szülések során. (Nagy, 2007) Az orvostudomány ebben az 

időszakban tett szert olyan ismeretekre az angol William Harveyt7 által, mint az embrió 

növekedés közbeni változása, fejlődése. Franciaországban 1630-ban bábaiskolát alapítottak. A 

17. században élt és tevékenykedett Mauriceau8 francia szülész szakorvos, aki az első orvos 

volt, aki kizárólag a szülészettel foglalkozott. (Berkő, 2010) Ugyanakkor Semmelweis Ignác9 

felfedezéséig, illetve amíg be nem vezették az általános gyakorlatba az orvosok fertőtlenítő 

kézmosását, veszélyesebb volt a kórházakban szülni (sokkal magasabb volt a halálozási ráta), 

 
3 Hammurabi: babiloni király (Kr. e 1792-1746) 
4 A görög Hippokrates: az „orvostudomány atyja” Kr. e. 460-377)  
5 A történelem során ugyanakkor számos olyan néphagyományról van ismeretünk, melyek az apa bevonódását is 

megkívánják úgynevezett couvade rituálé formájában. 
6 A szülés spirituális aspektusa illetve a hozzá fűződő spirituális tevékenységek, rítusok már sokkal korábban 

megjelentek. Elég ha a különböző teremtésmítoszokra gondolunk, de a művészeti alkotások, korai szobrocskák is 

erről tanúskodnak .   
7 William Harveyt (1578- 1657):angol orvos, sebész, anatómiatanár. Az anatómia és az élettan tudományának 

megalapozója.(Forrás:wikipédia, https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Harvey Letöltés dátuma: 2022.09.03 
8 Francois Mauriceau (1637-1709) 
9 Semmelweis Ignác Fülöp (1818-1865) magyar orvos, akit „az anyák megmentőjének” hívnak. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Harvey
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mint otthon. Még a 20. század elején is csak a szülések mintegy 5%-a zajlott kórházakban. 1900 

és 1970 között ez az arány megfordult. 1970-ben a világ fejlett országaiban már a szülések 

99%-a kórházban történt. (Nagy, 2007) Magyarországon inkább a II. világháború után lett 

elfogadottabb és helyeződött át az otthonszülés az intézményesített szülés helyszínére, azaz a 

kórházakba vagy szülőotthonokba. Ekkora már a szülés biztonságosabban tudott végbemenni 

(kevesebb halálozás, kevesebb szövődmény) a kórházakban. A steril környezet, az 

orvostechnikai eszközök (infúzió, fogó), az egészségügyi személyzet, a szülészorvos és a 

szülésznő az anyák és gyermekeik testi egészségét, biztonságát szolgálták és a szülés folyamat 

orvosi kontroll alá került. Ezzel párhuzamosan a nő pszichés állapotára kevesebb vagy semmi 

figyelem sem jutott. (Ruskó, Tiszóczi, 2011) Az 1980-as évektől ezt ellensúlyozva megjelentek 

az úgynevezett alternatív szülési lehetőségek melyek lassan és elszórtan váltak részévé a 

korábbi szülészeti eljárásoknak (Soltész, Rigó, Pápay, 2015) Az egészségügyi szakemberek 

bizonyos csoportja, akik erre érzékenyek voltak elkezdtek foglalkozni a családközpontú 

szülészet megalkotásának lehetőségeivel és kivitelezésével (Hagymásy, 1994) A nők részéről 

az otthonszülés iránt is megnőtt az érdeklődés és az igény, ugyanakkor legálissá törvényi 

szabályozás útján csak 2011. áprilisától vált és csak szigorú feltételrendszer mellett. (Soltész és 

mtsai, 2015) 

A 20. században és napjainkban többféle szülési eljárást különböztethetünk meg. Miután 

ezekben megjelennek az adott társadalom kultúrájának alapértékei és az emberi 

viszonyrendszerek, szüléskultúrának10 is hívhatjuk őket. Napjainkban három típus azonosítható 

be, ezek a premodern, a modern és a posztmodern vagy más néven alternatív szüléskultúra. A 

premodern szüléskultúrában a szülés a női ismeretrendszeren, a női segítők tudásán alapszik és 

ebből a szempontból nagyon hasonló azokhoz a szülésekhez, melyek a professzionális szülészet 

térhódítása előtt történtek. A modern szüléskultúrában a szülésre, mint egészségügyi eseményre 

tekintenek, melynek biztosítását és lebonyolítását az orvos végzi, természettudományos 

alapokon, az ember biokémiai folyamataira koncentrálva. A posztmodern szüléskultúra 

kialakulását a modern szüléskultúrában érvényesülő erős medikalizáció hívta életre. Ebből 

kifolyólag jellemezhetjük úgy, mint „a medikalizált szüléskultúrát meghaladni kívánó, a 

preventív beavatkozásokat lehetőség szerint mellőző, a szülés természetes folyamatát támogató 

és az aktuálisan legfrissebb szülészeti és perinatális pszichológiai kutatási eredményeket 

követni igyekvő szülészeti gyakorlatot és elméletet” (Kisdi, 2019, 75-76. old)  

Robbie Davis-Floyd amerikai antropológusnő három modellt állított fel annak alapján, 

hogy milyen a szüléssel kapcsolatos gondolkodásmód. A technokrata modell, mely a modern 

szüléskultúrát jellemzi, értékei: tudományalapú, technológiaorientált, hierarchikusan 

intézményesített és profitcélú, ez leginkább a nyugati társadalmak értékeivel egyezik meg. 

Ebben a modellben a test mechanikusan működik, szeparáltan a lélektől és az elmétől. A 

pácienst itt tárgyiasítottan kezelik, nem partner, hanem alárendelt fél a gyógyítás folyamán, 

ezért az információkat sem kell velük megosztani és az őket érintő döntésekbe sem szükséges 

bevonni. A humanista modell ellenreakcióként, ráadásul az egészségügyi szereplők oldaláról 

indult el. E modellben az emberre, mint biopszichoszociális lényre tekintenek, a test-lélek-elme 

egymástól elválaszthatatlan és összefüggő, egymásra ható rendszereként. A szakember és a 

kliens között egyenrangú partneri a kapcsolat, a kliens részletes tájékoztatása és a döntésekbe 

való bevonása kulcsfontosságú. Szülés esetében ez azt is jelenti, hogy az egészségügyi 

személyzet azt nem vezeti, hanem kíséri. A holisztikus modell esetén az egyénre, mint a test, 

elme, lélek, érzelmek, érzetek, érzések egységeként tekintenek, amely nem függetleníthető el a 

környezetétől sem. A gyógyítás és a szülés egyaránt spirituális és metafizikai szinten történnek. 

 
10 Szüléskultúra alatt nem csupán magát a szülést értjük, „hanem a reprodukcióval kapcsolatos valamennyi 

eseményt, viselkedést és viszonyrendszert” (Kisdi, 2019, 75. old) 
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A szülésre vonatkoztatva azt vallják, hogy a nők biológiailag determináltan képesek szülni, de 

minden nő a maga módján szül. (Bödecs, 2019) 

1.3) Mit tekinthetünk természetes, normális szülésnek 

Az előző fejezet záró gondolatán tovább elmélkedve, ha valóban minden nő képes szülni, 

akkor hogyan fordulhat elő, hogy vannak könnyű és gyors szülések és vannak olyanok, melyek 

nagyobb fájdalommal, elhúzódóan és komplikációkkal tarkítottan tudnak csak végbemenni, 

illetve sok esetben császármetszés lesz a vége. Az előbbire példa azok a nem is olyan ritkán 

előforduló esetek, amikor egy nő (esetleg tini lány) titkolja a várandósságát, majd amikor 

megindul a szülés, mindenkitől elvonultan a fürdőszobában vagy a mosdóban perceken belül 

megszüli a gyermekét. Épp ezek a történetek cáfolnak rá arra az elképzelésre, hogy a nehéz 

szülés a testi, alaki tényezőkkel vannak összefüggésben (Odent, 2021) Ugyanakkor Odent egy 

amerikai tanulmányra hivatkozva azt is mondja, hogy a szülésre való képesség napjainkra 

meggyengült. A tanulmány során többtízezer szülést hasonlítottak össze két csoportot képezve. 

Az egyik csoportba az 1959 és 1966 közötti szülések kerültek és ezeket vetették össze a 2002 

és 2008 közötti szülésekkel11. Arra az eredményre jutottak, hogy a 2002-2008 szüléseknél a 

vajúdás első szakasza lényegesen (2-2,5 órával) hosszabb volt, mint a közel 50 évvel korábbi 

szülések esetében. (Odent, 2019) Mivel a szülés folyamatára számos tényező hat, ebben az 

esetben is érdemes lenne tovább vizsgálódni, hogy milyen más komponensek okozhatták ezt a 

különbséget? Mielőtt erre rátérek először érdemes annak utána járni, hogy mit tudhatnak azok 

a nők, akik könnyebben szülnek és vajon elérhető-e ez a tudás minden nő számára? 

Magyarországon Dr. Bálint Sándor szülész-nőgyógyász kezdte el kutatni azon személyes 

megfigyeléseiből származó jelenséget, miszerint hasonlóság van a szülést teljesen természetes 

folyamatként kezelő nők szülése és azok között a nők szülése között, akik eleinte bizonytalanok 

voltak, ezért elmentek szülésfelkészítőre. Elméletének pszichológiai magyarázatát C.G. Jung 

munkássága alapján határozta meg. Bálint Sándor úgy fogalmaz, hogy számára úgy tűnt az első 

csoport „tudja” a szülést, a másik csoport „megtanulja” a szülést. Ebből kiindulva feltételezi, 

hogy létezik olyan, hogy természetes szülés, és ennek a KÓD-ja rejtett módon minden nőben 

megtalálható, csak egyes nőknél könnyedebben másoknál kis gyakorlással, de előhívható. Erre 

alapozza azt a kijelentését is, hogy minden anya tud szülni és minden magzat tud megszületni 

(Bálint, 1991).  

A szülési KÓD spontán bekövetkezését példázza az úgynevezett magzatkilökő reflex. Ezt a 

kifejezést először az 1960-as években Niles Newton használta, amikor felismerte az agykérgi 

tevékenység jelentőségét az emlősállatok esetében, ahogy azt tanulmányozta, hogy miként 

befolyásolja az egerek szülési folyamatát a zavaró környezeti tényezők. Ez a reflex az emberek 

esetében is bekövetkezik, de manapság igen ritka, mivel rendkívül érzékeny folyamatról van 

szó. Elsősorban az kell hozzá, hogy az anya teljesen háborítatlanul tudjon szülni. Bármi 

megakaszthatja a reflex kialakulásának folyamatát, ami az anyát a befelé fordulásból kizökkenti 

és racionális gondolkodásra készteti. Akár egy jóindulatú kérdés is lehet ilyen, mivel a beszéd 

racionális ingernek számít, de még a szemkontaktus is belezavarhat a reflex kialakulásának 

folyamatába (Odent, 2019) Az, hogy a magzatkilökő reflexhez arra van szükség, hogy a vajúdó 

nő teljesen „fel tudja adni” az agykérgi vezérélést és átadja magát az ösztönös viselkedéseknek, 

magyarázza, hogy miért képes egy nő biztonságos helyre elvonultan egyedül, ilyen módon 

szülni.12 Ebben az állapotban a nő viselkedése furcsává válik, akár vadállatias végletekbe 

 
11 Az összehasonlításban kizárólag nem iker, fejvégű fekvésű, időre és magától beinduló szüléseket vettek be. 
12 Az 1970-es években Wolf Schienhovel filmre tudott venni egy ilyen szülést, amikor az új-guineai felföldeken 

élő eposz népcsoport életét kutatta. Itt a nők bokrok közé elvonultan, egymaguk szülnek, csupán egy női kísérőt 
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menően (négykézlábra áll, sikongat, káromkodik, harap), amikor úgy tud helyezkedni és 

cselekedni, ahogy megérzései diktálják. Ugyanakkor ebben a módosult tudatállapotban képes 

extázisba esni és ebben a folyamatban tud a magzatkilökő reflex is megjelenni. A mai világban 

nem csupán a környezeti tényezők, de egyéb kulturális beidegződések is megnehezítik, hogy 

egy nő így tudjon szülni, elég ha az „Egy nő nem képes egyedül szülni” hiedelemre gondolunk. 

Pusztán ez a gondolat kordában és félelemben tudja tartani az új agykéreg működést. (Odent, 

2019) 

A szülési KÓD előhívódásának további testi megnyilvánulása, hogy a hüvely és a méhszáj 

kellő időben és mértékben tágulni tud, teret adva a magzat hüvelyen történő távozásához. Ehhez 

szintén szükséges a megfelelő körülmények biztosítása. „A szülés az a testi folyamat, amelyhez 

a lehető legnagyobb mértékű ellazulás szükséges” (Gaskin,2015, 135.old) mondja Ina May 

Gaskin a világ talán legismertebb hivatásos bábája. Az ő nevéhez fűződik az ún. 

záróizomtörvény. Ennek alap gondolata, hogy a kiválasztási záróizmok (húgyhólyag, húgycső, 

végbél) és a szülési záróizmok (méhszáj és a hüvely) akkor tudják az ürítő, ki- illetve elengedő 

funkciójukat legmegfelelőben ellátni, amikor a személy intim környezetben, egyedül van, 

zárható ajtajú helyiségben (fürdőszoba, hálószoba). E záróizmoknak vannak további 

tulajdonságai nevezetesen, hogy parancsra, azaz akaratlagosan nem nyílnak meg, ijedelem 

hatására viszont bezáródhatnak, ugyanakkor a nevetés, az ellazulás, a relaxálás, a mély légzés 

segít kinyitni ezeket az izmokat. (Gaskin, 2015) 

Megismerve e jelenségeket kérdés tehát, hogy hogyan írható le a normál, természetes 

szülés, amely során ezek be tudnak következni? Erre vonatkozóan már nagyon sokféle definíció 

született, melyeknek több közös pontja van, mint például a szülés spontán indulása, beavatkozás 

nélküli vajúdás. Szakdolgozatomban három, egymáshoz közel álló, illetve kiegészítő leírást 

mutatok be: 

• WHO (World Health Organization – Egészségügyi világszervezet) 1996-os definíciója: 

„Spontán szülésmegindulás, a szülés elején alacsony rizikó, s ez az állapot mindvégig 

fennmarad a szülés során. Az újszülött spontán módon (beavatkozás nélkül) jön a világra 

koponyavégű fekvésben a terhesség 37. és 42. hete között. A szülés után mind az anya, mind 

az újszülött állapota jó” (Simkin, Ancheta, 2013, 35. old) 

Ebben a definícióban megjelennek orvostudományi ismeretekre alapozott elemek is, illetve 

a szülés végkifejlete alapján retrospektív módon ítéli meg, hogy az normál szülésnek 

tekinthető. 

• Lamaze International, 2007 meghatározása nem definíció, hanem megadja, hogy milyen 

tényezők segítik az egészséges szülést: 

„1) A szülés spontán indul meg, 2) mozgásszabadság a szülés teljes folyamata alatt, 3) 

folyamatos jelenlét a szülés alatt, 4) nincsenek rutin beavatkozások, 5) spontán nyomás 

függőleges vagy a gravitáció szempontjából semleges pozícióban, 6) az anyát és az 

újszülöttet nem választják el, korlátlan lehetőséget nyújtva a szoptatáshoz” (Simkin, 

Ancheta, 2013, 37. old) 

E leírásban is szerepet kap az orvostudomány, igaz abból a szempontból, hogy mi nem 

javasolt abból, amit a medikalizált szüléslevezetésben tesznek. A hangsúly a folyamaton és 

nem a végkifejleten van, de megjelenik az anya-baba egység sérthetetlensége a szülés után. 

• CIMS (Coalition for Improving Maternity Services - A Terhesgondozás és a Szülészeti 

ellátás Javításáért Egyesület) USA, 1996 

„A normális szülés ismérvei: a szülés normális, természetes és egészséges folyamat; a nők 

és az újszülöttek rendelkeznek a szüléshez és a születéshez szükséges bölcsességgel; az 

 
visznek magukkal, aki viszont a szülésnél nincs jelen csak távolabbról „biztosítja a helyszínt” védi a területet, 

hogy senki ne zavarja meg a folyamatot. (Odent, 2019) 
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újszülöttek már a születés pillanatában éber, érzékeny emberi lények – ezt elismerve kell 

hozzájuk állni, és gyógyítani őket; a szoptatás optimális táplálást jelent az újszülöttek és a 

csecsemők számára; a szülés biztonságos lehet kórházban, szülőotthonban és otthoni 

környezetben is; az ellátásnak a normális szülést támogató és biztosító bába modellje a 

legtöbb nő számára megfelelő a terhesség és a szülés során” (Simkin, Ancheta, 2013, 38. 

old.) 

Ez a meghatározás kiterjed a szülés előtti és az azt követő rövid időszakra is. Itt 

találkozhatunk a KÓD megfogalmazásával (a nő tud szülni, a baba tud megszületni) 

valamint azzal a meglátással, hogy normál szülés biztonságos lehet intézményi és otthoni 

szülés esetén is. A biztonság egyébként egy kulcsszó, ha a normál szülésről beszélünk.  

Odent gyakorlatilag egy mondattal írja le a természetes, normális szülés módját „Képzeljünk 

el egy vajúdót egy kicsi, sötét és meleg szobában. Nincs senki a közelben, kivéve a tapasztalt és 

csöndes bábát, aki a sarokban ül és kötöget.” (Odent, 2019, 133. old.) E rövid leírásban minden 

szónak megvan a maga élettani jelentősége, ami a háborítatlan, természetes szülés feltétele. 

Nézzük meg miért: 

• kicsi, sötét, meleg szoba: a kontrollért felelős neocortexet ezáltal lehet védeni 

mindenféle olyan ingertől, ami megzavarhatja a folyamatot. A vajúdó nő biztonságban 

van, nincs megfigyelés és nem kell figyelnie. 

• sötét: a melatonin hormon ilyenkor tud jól termelődni és az oxitocin13 hormon 

termelődésével is összefügg. 

• meleg: az adrenalin hormon (egyfajta stresszhormon) szintje magasabb a szervezetben, 

ha a külső környezet hőmérséklete alacsony. E hormon nagyobb arányú jelenléte pedig 

lassítja, illetve megállíthatja a szülés folyamatát. A meleg tehát segít az adrenalin 

termelés visszafogásában. 

• egy bába: tehát nem kettő, nem több, csupán egy. Ezzel is csökkenthető a megfigyelve 

levés (veszély) érzése. 

• tapasztalt: a vajúdó biztonságérzete nagyobb egy tapasztalt személy jelenlétében. 

• csöndes: a beszéd, mint tudatos inger sem zökkenti ki a vajúdót a szülés folyamatából. 

• sarokban ül: tehát nem megfigyel, hanem támogató jelenlétet ad. 

• kötöget: tanulmányok támasztják alá, hogy az ismétlődő folyamatok, tevékenységek 

csökkentik az egyénben a feszültséget. De miért van szükség arra, hogy a bába ne legyen 

feszült? Erre a tükörneuronokkal foglalkozó kutatások adnak választ, mely szerint, adott 

érzelmi állapotú személy át tudja adni a benne lévő érzelmeket a közelében lévő 

személyeknek, azáltal, hogy a másikban ugyanaz az agyi rész fog aktiválódni, ami az 

adott érzelemért felelős. Mindezt pedig a tükörneuronok teszik lehetővé. Egy feszült 

bába jelenléte ezért tud hatni a vajúdó nőre, akiben hasonló hormonállapot, azaz 

megemelkedett adrenalinszint alakulhat ki, ami pedig ahogy fentebb szerepel, 

visszavetheti a szülést, mivel gátolja az oxitocin termelődését. (Odent, 2019) 

Odent maga is megjegyzi, hogy kérdéseket vethet fel, hogy miért nem szerepel a „képletben” a 

gyermek apja vagy lehet-e a bába történetesen egy férfi. (Odent, 2019) Külön magyarázatot 

nem ad, de tudhatjuk, hogy Odent azt vallja, hogy a szülés körül nincs helye a férfiaknak, mely 

álláspontját a tapasztalataira építi14. (F. Várkonyi, 2011) Ezzel a gondolatával többen nem 

értenek egyet, mivel a férfiak és a párkapcsolatok sem egyformák. Sok esetben a vajúdó nő 

számára épp a párja jelenléte teremti meg azt a biztonságot, ami számára az elengedettséghez 

 
13 Eddig nem esett szó az oxitocin hormonról, melyet hétköznapi nyelven szokás „szeretethormonnak” 

„kötődéshormonnak is nevezni, de tudjuk jól, hogy e hormon termelődése kulcsszereplő a szülés folyamatában.  
14 Azt figyelte meg, hogy az apák amikor rövid időre távoznak a vajúdó párjuk mellől, akkor a távollétük alatt az 

addig egyhelyben álló folyamat hirtelen megindul és a baba egykettőre megszületik. (F.Várkonyi, 2011) 
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szükséges. Ezt a nézetet vallotta Robert A. Bradley amerikai szülészorvos, aki könyvet írt és 

egy módszert is megalkotott a férj által kísért szülésről, melynek központi gondolata, hogyha a 

vajúdó nőt a gyermeke apja a módszer szerint kíséri, akkor igen nagy valószínűséggel 

elkerülhetőek a fájdalomcsillapítók alkalmazása. (Soltész és mtsai, 2015) Fontos azonban, hogy 

az apa jelenlétéről ne csupán a nő döntsön, hanem az apák kívánságát, igényeit, érzéseit is 

szükséges tekintetbe venni és közös megegyezés szülessen róla. (Andrek, 2017) 

1.4) A szülés környezeti tényezői és a szülésélmény összefüggései 

Az előzőekben többször említésre került, hogy a szülésélmény minőségére jelentősen 

hatnak a szűken és tágan egyaránt értelmezhető környezeti tényezők. Szűk környezet alatt 

érthető például maga a helyszín, ahol a szülés történik, tág környezetnek pedig tekinthetjük azt 

a szociális teret, amelyben a nő mindennapjait éli és melynek része saját szociális helyzete is. 

Jelen fejezetben ezeket a környezeti elemeket mutatnám be, de kicsit másfajta megközelítésben. 

Olyan szempontból veszem sorra ezeket a tényezőket, hogy azok a szülésélményre inkább a 

szülés élettani folyamatán keresztül hatnak vagy inkább az „élmény” oldaláról, melynek 

lehetnek pszichés, affektív, szociális elemei15.  

A szülés élettani folyamatát befolyásoló komponenseket jól be lehet azonosítani az előző 

fejezet végén tárgyalt Odent által megfogalmazott és szavanként elemzett mondata alapján. 

Nézzük ezeket részletesebben. 

• szülés helyszíne: kicsi, sötét, meleg szoba (+csönd) – más szavakkal: biztonság, a stressz 

minimálisra csökkentése, a zavaró ingerek kizárása, a szükséges és elégséges kényelem 

megteremtése 

Az Egyesült Királyságban készítettek egy vizsgálatot, melyben kórházban szült nők 

véleményét kérdezték meg a szülési környezetről. 87%-uk adta azt a visszajelzést, hogy a 

környezetük hatással volt arra, hogy mennyire tudtak könnyen vagy nehezen szülni. (Singh 

és Newburn, 2006, idézi Rados, 2021). A felmérés során a nőktől konkrét elemekre is 

rákérdeztek, hogy mit tartottak/tartanának fontosnak. Az egyetértés mértékének 

sorrendjében ezek a következők voltak: tiszta, higiénikus helyiség (99%), a vajúdás és a 

szülés ideje alatt ugyanabban a helyiségben maradhassanak (95%), sétálás lehetősége 

(90%), állítható ágy (85%), szobához kapcsolódó saját toalett (82%), zuhany ill. kád legyen 

a szobában, fényerősség szabályozásának lehetősége, elegendő párna/babzsák. 

Egy másik kutatás során, ahol a stresszre ható környezeti tényezőket vizsgálták, kiderült, 

hogy a zaj növeli a páciensek, de családtagjaik és az ott dolgozók stressz szintjét, 

ugyanakkor a természet látványa (fák, növények) akár az ablakból nyílóan, akár csak képen 

csökkenti a stresszt. (Blomkwist és mtsai (2005), idézi Rados, 2021).  

A szobán belül a szülés helyét megállapítani leginkább az otthon szülő nőket figyelve lehet, 

akik ritkán választják a hálószobát, helyette inkább a nappaliban keresnek egy üres és 

védett helyet16 (Lepori, 1994, idézi Rados, 2021) Kutatások azt is felfedték, hogy a kórház, 

mint szülés helyszíne biztonságot jelent, ha esetleg komplikáció lép fel a szülés során, 

ugyanakkor az otthoni szüléseknél a nők nagyobb kontrollt tudnak magukénak és ez 

érzelmi szinten nyújt nagyobb biztonságot számukra (Ford, Ayers és Wright, 2009, idézi 

Rados, 2021). A fenti kutatások eredményeire alapozva manapság már léteznek a 

 
15 De látni fogjuk azt is, hogy attól függetlenül, hogy mely oldalról hatnak az anya szülésélményére egyaránt 

befolyásolja a test és psziché működését, azaz e kettő nem választható szét egymástól. 
16 Sajnos napjainkban is a legtöbb kórházban az ágyak a szoba közepén helyezkedik el, ahol a nő könnyen 

megfigyelhető és kontroll alatt tartható.) 
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kórházakban olyan úgynevezett „ambiens szülőszobák”, ahol törekednek megteremteni a 

szülő nő számára leginkább kívánatos környezeti tényezőket: tompított fények, széles zenei 

választék (segítve az ellazulást), szoba sarkába kétszemélyes matrac. A kutatások szerint 

az ilyen szobában szülő nőknél szignifikánsan kevesebb szintetikus oxitocint használtak a 

kontrollcsoporthoz viszonyítva (Hodnett és mtsai, 2009, idézi Rados 2021) 

• szülés körüli személyek, „beavatkozások”: egy tapasztalt bába, aki a sarokban ül és kötöget 

- más szavakkal: olyan személy(ek) jelenléte, akiben a nő megbízik, megfelelő tudással bír, 

ezért biztonságban érzi magát mellette, aki biztosítja az intim légkört és annak 

zavartalanságát, még úgy is, hogy ő maga sem avatkozik be a szülés folyamatába, ha nem 

látja szükségét, ezáltal a kontroll végig a vajúdó nőnél marad. 

Gyakorlatilag ezt az állapotot írta le Fahy és Parratt, akik ezt „szülésznői oltalom” -nak 

nevezték és egyben megalkották a szülési territórium fogalmát (Fahy és Parratt, 2006, idézi 

Rados, 2021). Amikor egy vajúdó nő a „szülésznői oltalomban” részesül, akkor a szülésznő 

épp ezt a zavartalanságot adja meg a nő számára, azáltal, hogy nem enged a nő közelébe 

mást, a szülőszoba ajtaja zárható, más vajúdó nő nincs a helyszínen, nincsenek különféle 

rutinbeavatkozások. Ilyen helyzetben a nő számára megadatik a lehetőség, hogy magára és 

testének jelzéseire figyeljen, ösztönösen mozogjon, szabadon választhassa meg a 

testhelyzetét, hangokat adjon ki. Egy ilyen ideális esetben, amikor a szülési territóriumot, 

úgy kezelik, mint egy „szentély” a megfigyelések alapján létre tud jönni a természetes 

szülés, ráadásul a szülés utáni időszakhoz is könnyebben tud alkalmazkodni a nő és a szülés 

élményével is elégedettebb lesz. A másik véglet, amikor a szülési territóriumot „felügyeleti 

helyiségként” kezelik. Ebben az esetben nem a vajúdó nő igényei vannak a középpontban, 

hanem a folyamat orvosi vagy szülésznői kontroll alatt tartása. Annak érdekében, hogy ezt 

a feladatot kényelmesen el tudják látni a vajúdó nőnek szükséges alkalmazkodnia és 

engedelmeskednie.  

A szülési territóriumot értelmezhetjük a nő privát szférájaként is, melynek négyféle 

aspektusát különböztethetjük meg (Leino-Kilpi és mtsai, 2002, idézi Rados, 2021) A 

fizikai aspektus azt a teret jelenti, ahol maga a szülés történik és akkor van tiszteletben 

tartva, ha a háborítatlanság (zárt ajtók, kórház esetén egyágyas szoba), a szabadság (szabad 

mozgás, vokalitás), a biztonság érzése meg tud benne valósulni. A szociális aspektusa arra 

vonatkozik, hogy a nő szabhatja meg a másokkal való érintkezést (kit szeretne és kit nem 

szeretne maga körül látni a vajúdás alatt). A privát szféra harmadik és negyedik aspektusa 

az információ és a pszichológiai oldal, melyeket később részletezek, mivel ezek nem a 

szülés élettani oldaláról hatnak a szülésélményre.  

A privát szféra megzavarása egyben a szülés természetes élettani folyamatának 

megzavarását jelenti, ezáltal pedig a szülés és élménye kisebb-nagyobb mértékben negatív 

irányba változhat. A vajúdás bizonyos szakaszában a legapróbb cselekedet is zavarásnak 

minősíthető, ami kizökkenti a vajúdó nőt az önmagára való figyelésből (kérdezgetés, 

szemkontaktus). Ugyanakkor a vajúdás teljes időszakában zavaró tényezőnek tekintendő 

minden olyan beavatkozás, ami a nőt kibillenti a biztonságérzetéből. Mind a mai napig 

nagyon sok olyan kórházi rutinbeavatkozás létezik, amely tudományos tények és 

tapasztalatok alapján a WHO ajánlásába is bekerültek, mint nyilvánvalóan káros, 

hatástalan eljárások. Ilyen beavatkozásnak minősül, amennyiben csak a rutin miatt végzik 

el: a beöntés, fanszőrzet borotválása, intravénás infúzió alkalmazása a vajúdás és a szülés 

alatt, intravénás kanül behelyezése, háton fekvő testhelyzet erőltetése, végbélen keresztüli 

vizsgálat, oxitocin adagolása a baba megszületése előtt, hosszan kitartott irányított nyomás 

a kitolási szakban, hüvelyfalak masszírozása és nyújtása a kitolási szakban. (Varga, 2015) 
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Mindezek mellett nem ajánlott beavatkozás a folyamatos CTG monitorizálás, 

burokrepesztés és a gátmetszés sem. (WHO, 2018) 

Léteznek további olyan rutinszerű eljárások17 is, melyekkel drasztikusabb formában (akár 

kémiai, akár mechanikus módon) avatkoznak be a szülés élettani folyamatába és melyekről 

már kutatási eredmények bizonyítják, hogy rövid és hosszútávon nagyobb valószínűséggel 

okoznak kedvezőtlen következményeket az édesanya és/vagy az újszülött gyermek 

életében. Nézzük melyek ezek (Varga, 2019): 

▪ Epidurális anesztézia (EDA)18 – fájdalomcsillapításként alkalmazzák 

- Az érzékelés időleges elvesztése megfosztja a nőt a szülési érzetek természetes 

megélésétől, élményétől. 

- A nő mozgása korlátozottá válik, nem tud idomulni a szülés egyes szakaszaihoz, így 

kevésbé tudja támogatni a baba helyezkedési törekvéseit, ezért gyakrabban fordul elő 

kedvezőtlen magzati pozíció, ami növeli az esélyét az elhúzódó szülésnek, 

császármetszésnek. (Lieberman és mtsai., 2005, idézi Varga, 2019) 

- Csökken a centrális és perifériális oxitocin19 termelődése a nő szervezetében 

(Buckley, 2015, idézi Varga, 2019), ami a méhtevékenység lanyhulásához vezet, 

(Rahm és mtsai., 2002, KuKulu, Demirock, 2008, idézi Varga, 2019) amit szintetikus 

oxitocin adásával próbálnak ellensúlyozni. E két szer együttes alkalmazása 

ugyanakkor kiválthatja a magzat szívritmuszavarát, ami szükségessé teheti a szülés 

gyorsabb befejezését és ezáltal további beavatkozások (fogó, vákuum, 

császármetszés) alkalmazását. (Buckley, 2015, idézi Varga, 2019) 

- Befolyásolja az anya és a gyermek testhőmérsékletének szabályozását, nagyobb 

eséllyel emelkedik az anya láza 38°C fölé (Lieberman, 1997, idézi Varga, 2019), 

ezért az újszülött, hogy elkerüljék az esetleges fertőzést, antibiotikumot kap és 

elviszik az édesanyától megfigyelésre. Lázas anya újszülöttje nagyobb eséllyel 

születik alacsonyabb Apgar-értékkel, rossz izomtónussal és az újraélesztés 

szükségessége háromszorosára növekedhet, szemben azokkal a kisbabákkal, akik 

nem lázas édesanyáktól születtek. 

- Az anyáknál megduplázódik a posztpartum vérzés esélye. (Buckley, 2015, idézi 

Varga, 2019) 

- A babák közvetlenül a megszületésük után, amikor találkoznak az édesanyjukkal, 

kevésbé éberek (ami nehezíti a mama-baba kötődés kialakulását), rosszabb a szopási 

képességük és 1,5 hónapos korukig is gyakrabban sírnak, természetes úton született 

társaikhoz képest. 

▪ Szintetikus oxitocin – amit a szülés folyamatának gyorsítása érdekében adnak 

- Míg az endogén oxitocin termelődés a szülés ideje alatt pulzálva történik, ezáltal 

pihenőidőt hagyva a vajúdó nőnek a két méhösszehúzódás között, az kívülről adott 

szintetikus oxitocin folyamatos hatást gyakorol a perifériás oxitocin receptorokra, a 

méh izomzatát tartósan feszes tónusban tartva, ami intenzívebb, fájdalmasabb 

érzeteket eredményez, nem hagyva szünetet a nő testének a pihenésre. (Varga, 2009). 

Az erősebb fájdalom nagyobb igényt teremt a fájdalomcsillapításra, amit ha EDÁ-

 
17 A hangsúly a rutinszerűn van, mert ezek a beavatkozások indokolt esetben életmentőek tudnak lenni. 
18 Az epidurális anesztézia (EDA): „Az epidurális térbe bejuttatott helyi érzéstelenítővel történő 

fájdalomcsillapítás” (Varga, 2019, 279.old) 
19 A természetes (endogén) oxitocin perifériás hatása a szülés közben a méhösszehúzódások elősegítésében jelenik 

meg, centrális oldalról (az agyterületen belül) pedig több pszicho-emotív hatáskörrel rendelkezik (pl, csökkenti a 

szorongást, elősegíti a társas támasz nyújtását, örömtelivé teszi a társas együttlétet, fájdalomcsillapító hatású) 

(Varga, 2011) A születés során a magzat is termel oxitocint, melynek az elképzelések szerint fontos szerep jut a 

saját fájdalmainak csillapításában. (Varga, 2019) 
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val oldanak meg az előző pontban részletezett folyamatokat indíthatja el (romló 

magzati szívhang stb.) 

- Minél több szintetikus oxitocint kap a nő vajúdása közben annál rosszabb lesz az 

újszülött szopási viselkedése közvetlenül a születése után. 

- Az anyáknak szülésük közben adott szintetikus oxitocin megnöveli az esélyét annak, 

hogy a születendő gyermeknél ADHD alakuljon ki (kétszeres eséllyel, mint azon 

szülések esetében, ahol nem alkalmaztak szintetikus oxitocint).(Dahlen és mtsai, 

idézi Varga, 2019) 

- Egy nagy mintás kutatás során (Gregory és mtsai., 2013, idézi Varga, 2019) azt 

találták, hogy 23%-kal nagyobb eséllyel alakult ki autizmus azoknál a gyerekeknél, 

akik születését szintetikus oxitocinnal indították és gyorsították, azon gyerekekhez 

képest, akiknél ilyen nem történt. 

▪ Császármetszés – rutinszerű és nem életmentő alkalmazása 

- A hüvelyi úton szülő nők erőteljesebb agyi aktivitással reagálnak saját gyermekük 

sírására, melynek feltételezhető oka, hogy császármetszés esetén zavart szenved a 

centrális oxitocin rendszer működése. (Swain és mtsai, 2014, idézi Varga 2019) 

- Hüvelyi úton szült anyák agyában a szülést követő 10., 20. és 30. percben az oxitocin 

pulzálva termelődik és a 30. perc vége felé emelkedik meg a prolaktin szintje, ami 

összességében támogatja a szoptatást, míg császármetszéssel szült anyáknál ez a 

folyamat nem indul be. (Nissen és mtsai., 1996, idézi Varga, 2019) 

- A hüvelyen keresztül világra jött babák hormontermelődése (katekolamin, kortizol) 

úgy alakul, hogy az támogatja az újszülött tüdejének érését, az önálló vérkeringésére 

való átállását, az immunrendszerének és a központi idegrendszerének aktiválását. 

(Varga, 2019) A baba az édesanya mikrobiomjával találkozik először, ami szintén 

elősegíti az immunizációját. Császármetszéssel született babák mindezektől a 

támogató rendszerektől elesnek. Esetükben nagyobb valószínűséggel alakul ki 

gluténérzékenység, asztma, I. típusú diabetes, elhízás (Deák, 2016, idézi Ujvári, 

2019) 

- Sok nő esetében, akik hüvelyi úton szerettek volna életet adni gyermeküknek, már 

maga a tény, hogy császármetszésen szükséges keresztülesniük traumatikus lehet és 

a beavatkozást is rosszabbul élik meg azoknál, akik valamilyen okból kifolyólag 

eleve a császármetszést preferálják. Ennek hátterében több tényező állhat, de nem 

ritkán információhiányról van szó, nevezetesen, hogy nem tudják a 

császármetszésről, hogy bár napjainkban nagyon biztonságos beavatkozás, de 

mégiscsak műtéti beavatkozásról van szó, melynek vannak utóhatásai: 2-4 hét 

gyógyulási idő, nagyobb fertőzési esély, vérzés, trombózis léphet fel, fájdalom, a 

hasban összenövések keletkezhetnek, melyek hatással lehetnek a későbbi 

életminőségre, a további várandósságok számára, veszélyeztetettségére. (Ujvári, 

2019) 

 

A szülésélmény „élmény” oldaláról ható komponensek lehetnek mindazok a tényezők, 

melyek a szülő nő személyes észlelési szűrőjén, interpretációján keresztül befolyásolják azt, 

hogy miként emlékezik vissza a szülésére. Ez az észlelés lehet nagyon szubjektív és függ a nők 

pszichés, affektív és szociális állapotától, ugyanakkor vannak közös elemek, amelyet több 

kutató is vizsgált és nagyon hasonló eredményre jutottak. 

• Egy svéd kutatás (Waldenstörm és mtsai, 1996, idézi Héjja-Nagy, 2015) 295 nő kérdőíves 

megkérdezése alapján hat tényezőt azonosított be, ami befolyásolja a szülés megítélését: 1) 

szülésznő észlelt támogatása, 2) a vajúdás, ill. a szülés időtartama, 3) az érzékelt fájdalom 
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mértéke, 4) előzetes várakozások, elképzelések, 5) bevonódás a szülés folyamatába, 6) 

műtéti eljárások alkalmazása (gátmetszés, fogó, vákuum, császármetszés)  

• Egy angol vizsgálat során (Lavender és mtsai, 1999, idézi Héjja-Nagy, 2015), ahol 412 nőt 

kérdeztek meg közvetlenül a szülésük után öt tényező került feltárásra: 1) társas támasz 

fontossága, 2) informáltság, 3) a beavatkozások, 4) a kontroll megtartása, illetve a döntés 

lehetősége, 5) a fájdalomcsillapítás módja  

• Az először szülő nők szülésről alkotott élményét kvalitatív kutatás során (Nilsson és mtsai, 

2013, idézi Soltész és mtsai, 2015) tárták fel, mely során három fő aspektust és azokon belül 

további 9 aldimenziót azonosítottak be a kutatók. I) saját testbe vetett bizalom: I/1- fizikai 

erő, képesség az életadásra, I/2- fájdalommenedzsment, fájdalommal való megküzdés 

képessége, II) test-lélek interakció a szülés során: II/1 - kontroll érzése, előreláthatóság, II/2 

– elégedettség, afelől hogy a szülés folyamata a megfelelő ütemben halad, II/3 – türelem, a 

támogató személyzet részéről az anya felé és az anya kitartása a szülés alatt, II/4 – 

boldogság, mely adódhatott a fájdalom megszűnéséből, illetve annak megtapasztalásától, 

hogy képesek voltak megszülni a gyermeküket, III) következetes érzelmi támogatás: III/1-

bizalom, a környezet megfelelőssége és a segítők iránt, III/2- jelenlét, a szülésznő és/vagy 

a partner állandó, nyugodt érzelmi támasza, III/3- érzékenység, ami váratlan helyzetre adott 

megfelelő válaszkészséget jelentette a segítők és a partner részéről.  

• Vizsgálták továbbá (Lungern és mtsai, 2009, idézi Héjja-Nagy, 2015), hogy a nők 2-20 

évvel a szülésük után milyen fontos elemeket neveznek meg a szülésélményük kapcsán: 1) 

segítő személyzet gondoskodása, 2) a személyi és tárgyi környezet, 3) a partner/férj 

jelenléte, 4) az újszülöttel való első találkozás, 5) fájdalom, szenvedés, 6) a szelf-élmény 

változásai, 7) más nőkkel való sorsközöség élménye  

Mindegyik kutatásból kitűnik, hogy milyen nagy szerepe van a megfelelő társas támasznak 

a szülésélmény minőségének jellemzésében. Ez egyfelől a szülés élettani folyamatából is fakad, 

de jóval több is annál. Az előbbit támasztja alá az a több ország eredményeit egyesítő 

metaanalízis, amely kimutatta, hogy a vajúdás során a folyamatos dúlai20 jelenlét 45%-kal 

csökkentette a császármetszések arányát, 25%-kal csökkentette a vajúdás hosszát, 50%-kal 

csökkentette a szintetikus oxitocin használatát, 31%-kal csökkentette a fájdalomcsillapítók 

használatát, 34%-kal csökkentette a fogó használatának szükségességét és 10-60%-kal 

csökkentette az epidurális érzéstelenítés iránti kérések számát (Klaus, Kennell, Klaus, 2002). A 

kutatás során az is kiderült, hogy ezek az eredmények csak abban az esetben valósultak meg, 

ha a dúla jelenléte folyamatos, megszakítás nélküli volt. Ez egyben arra enged következtetni, 

hogy hasonló szülési kimenetelre lehet számítani más olyan személy jelenlétében is, akiben a 

szülő nő megbízik és tudja számára biztosítani a folyamatos jelenlétet. Akár a gyermek apja is 

lehet ez a támogató személy. Héjja-Nagy Katalin (2015) Magyarországon végzett saját kutatást 

16021 szült nő kérdőíves megkérdezése útján. A válaszokból készített varianciaanalízis 

szignifikáns különbséget mutatott az egyedül szült nők, illetve a férj társaságában vagy 

valamilyen nőtárs társaságában szült nők szülésélményei között. Az egyedül szült nők esetében 

magasabb volt a negatív érzelmek, a félelem és szorongás értéke. A nőtársi kíséréssel szült nők 

esetében volt a leginkább jellemző, hogy figyelmüket magukra tudták irányítani és 

testérzékelésüket is nagyobb mértékben érezték megváltozottnak (Héjja-Nagy, 2015). 

Az a tény, hogy sok nő számára a párja jelenti a legfontosabb támaszt a szülés alatt (Trakka 

és Paunonen,1996 idézi Soltész és mtsai, 2015) rávilágít arra is, hogy ez a fajta társas támasz 

 
20 A kutatásban olyan nő jelenlétét értik ezalatt, aki folyamatosan a vajúdó nő mellett vannak, figyelmüket csak 

nekik szentelik, nem vesznek részt a kórház további munkájában, ezáltal teljes mértékű érzelmi, fizikai és pszichés 

támogatást nyújtva az anyának. 
21 Melyből 106 nőt közvetlenül a szülés utáni napokban, 54 nőt a szülésük utáni 6 hónappal - 2 évvel kérdeztek. 



16 

 

túlmutat az élettani folyamat zavartalanságának biztosításán. A mai világban egy szülő nő 

többféle formában is igényelheti a társas támaszt. Cohen és McKay (1984, idézi Soltész és 

mtsai, 2015) három típusát különbözteti meg: 1) tényleges, fizikai támogatás, ami jelentheti a 

nő tényleges testi támaszkodását vagy kérhet masszázst, mint alternatív fájdalomcsillapítót, 2) 

kiértékelés, információs jellegű támogatás, ami megfelelő tájékoztatást jelent a szülés 

alakulásának aktuális állapotáról22, 3) érzelmi támogatás, ami magába foglalhatja a bátorító, 

megnyugtató szavakat, negatív gondolatok pozitívvá átkeretezését, a szeretve levés biztosítását, 

a szülő nő teljesítményének elismerését, csodálatát, elfogadását.  

A szülés élményének minőségi színezetében ugyanakkor további olyan tényezők is 

közrejátszanak, amely minden nőnek a saját, egyéni sorsából, korábbi tapasztalataiból, előző 

szüléseinek pozitív vagy negatív élményeiből, fájdalomtűrési küszöbértékéből, 

személyiségjegyeiből, felkészültségéből, elvárásaiból, félelmeiből, hiedelemrendszeréből, 

spirituális természetéből fakad. Ezt nevezhetjük a privát szféra pszichológiai aspektusának is. 

(Rados, 2021) A dolgozat témája miatt emelném ki, hogy a fentebb említett Héjja-Nagy Katalin 

által végzett magyar kutatás során vizsgálták azt is, hogy milyen hatást gyakorolt a szülésre 

való felkészülés a szülésélményre. A válaszadókat felkészülésük módja alapján három 

csoportba sorolták: nem tudatos, kevésbé tudatos és tudatos készülők csoportjába. Szintén 

varianciaanalízis útján szignifikáns különbség mutatkozott a másik két csoporthoz képest a 

tudatos készülő nők esetében. Esetükben a félelemszint alacsonyabb volt, jobban tudták 

figyelmüket belső élményeikre összpontosítani, nagyobb mértékben tudtak módosult 

tudatállapotba kerülni, érzeteik nagyobb mértékű megváltozásáról számoltak be. 23 (Héjja-

Nagy, 2015). 

Végül, de nem utolsó sorban a szülés élményét befolyásolhatja az, hogy a nő milyen 

szociodemográfiai jellemzőkkel rendelkezik. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a 

Családokért (KINCS) 2019-ben készített elemzést 2000 édesanya szülésélménnyel kapcsolatos 

válaszai alapján. Ebből az elemzésből kiderült, hogy a jobb anyagi helyzetben lévő édesanyák 

pozitívabban értékelték a szülésélményüket, a házasságban élő nők voltak a legelégedettebbek 

a szülésélményt meghatározó elemekkel, az idősebb korban szülő nők, illetve a többedik 

gyermekének életet adó nők elégedettebbek voltak a szülésükkel, lakhely szerint pedig a 

budapesti és a községben élő nők voltak a leginkább elégedettek a szülésük 

körülményeivel.24(Deákné, Markos, Engler, Várfalvi, 2019).  

 
22 Azaz a privát szféra információs aspektusának figyelembevétele is lényeges, nevezetesen, hogy a szülő nővel 

kapcsolatos információk közlése bizalmas formában történjen (pl. más nő se hallja az esetleges közös kórházi 

szobában) (Rados, 2021) 
23 A nem tudatos csoportba tartoztak azok, akik nem jártak szülésfelkészítőre, nem választottak szülésznőt, nem a 

természetes szülésre készült. A kevésbé tudatos csoportba azok kerültek, akik jártak szülésfelkészítésre védőnőhöz 

vagy a kórházba, választott szülésznőt, készült a természetes szülésre, de nem beszélte meg előre a szülésznőjével, 

orvosával a részleteket. Végül a tudatosok csoportjába sorolódtak azok a nők, akik az egészségügyi ellátáson túl 

is elmentek más szülésfelkészítőre, választott szülésznőt, készült a természetes szülésre és ezzel kapcsolatban 

egyeztetett szülésznőjével vagy orvosával. 
24 Végiggondolva a kapott eredményeket felfedezhetjük, hogy a jobb anyagi körülmény, a biztos társ támasza, a 

megbízhatóbb helyszíni körülmények és a nő életkorából fakadó tapasztalat mind olyan tényező, ami közvetetten 

hozzájárul ahhoz, hogy a szülés biztonságosan zavartalanul, minél kisebb stressz mellett valósulhasson meg, tehát 

a szüléshez élettani szempontból optimális környezet megteremtését teszik lehetővé. 
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Nagyon hasonló 

eredményeket láthatunk a KSH 

Népességtudományi 

Kutatóintézet 2018-ban kezdődő 

hosszú távra tervezett 

longitudinális kutatási 

programjának, a Kohorsz’1825 

második hulláma során feltárt 

válaszokból. Ebből kiderül, hogy 

bár a szülés az anyák kétharmada 

számára pozitív élményt jelentett, 

ugyanakkor 10%-uk rossz 

élményként élte meg azt. Köztük 

nagyobb arányban jelentek meg a 

20 év alatti anyák, az alacsony 

iskolai végzettségűek, az anyagi 

nehézséggel küzdők, a partner 

nélkül élők, illetve első 

gyermeküket világra hozó 

édesanyák (Veroszta, Boros, 

Kapitány, Kopcsó, Leitheiser, 

Sándor, Szabó, Spéder, 2022)  

 

A Kohorsz’18 kutatás során az édesanyákat megkérdezték arról is, hogy milyen 

beavatkozásokban részesültek a szülésük során (a kapott eredmények az 1. ábrán láthatók). 

Érdekes azt látni, hogy a nők nagyobb része részesült valamilyen beavatkozásban, ennek 

ellenére többségük pozitív módon tudta megélni a szülését. Ez egyfelől magyarázható azzal, 

hogy a szülés élménye szubjektív és függ a nők egyéni érzékenységétől és egyéb rá jellemző 

sajátos tényezőtől. Másfelől a nők szüléssel kapcsolatos elképzeléseik, informáltságuk is 

meghatározhatja azt, hogy az egyes beavatkozásokat mennyire tartják a szülés ugyan 

kellemetlen, de szükséges velejárójának.  

A KSH NKI-től külön bekértem az adatbázist, hogy elemezni tudjam a különféle 

beavatkozások hogyan befolyásolják a szüléssel való megelégedettséget (lásd 2. ábra). Jól 

látható, hogy mindegyik beavatkozás csökkenti annak a visszajelzésnek az arányát, hogy az 

anya számára a legmegfelelőbb módon zajlott volna a szülés. Legmagasabb mértékű 

megelégedettség (82%) annál a hüvelyi szülésnél figyelhető meg, ahol semmilyen beavatkozást 

nem végeztek a szülés folyamán. A 2. ábrából az is látszik, hogy a beavatkozásokon felül 

leginkább az határozza meg egy nő szüléssel való elégedettségét, hogy a szülése milyen módon 

történt (hüvelyi, előre tervezett vagy nem terveztt császármetszés). 

 
25 „A Kohorsz ’18 adatfelvétele 2018 elején vette kezdetét a várandósok felkeresésével, így hazánkban egyedülálló 

módon már magzati korban sokat megtudhattunk a születendő gyermekek társadalmi-demográfiai hátteréről. A 

mintavételhez az országos védőnői hálózat területi körzeteit vették alapul így biztosítva a minta reprezentativitását. 

Az adatfelvételhez 8287 várandós csatlakozott. …A kutatás második adatfelvételi hullámára a megszületett 

gyermekek féléves korában került sor, 2018. június és 2019. november között. Ezt a lekérdezést szintén a védőnők 

végezték. A féléves csecsemőket vizsgáló szakaszban 7859 fő ismét válaszolt a megkeresésünkre. Emellett további 

384 olyan kismama is becsatlakozott a kutatásba, így a féléves kutatási szakaszban összesen 8365 gyermek – köztük 

243 ikerbaba – felnövekedéséről gyűjtöttek adatot”. Forrás: Letöltés helye: https://kohorsz18.hu/a-

kutatas/kutatasi-szakaszok.html Letöltés dátuma: 2022.09.19 

https://kohorsz18.hu/a-kutatas/kutatasi-szakaszok.html
https://kohorsz18.hu/a-kutatas/kutatasi-szakaszok.html
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Csak ezt a dimenziót vizsgálva (lásd. 3. ábra) a válaszokból az derült ki, hogy a szülés 

folyamatával leginkább elégedettek a hüvelyi úton szült nők voltak, a 77,9%-a mondta, hogy 

számukra a szülés a legmegfelelőbb módon zajlott. A tervezett császármetszéssel szült anyák 

71%-a mondta ugyanezt. Az előre nem tervezett császármetszéssel szült nők csoportjában volt 

a legkisebb arányú a 

megelégedettség, sőt 

16,8%-uknak kifejezetten 

rossz élmény maradt a 

szülés. Vajon mi állhat 

ennek hátterében? Ahogy 

fentebb láttuk, több 

kutatás rávilágított arra, 

hogy a szülés élményét 

meghatározza, hogy a 

vajúdó nő mennyire érzi, 

hogy biztonságban van, 

dönthet a saját 

viselkedését, testhelyzetét 

illetően, azaz bizonyos 

mértékben az ő kontrollja 

alatt van a folyamat, 

minden a beleegyezésével és jóváhagyásával történik. Fontos megjegyezni, hogy ez nem 

egyenlő az irányítással, azzal a fajta kontrollal, hogy minden úgy történik, ahogy azt a nő 

eltervezte, hanem sokkal inkább a döntés és választás jogát jelenti, ami a szülő nő természet 

adta privilégiumának tekinthető és ezáltal „irányíthatja” a szülési környezetét (Kitzinger, 2008). 

Tehát azoknál a nőknél, akik megközelítőleg az elgondolásuk szerint tudtak szülni, történjen az 

hüvelyen keresztül vagy tervezett császármetszés útján, nagyobb eséllyel lesznek megelégedve 

a szülésükkel, mint azok a nők, akiknek nem adatott meg a döntés lehetősége és ezáltal úgy 

érzik, hogy nincs kontrolljuk a folyamat felett, ahogy az sok esetben történik előre nem tervezett 

császármetszés esetén. A helyzetet tovább súlyosbítja, ha a nő a számára szükséges társas 
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támaszt sem kapja meg, kiváltképp az egészségügyi személyzettől, akik ha szakmailag jól is 

végzik a munkájukat, a nő joggal érezheti azt, hogy tárgyiasítják, elvégzendő feladatként 

tekintenek rá. Ez a helyzet leginkább a napjainkban uralkodó technokrata szüléskultúrában 

jellemző. Egy ilyen szüléskultúrában pedig gyakoribb jelenség, hogy a nők traumatizálódnak a 

szülés során26.(Kitzinger, 2008). 

1.5) A szülési attitűdök és a szülésélmény  

Az előző fejezet végén szóba került, hogy a nők szülésre vonatkozó előzetes tervei és, hogy 

ezek a tervek milyen mértékben tudtak megvalósulni, befolyással lehetnek a szülésélmény 

minőségének utólagos megítélésére. Ugyanez igaz a szüléssel kapcsolatos attitűdökre, azaz 

minden olyan előzetes elképzelésre, gondolatra, ami a nőben már előjellel rendelkező értékelés 

és ezáltal lehet pozitív, negatív vagy akár semleges (Sallay, Martos, 2019) befolyásolhatja a 

szülésélmény utólagos értékelését. A saját leendő szüléséről alkotott képet sok tényező alakítja. 

Egy magyar kutatás során (Sallay, Martos, Hegyi, 2015), ahol elsőként dolgoztak ki egy olyan 

mérőeszközt (Szülés-attitűdök Kérdőív), mely alkalmas a szüléshez kapcsolódó képzetek 

széleskörű felmérésére, azt állapították meg, hogy a legerősebb mértékben az határozza meg az 

első szülésük előtt álló nők elképzeléseit a saját szülésükről, hogy őket az édesanyjuk hogyan 

szülte, tehát, hogy milyen volt a saját születés élményük és ezt az édesanyjuk milyen pozitív 

(vagy esetleg negatív) narratíva formájában mesélte számukra. Minél pozitívabb volt az 

élménybeszámoló az édesanya részéről, a nők annál inkább gondolkodtak pozitívan saját 

szülésükről és annál kisebb volt bennük a félelem és a szorongás.  

A nő szüléssel kapcsolatos attitűdjére természetesen hatással van az a szociális környezet, 

amelyben felnevelkedett. A 20. század elejéig, amíg a szülés a nők otthonában zajlott a fiatal 

lányok több szülést is láthattak, illetve akár maguk is segédkezhettek benne és mire a saját 

szülésük bekövetkezett volna már egy ismerős folyamat, életesemény lett számukra. A modern 

világban átrendeződött a társadalom szerkezete, egyre több lett a kis létszámú úgynevezett 

nukleáris családok (szülők és gyerekek) száma, kevésbé tartva a kapcsolatot a tágabb családi 

körrel. Így sokszor előfordul, hogy egy nő számára a saját várandóssága, szülése az első ilyen 

irányú tapasztalata. A széles körben elérhető médiatartalmakban (filmek, sorozatok) 

megjelenített szülések túlnyomórészt medikalizált környezeteben, a negatív folyamatokat 

hangsúlyozva esetleg karikírozva (erős fájdalom, üvöltő nő, bekötött infúzió, azonnali kórházba 

szállítás, légzésszabályozás, a kitolási fázisban a szülő nő orvos általi irányítása, kőmetsző 

pozíció stb.) jelennek meg. Ezt tapasztalta Ina May Gaskin (2015) saját várandós kismama 

kliensein is. Azt látta, hogy ezek a képek elkerülhetetlenül hatnak a nőkre és a bennük 

formálódó szüléssel kapcsolatos fantáziára. Érthető tehát, hogy egy ilyen esemény félelmet, 

bizonytalanságot ébreszt a nőben és ezért megnőhet az igénye arra, hogy minél több információt 

gyűjtsön a szüléssel, várandóssággal kapcsolatosan. A félelem hátterében több tényező állhat: 

aggódás a magzat egészséges fejlődése miatt; a nők saját testébe vetett hit hiánya, azaz 

bizalmatlanság önmaga felé, hogy képes kihordani a babát, képes komplikációmentesen 

megszülni, képes elviselni a szülési érzeteket (fájdalom); kellő biztonságban lesz-e a szülési 

helyszínen (kórház, otthon), félelem attól, hogy milyen maradandó testi változást fog okozni a 

szülés (has, gáti terület, mell); aggodalom amiatt, hogy a szülés során ha ott lesz a partner, 

 
26 „ A traumatikus és a boldog szülés különbségeiről éppen azok a nők beszélnek a legtisztábban, akiknek 

mindkettőben volt részük. … Ezek a nők pontosan tudják, honnan ered a kontraszt: nem a vajúdással és a szüléssel 

járó orvosi törvényszerűségekből, hanem magából a helyzetből, ahogyan szültek, és ahogyan bántak velük. 

Szabályok, korlátozások, rugalmatlan protokollok, személyes elhanyagolás, utasítgatás, rosszindulat, 

műszakváltások és vadidegen emberek jövés-menése – mindez együttesen a gondoskodás töredezetté válásához és 

a nők hatalomfosztottságához … vezettek”. (Kitzinger, 2008, 27. old) 
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hogyan fogja ez az élmény megváltoztatni a társkapcsolatukat, szexuális életüket. (Sallay, 

Martos, 2019) 

A Kohorsz’18 kutatás első 

hullámában felmérték, hogy a 

várandós édesanyák milyen 

attitűddel rendelkeznek a 

szülésükkel kapcsolatban. A 

különféle állításokat 1-4 

fokozatú Likert-skálán mérték, 

aszerint, hogy milyen 

mértékben értenek egyet az 

egyes állításokkal, ahol az 1-es 

azt jelentette, hogy egyáltalán 

nem ért egyet vele, a 4-es pedig 

a nagymértékben való 

egyetértést jelölte. Amennyiben 

összevonjuk az 1-2-es 

válaszokat, az kiadja az inkább 

egyet nem értő, a 3-4 fokozat 

összevonása pedig az inkább 

egyetértők válaszait. A kérdések 

között szerepelt, hogy milyen 

mértékben biztos a várandós nő 

abban, hogy normális szülése 

lesz. Az erre adott válaszok és 

annak megoszlása, hogy végül 

hogyan alakult a szülés (hüvelyi úton történt vagy császármetszés) illetve, hogy miként 

értékelte utólag a szülését az édesanya, az 1. számú táblázatban látható. A számok alapján 

megállapítható, hogy azok, akik egyetértettek azzal, hogy normál szülésük lesz:  

• nagyobb arányban értékelték a szülésüket számukra legmegfelelőbbnek, azokkal szemben, 

akik nem értettek egyet ezzel az állítással. 

• közülük nagyobb arányban kerültek ki azok, akiknek hüvelyi szülésük lett, 

• és ez utóbbi csoporton belül voltak a legnagyobb arányban azok, akik számára a szülés a 

legmegfelelőbb módon zajlott (78,7%) 

A normál szülés előképével inkább egyet nem értő nők közül nagyobb arányban voltak azok, 

akiknek végül császármetszéssel született meg a gyermekük. Különösen a tervezett 

császármetszést választók aránya volt magas e csoporton belül (36,7%) 

A kérdések között szerepelt olyan is, ahol a várandóssághoz, szüléshez köthető félelmek, 

aggodalmak iránt érdeklődtek, mint például a komplikált vajúdástól, szüléstől való félelem. Az 

erre a kérdésre adott válaszok a szülés módja és megélése tükrében a 2. számú táblázatban 

láthatóak. E kérdés esetében az előzőhöz képest fordított kapcsolatok fedezhetők fel. Azok a 

nők, akik kevésbé aggódtak, hogy komplikált vajúdásuk, szülésük lesz 69%-ban számoltak be 

arról, hogy a szülésük a legmegfelelőbb módon zajlott. Ezen válaszadók körében, akik hüvelyi 

úton szültek minden alcsoport közül a legnagyobb arányban jelezték vissza ugyanezt (79,9%). 

Ugyanakkor a jobban aggódók közül valamivel nagyobb arányban kerültek ki a nem tervezett 

császármetszéssel szült nők (25,8%). Érdekes eredmény, hogy a tervezett császármetszéssel 

szült édesanyák közül kisebb arányban jelentek meg az aggódók (32,2%, a hüvelyi úton szülő 

nők 39%-val, illetve a nem tervezett császármetszéssel szült 40,7%-val szemben). Ennek 
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lehetséges magyarázata, hogy 

ők a szüléssel kapcsolatos ilyen 

irányú aggodalmukat éppen 

azzal csökkentették, hogy a 

tervezett császármetszést 

választották, ami feltehetően 

számukra nagyobb biztonságot 

jelentett a hüvelyi szüléshez 

képest. Ennek ellenére körükben 

némileg kevesebben tartották a 

szülésüket a legmegfelelőbbnek 

(71,9%) még azokhoz képest is, 

akik hüvelyi úton szültek, de 

nagyobb előzetes aggodalmi 

szintről vallottak (74,5%).  

A Kohorsz ’18 adatai is 

rávilágítanak arra, hogy a 

szüléssel kapcsolatos 

attitűdöknek, félelmeknek 

szerepe van a szülés módjának 

kimenetelében, illetve, hogy 

utólag hogyan értékeli a szülés 

megélését az édesanya. A 

számok azt is megmutatják, 

hogy azok a nők, akik pozitívan álltak ugyan a szüléshez (3-4-es értékelést adtak a normál 

szülésben való bizonyosságra), de végül sürgősségi, nem tervezett császármetszéssel szültek, 

körükben volt a legmagasabb arányú a szülés rossz élményként való megélése (16,5%) és náluk 

volt a legmagasabb azok aránya, akik megfelelőnek tartották a szülésüket, de mást szerettek 

volna (47,2%). E két csoportba tartozó nők együttesen a teljes minta 11%-át teszik ki, ami igen 

magas szám.  

Felmerül esetleg a kérdés, hogy jobb lenne akkor a helyzet, ha a nő előzetes elvárások, 

elképzelések nélkül engedné bele magát a szülés folyamatába. Erre a válasz nemleges. Egy 

ausztrál vizsgálat során a szülésre készülő nőket klaszteranalízis útján három különböző 

csoportba soroltak aszerint, hogy középidős várandósan milyen attitűdökkel rendelkeznek a 

szüléssel, a szülés módjával kapcsolatban. Az egyik csoport a „Take it as it comes” / „Lesz, 

ahogy lesz” elnevezést kapta. Ebbe a csoportba kerültek azok a kismamák, akik nem féltek a 

szüléstől, de nem volt előzetes elképzelésük arról, hogy hogyan fognak szülni, inkább a baba 

egészségét tartották szem előtt. A szülést követő utóelemzés során fény derült arra, hogy e 

csoport tagjai nagyobb mértékben estek át sürgősségi császármetszésen, mint a másik két 

csoport tagjai27 és feltehetően azért, mert előzetes elképzelés híján hajlamosabbak voltak 

elfogadni a felajánlott beavatkozásokat (Haines, Rubertsson, Pallant, Hildingsson, 2012, idézi 

Dweik, 2019). A szülés élményét pozitívnak értékelők legnagyobb arányban a „Self 

determiners”/ „Önmeghatározó” csoportjából kerültek ki, akinek határozott elképzeléseik 

voltak a szülésről (Haines és mtsai, 2012). 

 
27 Az egyik csoportba tartoztak az ún „Self determiners”/ „Önmeghatározó” nők, akik nem féltek a szüléstől és 

preferálták a természetes úton történő szülést, a másik csoportba pedig a „Fearful”/ „Félők” sorolódtak, akik 

erőteljes aggodalmat éltek meg a szülési fájdalommal kapcsolatban, nem bíztak saját testük képességeiben, féltek 

a testükre gyakorolt káros hatásoktól. (Haines, Rubertsson, Pallant, Hildingsson, 2012) 
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Az előbbiek alapján tehát elmondható, hogy a pozitív előjelű szülési attitűdök támogatják 

azt, hogy a nő a szülését számára leginkább megfelelőként élje meg. Az elképzelések hiánya, 

illetve a kifejezetten negatív gondolatok nagyobb esélyt engednek a több orvosi 

beavatkozásnak, ami pedig csökkenti a nő szülésével való megelégedettségét, illetve hogy 

pozitív élményként élhesse meg azt. Éppen ezért fontos lenne, hogy a szülés előtt, legalább a 

várandósság ideje alatt, de ideális esetben még annál is előbb elkezdődjön a szülési attitűdök 

pozitív irányba hangolása, amelyben a minél szélesebb körű tájékoztatás nagy segítség lehet. 

Ebben a tájékoztatásban jelentős szerepe van a szülésfelkészítőknek.  

Néhány gondolat erejéig nézzük meg, hogy a leggyakrabban előforduló negatív attitűdök 

esetén hogyan lehetne támogatni a szemléletváltást: 

 

• A nő saját testébe vetett hit hiánya, bizalmatlanság abban, hogy képes 

komplikációmentesen szülni. 

Szemléletváltás támogatása: „A természetes szülés elősegítésének része, hogy a 

szakembernek, az anyának és a partnerének tisztában kell lennie azzal, hogy a vajúdás és 

a szülés élettani folyamat, és amikor nem állnak fenn kockázati tényezők sem az anya, sem 

a magzat szempontjából, a szülés nem igényel(ne) orvosi intervenciót; az anya képes maga 

szülni.” (Várady, Gitidiszné, 2021. 127. old) Itt szükséges ismét megemlíteni Bálint Sándor 

(1991) tanulmányát, amelyben leírja, hogy a természetes szülés KÓD-ja minden nőben 

eredendően megvan, csak annak felszínre kerülése lehet akadályozott. Ugyanakkor jó hír, 

hogy az „akadálymentesítés” és a KÓD megfelelő időben (a vajúdásnál) felszínre hozása 

különféle technikák segítségével (például relaxáció, légzéstechnika, mozgásos 

gyakorlatok, melyek akár ténylegesen a fizikai akadályok elhárítására is alkalmasak, és 

mindezekkel a kontrollérzet növelése érhető el) tanulható, begyakorolható. 

 

• Félelem a szülés során jelentkező fájdalomtól 

Szemléletváltás támogatása: Mindenekelőtt tiszteletben tartva azt, hogy a fájdalom 

érzékelése egyénenként eltérő, összetett jelenség és szubjektív, szükséges a nők számára 

rávilágítani arra, hogy a vajúdás és a szülés során fellépő fájdalom az élettani folyamat 

normális része, melynek célja a gyermek megszületése. A fájdalom pozitív percepciójának 

kialakításában segít, ha az édesanya tisztában van azzal, hogy ez az érzet az erőteljes 

méhösszehúzódásokból és a méhnyak tágulásából fakad, a kontrakciók pedig nem 

folyamatosak28 és hatásukra a női szervezet saját fájdalomcsillapító hormonokat 

(endorfinok, oxitocin) termel. A nők kontrollérzetének megtartásában segít, ha előre 

megkapják azt az információt, hogy a szülés különböző fázisaiban jellemzően a testében 

hol jelentkeznek erősebb érzetek, milyen gyakoriságú és erősségű méhösszehúzódásokra 

számíthatnak. (Várady, Gitidiszné, 2021) 

A fájdalomtól való félelem csökkentésében további segítség, ha a nő tudja azt, hogy milyen 

sok alternatív lehetőség van a fájdalom csillapítására. Lőrincz Katalin (2021) 

összegyűjtötte azokat a nem farmakológiai módszereket, melyek hatásossága kutatásokkal 

alátámasztott. Csak felsorolva ezeket: támogatói környezet (fizikai és szociális) 

megteremtése; egy kísérő folyamatos jelenléte az anya mellett; tapasztalt támogatás (dúla); 

szabad testhelyzet választása vajúdás és szülés során; szülőszék, fittlabda használata, 

„tánc” (ritmusos, lassú mozgás, csípőringatás); vízben szülés; masszázs alkalmazása; 

aromaterápia; akupunktúra és akupresszúra; sterilvíz-injekció; TENS (Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation) – hordozható elektromos izomstimulátor.  

 

 

 
28 Amennyiben a szülés természetes úton, beavatkozások nélkül, gyógyszeres gyorsítás nélkül tud megtörténni. 
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• kellő biztonságban lesz-e a szülési helyszínen (kórház, otthon) 

Szemléletváltás támogatása: A félelem mérséklésében, megszűnésében a tudatos készülés 

segíthet. Fontos, hogy a nő saját magának definiálni tudja, hogy számára mi jelenti a 

biztonságot és ezt figyelembe véve válasszon (a lehetőségekhez mérten) szülési helyszínt 

és támogató embereket (orvos, szülésznő, bába, dúla, gyermek apja, más kísérő személy). 

Ugyanakkor a legalaposabb felkészülés mellett is mindenhol adódhatnak váratlan 

helyzetek. A szorongás csökkentése érdekében érdemes felkészülni erre a váratlanságra is. 

Ilyen szituáció volt a közelmúltban a Magyarországon 2020 márciusában induló Covid 

járvány, amikor a várandós kismamák semmit nem tudtak arról, mire számíthatnak a 

kórházakban, ki lesz velük a szülés közben és hogyan? A bizonytalansággal való 

megküzdés témájában a világhálón egy közösségi oldalon nyilvánosan elérhető 

videóbeszélgetés29 zajlott Orvos-Tóth Noémi és Varga Katalin között, ahol több technikát 

is említettek, amelyeket alkalmazva a várandós anyák (de bárki más is) saját belső 

bizonytalanságukat tudják csökkenteni. Ilyen például: 1) a pozitív önszuggesztió, pl: 

„képes vagyok rá”, „megcsinálom”, „bennem van az ősi tudás, ami a szüléshez szükséges” 

vagy ahogy a pozitív gondolkodás „atyja” Emil Coué egyik általános formulája szól, amit 

kifejezetten váratlan helyzetekben javasolt használni: „Engem minden erősít, javamra 

válik!” (Coué, 2001, 98.old), 2) bizonytalan helyzetben arra figyelni, ami biztos (a babára, 

a párkapcsolatra, saját test erejére stb.), 3) beszéljen a kismama a babájához, meséljen az 

érzelmeiről30, 4) pozitív célképzet, ami jövőorientált, motivál és a célt pozitív színezettel 

festi le (pl.: részletesen képekben megjeleníteni a gondolataiban, hogy milyen lesz, amikor 

a saját otthonában a kisbabáját már a kezében tartja). (Orvos-Tóth, Varga, 2020) 

A vajúdás és a szülés egy olyan természetes élettani folyamat, amely során a módosult 

tudatállapot spontán módon jön létre. Az (ön)szuggesztiók épp ebben a tudatállapotban 

tudják leginkább kifejteni a hatásukat. Tóthné Hasilló Annamária (2011) szülésznő két év 

szülészeti statisztikáját vizsgálva azt a kimutatható összefüggést találta, hogy a második 

évben, amikor már alkalmazta a szuggesztiós technikákat (szemben az első évvel, amikor 

még nem használta a szuggesztiókat) a vákumextrakciók és a ruptúrák száma nullára 

csökkent, valamint a császármetszések fájásgyengeség miatti indikációja a harmada lett, az 

előző évhez képest. 

 

• félelem attól, hogy milyen maradandó testi változást fog okozni a szülés (has, gáti terület, 

mell); 

Szemléletváltás támogatása: A várandósság kétségkívül nyomot hagy a nő testén és a 

szülést követő gyermekágyi időszakban a visszarendeződés sem zökkenőmentes. A 

félelmek csökkentésében ugyanakkor itt segíthet, ha nem ismeretlenül kezd bele a nő, 

hanem tudatosan minél több információt szerez erről az időszakról. Sok édesanya mondja, 

hogy a szülésre ugyan felkészült, de a gyermekágyi időszakra nem, pedig mennyivel 

könnyebb lett volna megélni ezt az időszakot, ha előzetesen már többet tud róla. A 

felkészülés nem csupán elméleti ismeretek megszerzését jelentheti, hanem fizikális 

formában is történhet, pl. a gáti terület intimtornával való fejlesztése (erősítés, rugalmassá 

tétel), ami a szülés után a regenerációban is támogat. Robin Lim (2021) amerikai bába sok 

évtizedes tapasztalata szerint már kamaszkorban érdemes elsajátítani a medencefenék 

erősítését szolgáló gyakorlatokat, mert mindamellett, hogy több tünet megelőzését teszi 

lehetővé (pl. stressz inkontinencia), segít tudatosítani és kiépíteni a kapcsolatot ezzel a 

 
29 https://www.facebook.com/maipszicho/videos/521227032156676 Utolsó megtekintés: 2022.10.07 
30 Mivel egy kisbabához automatikusan kíméletesebben, kedvesebben szólunk, ezért a felé gyakrolt szóhasználat, 

hanglejtés önnyugtatásként is szolgál. 

https://www.facebook.com/maipszicho/videos/521227032156676
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testrészünkkel, amelyből a nők szülés során (és után) nagyon sokat kamatoztathatnak31. A 

teljes testre ható mozgásokat32 is érdemes keresni olyat, ami a várandós női testet 

kíméletesen karban tartja és a szülés után támogatja a visszarendeződést. A mozgás 

örömforrás és önbizalomra ható tevékenység is egyben. 

 

•  aggodalom amiatt, hogy a partner jelenléte a szülés során esetleg negatívan fog hatni a 

kapcsolatukra, szexuális életükre. 

Támogatás: Ennek valószínűsége mindenekelőtt a párkapcsolat minőségétől függ, amit 

részben meghatároz, hogy „milyen tapasztalatokkal rendelkezik a két fél, az intimitás, 

szexuális ismeretek, kölcsönös tisztelet és az elköteleződés terén” (Bálint, 2019, 324.old.) 

Lényeges a partnerek közti őszinte kommunikáció és az önismeret, hogy mindketten 

megoszthassák egymással a téma kapcsán az igényeiket és aggodalmaikat. Az 

együttszüléssel kapcsolatban felmerülő feltételezés, miszerint a férj jelenléte a szülésnél a 

későbbi szexuális életet megzavarhatja, egy magyar után-vizsgálat során nem igazolódott, 

ugyanis a nők 80%-a, míg a férfiak 76%-a nem ezt igazolta vissza (Szeverényi, Póka, 

Hetey, Török,1998, idézi Bálint, 2019). Az együttszülésről ma már tudjuk, hogy sok 

pozitívuma van a szülés folyamatára, viszont ezek csak abban az esetben tudnak 

érvényesülni, ha a szülő nő teljes biztonságban (fizikailag és pszichésen) és támogatva érzi 

magát a párja mellett. 

1.6) A várandósság megélése és a kedvezőtlen események hatása a szülésélményre 

A várandósság kilenc hónapját minden nő eltérő módon éli meg, mivel a várandósság során 

nem csupán biológiai értelemben történik változás a nő testében, hanem pszichológiai szinten 

az anyaság szerepének be- és elfogadása is zajlik a kismamában. Az, hogy ez miképp történik 

szintén nagyon egyedi, hiszen hatással van rá a nő személyes élettörténete, kapcsolati státusza, 

szociális körülményei, valamint az is, hogy mióta várt arra, hogy édesanya legyen, az 

elképzeléseihez képest korábban, éppen akkor vagy késve, sok küzdelem árán következett be a 

várandósság vagy épp ellenkezőleg, egyáltalán nem tervezte azt. Az anya várandósság felé való 

elköteleződésére tehát nagymértékben hat az, hogy milyen körülmények között történik meg a 

gyermek biológiai megfoganása. Az pedig, hogy mikor tud megtörténni a gyermek pszichés 

befogadása kihat az egész gyermekvárás időszakára és annak érzelmi élményeinek megélésére, 

valamint a megszületett gyermekkel való kapcsolat kialakításának minőségére. (Pohárnok, 

2017).  

A különbözőségek ellenére természetesen azonosságok is megfigyelhetőek a várandós 

anyák között. Joan Raphael-Leff (2010) kutatásai során három csoportot különböztetett meg az 

anyai beállítódások főbb vonásai alapján, az „ösztönző”, a „szabályozó” és a „kölcsönös” 

anyákat. Ahogy írja „az általam felállított kategóriák természetesen nem tökéletesek, nincs 

diagnosztikai értékük, nem céljuk ítélkezni vagy sztereotípiákat kialakítani, inkább csak 

körvonalazzák a sokféle szülői stílus közös jellemzőit, illetve a mögöttük meghúzódó 

hiedelemrendszert.” (Raphael-Leff, 2010, 122. old) Bár nagyon kevesen sorolhatóak tisztán 

egyik vagy másik csoportba a kategóriák egyrészt segíthetnek a várandós nőnek a 

felismerésben, hogy ő melyik csoportba tartozik inkább és ennek alapján beazonosíthatja, hogy 

mire lenne szüksége ahhoz, hogy a szülés minősége, illetve a szülésélménye minél pozitívabb 

 
31 Magyarországon Kriston Andrea dolgozta ki a későbbiekben nevével fémjelzett Kriston Intim Torna 

gyakorlatokat, mely egyedi módszertana által segít a nőknek és férfiaknak elsajátítani a medencefenék izmainak 

mozgását és külön gyakorlatsorral támogatja, javítja az alhasi szervek funkcióját, melyet a kismamák 

várandósságuk alatt és szülés után is biztonsággal végezhetnek. (Kriston, Ruzsonyi, 2016) 
32 Személyiségtől függő, hogy ki mit kedvel, lehet az séta, kismama torna, tánc stb. 
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lehessen. Másrészt a kategóriák ismerete segítség a várandós nő körüli személyek, segítők 

számára, mivel így könnyebben és személyre szabva tud megvalósulni a feléjük történő 

kommunikáció a szülésfelkészítés, tanácsadás, a vizsgálatok végzése vagy akár a vajúdás ideje 

alatt (Pohárnok, 2017). A következőkben nézzük meg hogyan jellemezte Raphael-Leff az általa 

alkotott csoportba sorolt anyákat. (Raphael-Leff, 2010) 

Az „ösztönző” csoportba tartozó nők teljesen átadják magukat a várandósság élményének, 

amit idealizáltan örömtelinek élnek meg. Többen a megfoganást is nagyon korán megérzik. A 

hétköznap cselekedeteiket alárendelik az állapotuknak, megváltoztathatják étrendjüket, 

életstílusukat, öltözködésükben még a külső testi jelek megjelenése előtt kismamaruhákat 

kezdenek hordani. A várandósságot a női lét kiváltságának tekintik és ebben a szerepben érzik 

lényük kiteljesedését, mellyel beléphetnek a várandós nők generációkon átívelő körébe. 

Párjukat ugyanakkor kissé háttérbe helyezik. A várandósság tüneteit, a kellemetlenebbeket is 

örömmel fogadják. A bennük fejlődő magzatot önmaguk részeként értelmezik, ez a felfogás 

tudattalanul még a magzatmozgások megjelenése után is megmaradhat, a magzat és önmaguk 

különválasztása lelkileg nehezükre esik. Magukra, mint mások áhítatának tárgyára tekintenek, 

mint akik irigylésre méltó helyzetben vannak. Az idealizálást védőmechanizmusként 

használják, ezzel kizárva a negatív, szorongást, félelmet keltő gondolatokat. A szülést 

természetes, izgalmas, erőteljes folyamatnak tartják. Előszeretettel választják az otthonszülést. 

Végletekig törekednek arra, hogy a babával való egységüket ne szakítsák meg idő előtti 

köldökzsinór elvágással, azonnali bőrkontaktus megakadályozásával. Emiatt a legnagyobb 

félelmük, hogy megzavarják a szülés folyamatát (szülés megindítása, gyorsítása, beavatkozás 

a baba-mama szétválásának majd újra egymásra találásának intimitásába). Erőteljes félelmük 

alakulhat ki továbbá még a várandósság alatt egyéb „kívülről” jövő dolgoktól: fertőzés, repülés, 

víz, sugárzás, orvosi műhibák. Ha a várandósság vagy a szülés során valami rosszul alakul a 

„ösztönző” nőket elárasztja a bűntudat vagy az az érzés, hogy minden tönkrement. 

A „szabályozó” kategóriába tartozó nők ellentétéi az előző csoportnak. A várandósság 

számukra terhes és fárasztó módja annak, hogy gyermekük lehessen. Az állapotukat igyekeznek 

minél tovább titokban tartani és csak a fizikális jelek (gömbölyödő pocak, nagyobb mellek) 

szembeötlő megjelenése után árulják el a környezetüknek. Ragaszkodnak ahhoz, hogy 

környezetük továbbra is a megszokott módon viselkedjenek velük és ne úgy, mint egy 

kismamával. Nehezükre esik a szülői identitás beengedése a pszichéjükbe, ezért tudatosan 

ellenállnak a magukra figyelésnek, személyük újraértékelésének. Életstílusukon nem 

változtatnak, a várandóssággal járó tüneteiket igyekeznek nem észrevenni. A magzatra néha 

úgy tekintenek, mint egy betolakodóra, mely érzés a magzatmozgások megjelenése után 

felerősödhet. A „szabályozó” nők védekezésképp nagyobb figyelmet fordítanak saját testükre: 

diétás ételeket fogyasztanak, intenzívebb testedzésbe kezdenek, többet alszanak. Ezzel együtt 

a magzatukra sem fordítanak figyelmet, nem igyekeznek kapcsolatot felvenni (beszélni, 

énekelni) vele. Ezt az elzárkózást tudatos szinten magyarázzák, hiszen a baba megszületéséig 

bármi megtörténhet. Távolságtartásuk ugyanakkor szorongást okoz számukra félve attól, hogy 

„gonoszságuk” árthat a magzatnak, illetve a bennük lévő agresszivitással rombolhatnak. Ők 

nem egy külső, hanem belső ellenségtől félnek. A várandósság állapotától nagyon 

szabadulnának, viszont a szüléstől félnek. Aggódnak amiatt, hogy a baba megszülésével sérül 

a testük és tartanak a fájdalomtól is. Éppen ezért számukra a szülés egy orvosi esemény. Nem 

bíznak a testükben és annak erejében, hogy képesek szülni ezért a szülés helyszínéül a kórházat 

választják, a vajúdás korai szakaszánál már bemegy, ami növeli annak esélyét, hogy több 

beavatkozásban részesülnek. Igényli a fájdalomcsillapítást. Félnek a kínos helyzetektől a 

kitárulkozástól, ezért idegenek között nagyobb biztonságban érzik magukat (hiszen később 

úgysem találkoznak velük). A megszületett babájukat inkább fokozatosan szeretnék 
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megismerni, ezért nem okoz problémát, ha az újszülöttet elviszik tőlük és addig kipihenhetik a 

szülés fáradalmait. 

A „kölcsönös” kategóriába tartozó nők egyaránt érzik az örömöt a várandósságuk miatt, 

ugyanakkor megélik annak szomorúságát, illetve feszültégét, ami az ezzel járó változásokat 

jelenti az élet egyéb területein: munkahelyen, magánéletben. A várandós anyák izgalommal 

készülnek az anyaság szerepére és ebbe párjukat is bevonják, ugyanakkor tisztán látják azokat 

a nehézségeket, amiket egy gyermek érkezése okozhat a kapcsolatban a megváltozott szerepek 

és feladatok miatt. Az egyedülálló anyák többnyire maguk döntenek az anyaság mellett, ha 

mégis nem tervezetten érkezik a baba, akkor megalapozott döntést hozva vállalják az ezzel járó 

örömöket és nehézségeket. Elmondható, hogy ebbe a csoportba tartozó nők képesek a leginkább 

érzékelni és feldolgozni a várandóssággal járó ellentmondásos érzéseket. Ez a képességük az 

első trimeszterben is jól megnyilvánul mivel jól megtartják az egyensúlyt az önmagukra való 

és a kinti világra való figyelés között. Élvezik a várandós időszakot ugyanakkor várjak a végét 

is, hogy találkozhassanak gyermekükkel. A szülés számukra is természetes folyamat, amit 

igyekeznek a leginkább zavartalanmentessé tenni, de mivel tudják, hogy komplikációk 

előfordulhatnak a biztonságot az adja meg számukra, ha elérhető közelségben van a sürgősségi 

ellátás. A fájdalomcsillapítás szükségessége esetén inkább az alternatív formákat részesítik 

előnyben.  

A várandósság megélésében további közös vonások figyelhetőek meg attól függően, hogy 

mely trimeszterben tart az anya. A kilenc hónap hármas tagolása történhet orvosi 

megközelítésben (1-12. hét, 13-24/27. hét, 28-38/42. hét), a magzati fejlődés szempontjából (1-

8. hét: az embriogenezis időszaka, 9-23. hét: az érzékszervi és mozgásfejlődés ideje, 24. héttől 

a megszületésig: amikor a magzatot ért ingerek élményfeldolgozása történik) és a várandós 

nőben zajló testi és érzelmi változások alapján. Ez utóbbi esetben az első trimesztert az 1-13. 

hét jelenti, amikor a fő téma a befogadás, illetve a várandósság tényének elfogadása, ami köré 

szerveződik az anya pszichéje. A baba mozgásai ebben az időszakban még nem érzékelhetők 

az anya számára, a hormonális változások ugyanakkor már testi formában kifejtik hatásukat 

(rosszullét, szaglás, ízlelés, tapintás, érintés érzeteinek felerősödése), az érzelmek túláradása, 

ingadozása szintén tipikus jelenség. Ilyenkor még nagyobb lehet az aggodalom, hogy 

megmarad a várandósság vagy sem. A második trimeszter a megtartás/formálás ideje. Egyrészt 

ilyenkor formálódnak és lépnek fokozatosan aktivitásba a magzat érzékszervei másrészt a 

magzati mozgásokat már az anya is érzékeli. Érezhetővé válik, hogy egy pici, önálló lény van 

az anya méhében. Szemmel láthatóvá válik a várandós női test. Intenzív fantáziálás indulhat 

meg az anyában a gyermek külső-belső tulajdonságait illetően. Az anyai introverzió egyre 

inkább fokozódik és fogékonyabbá válik a szuggesztiók iránt, amit érdemes figyelembe venni 

azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik ilyenkor az édesanyával kapcsolatba kerülnek, 

hogy a beszélgetés, tájékoztatás során milyen szóhasználattal élnek. A rosszul megválasztott 

szófordulatok (túl kicsi, túl nagy, túl mozgékony, túl nyugodt stb.) ok nélkül szorongást 

kelthetnek az anyában. Az álmok is intenzívebbé válhatnak, melyekben különös félig ember 

félig állat teremtmények jelenhetnek meg, melyek az ösztönösség, a zsigeri működéssel 

kapcsolatba kerülés megnyilvánulásai33 A második trimeszterben a kismama átélheti saját 

magzati, kisbaba létét és újrarendeződhet a saját édesanyjával való kapcsolódás. Ez az időszak 

akkor zárul le, amikor az édesanya önmagában is életképesnek érzi magzatát és 

megfogalmazódik benne, hogy el tudná engedni, mert életképes lenne, akár méhen kívül is. Ez 

a fordulat viszi át a harmadik trimeszterbe az anyát, melynek központi témája az elengedés, a 

szülés és minden, amit valaha a szülés témájával kapcsolatban megismert. Ez előhívhatja az 

 
33Szülés során és a megszületett gyermek igényeire történő ráhangolódásában ez az ösztönösség kifejezetten 

előnyös. 
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anyában a saját születésével kapcsolatos belső állapotot, előtérbe kerülhetnek a családban 

hallott szüléstörténetek, az ismerősök pozitív, negatív esetei, az ismeretterjesztő könyvekben 

olvasott, a szülésfelkészítőn szerzett információk. A szülés idejének közeledtével az anyában 

felerősödnek a félelmek (fájdalomtól, sérüléstől, kontrollvesztéstől, haláltól). (Molnár, 2019) 

Amennyiben sikerül ezekre a félelmekre a szülés során alkalmazható megküzdési technikákat 

kialakítani és ezáltal félelmeket kordában tartani34 az nagy mértékben segít, hogy a szülés 

pozitív élmény lehessen az anya számára. (Pohárnok, 2017). 

A modern humán stresszkutatások egy része azt vizsgálja, hogy milyen összefüggés van a 

várandós anya érzelmei és a várandósság, valamint a szülés alatt fellépő komplikációk között. 

Szignifikáns összefüggést az anyai stressz és az alacsonyabb születési súly között találtak, 

továbbá gyakoribb az előfordulása az intrauterin növekedési retardációnak (IUGR), 

preeklampsziának, az epilepszia egyik fajtájának. (Hidas, Raffai, Vollner, 2013) Magas anyai 

stressz esetén ezért érdemes elsajátítani különféle relaxációs technikákat, valamint keresni a 

kisebb-nagyobb örömforrásokat. Robin Lim így írja le saját tapasztalatát. „Amikor a negyedik 

babámat vártam, egyedülálló anya voltam. Addig ismert életem darabjaira hullott, és nagyon 

is tudatában voltam annak, milyen hatással lehet fejlődő gyermekemre a szomorúság, amit 

érzek. Tudatosan úgy döntöttem, hogy kiélvezem a boldog perceket, a vidámság pillanatait. Azt 

reméltem, azzal, hogy ezekre a pillanatokra koncentrálok, és engedem, hogy beragyogjanak, 

semlegesítem a stresszt és a bánatot. Megtapasztaltam, hogy jobban ki tudom élvezni a 

boldogság apró mozzanatait, ha nem akarom az összes problémámat egyszerre megoldani. 

Mosolyogtam, sőt még nevettem is. … Ha a boldogtalanságra koncentráltam volna, a 

viharfelhők beárnyékolták volna változó, bővülő családom apró csodáit. Negyedik szülésem 

csodálatos volt, és a fiam, Zion mára felnőtt. Minden tekintetben ragyogó ember.” (Lim, 2022, 

18-19. old) 

1.7) Szülésfelkészítés Magyarországon 

Napjainkban Magyarországon a 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 

rendelkezik arról, hogy ki az, aki térítésmentesen terhesgondozásra jogosult és minek szükséges 

megvalósulni a terhességgondozás keretein belül. (lásd az alábbi keretezett szövegrészletet)35 

A várandósgondozás jogszabály szerinti tartalmi elemei, folyamata illetve, hogy ki végezheti 

ezt a tevékenységet megtalálhatóak a 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendeletben. Ezek alapján a 2. § 

(1)-ben megjelenik, hogy „a várandósgondozás olyan komplex egészségügyi szolgáltatás, 

amely a) a védőnő, b) a háziorvos, c) a szülész-nőgyógyász szakorvos, d) a várandós választása 

esetén a szülésznő, valamint e) a várandós együttműködésén alapul. (2) A várandósgondozást 

 
34 Itt ismét az ismereteken alapuló, a választás szabadságát magába foglaló kontrollt szükséges érteni, nem pedig 

a félelmek elfojtását, elutasítását. 
35 Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200079.tv Letöltés dátuma: 2022.10.09 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200079.tv
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a szülész-nőgyógyász szakorvos által megállapított alacsony rizikójú várandósság esetén a 

szülész-nőgyógyász szakorvos vagy szülésznő, b) magas rizikójú várandósság esetén kizárólag 

a szülész-nőgyógyász szakorvos végzi a védőnő és a háziorvos együttműködésével.” A rendelet 

a védőnő feladataként nevezi meg a szülésfelkészítés megtartását „9. § (1) A védőnő a 

várandósgondozás keretében az 5. §-ban foglaltakon kívül e) igény és lehetőség szerint szervezi 

a várandós szülésre felkészítő tanfolyamon való részvételét és szülésre felkészítő tanfolyamot 

tart.” 

Sajnos a gyakorlatban a jogszabály szerinti szülésfelkészítés nem tud zökkenőmentesen 

megvalósulni, aminek több oka van: 1) a védőnők számára leterheltségük miatt nagyon kevés 

idő áll rendelkezésre, hogy ezt a feladatot ellássák. 2) ugyanez igaz a többi megnevezett 

egészségügyi szereplőre is, 3) a kórházakban tartanak ugyan a szüléshez kapcsolódóan 

tájékoztatókat (szülészetlátogatást vagy a 2020-2021-es pandémia óta online is elérhető videós 

anyagokat), de nincs egységesen kialakult modell, ezért minden intézet saját adottságai alapján 

maga szervezi az alkalmakat, illetve állítja össze a tartalmakat36. A főbb tematikákat gyűjtötte 

össze Magyarné Fehér Anna (2020) Szülésznő és Perinatális Szaktanácsadó a 

szakdolgozatában, melyek a következők: az intézmény helyi sajátosságai, fájdalomcsillapítási 

technikák, vajúdás-szülés, szoptatás-csecsemőgondozás, újraélesztés. 

A várandós anyák, főként az első gyermeküket váró nők ezen az úton nem jutnak kellő 

információhoz arról, hogy megismerhessék a szülés természetes folyamtát, félelmeikre kellő 

megnyugtatást kapjanak, ne csak testileg, hanem pszichésen is fel tudjanak készülni a szülésre. 

Mindezek mellett hazánkban több intézményen kívüli szülésfelkészítő tanfolyamra lelhet az 

édesanya, melyet nem feltétlenül egészségügyi dolgozó tart. A tematikák többnyire azonosak 

az előbb említettekkel, de attól el is térhetnek, kiegészülhetnek vagy csak egy részére 

koncentrálhatnak. (Magyarné, 2020). Abban is van különbség, hogy ezek a tanfolyamok hány 

alkalmat tartalmaznak, milyen hosszúságúak és hányan vesznek részt rajta. Legtöbb esetben 

ezek kis létszámú csoportok vagy akár egyéni foglalkozások is lehetnek. Az otthonszülést 

tervező édesanyák számára a választott bába által tartott szülésfelkészítő része az igénybe vett 

szolgáltatásnak.  

A magán úton igénybe vett felkészítők nagy részére a posztmodern szüléskultúra jellemző, 

azaz a szülés természetes, élettani folyamatát hangsúlyozzák és abban igyekeznek segítséget 

nyújtani a várandós nőknek, hogy elhiggyék magukról, hogy képesek szülni.  

A tanfolyamokon kívül a szülés, várandósság témájában több ismeretterjesztő könyv közül 

válogathatnak az információra éhező, a megnyugvást kereső, illetve az alapos felkészülést 

előnyben részesítő anyák. Valamint az internetet, mint a legnagyobb információs teret is 

előszeretettel használják az anyák tájékozódásra, ahol rengeteg videó elérhető, valamint több 

beszélgetős fórumhoz csatlakozhatnak, ahol a kismamák vagy már szült anyák cserélnek 

információt, illetve támogatják egymást. 

A szülésélmények interkulturális vizsgálata során megkérdezett 522 magyar37 édesanya 

közül 87% jelezte vissza azt, hogy valamilyen formában készült a szülésre38 (Puroszné Nagy, 

2020). Ugyanakkor, ahogy arról már korábban szó volt, e vizsgálatból az derült ki, hogy a 

 
36 Erre a hiányosságra még Dr. Hagymásy László hívta fel a figyelmet 1994-ben a Családközpontú szülészet című 

könyvében és sajnos a mai napig ez a helyzet. Ebben a könyvében egy felkészítési programot is felvázolt, 

alkalmakra és részletes tematikára bontva. 
37 Ez viszonylag nagy elemszámú mintának tekinthető, de nem reprezentatív. 
38 A kutatásban szereplő kérdés így hangzott: „Kérem, az alábbi listából válassza ki azokat az eszközöket, 

amelyekkel a szülésére készült: Könyv/Szülésfelkészítő előadás/ Szülésfelkészítő csoport-foglalkozás / Közösségi 

oldalak csoportjai / Internetes források / Nem készültem / Egyéb” (Puroszné Nagy, 2020, 15. old) 
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szülésfelkészítő tanfolyamon részt vett anyák szülésélményüket pontozva nem értékelték 

jobbra, mint azok az anyák, aki nem jártak szülésfelkészítőn (mindkét csoport esetén 7,1 lett az 

átlag).  

Az 1.4 fejezetben bemutatott Kohorsz ’18 kutatásban szintén rákérdeztek arra, hogy volt-e 

az édesanya szülésfelkészítőn a várandósság ideje alatt. Itt csupán a nők 14,7%-a válaszolta azt, 

hogy részt vett ilyen felkészítőn és 21,8%-uk jelezte, hogy volt szülészetlátogatáson. 

Összevetve a két-két csoportot, hogy kik számoltak be nagyobb elégedettségről a szülésük 

kapcsán ismét meglepő eredmény jött ki (lásd. 4. ábra), ami további elemzést tesz szükségessé. 

Ennek alapján, azok az édesanyák, akik voltak szülésfelkészítőn, illetve szülészetlátogatáson 

kisebb mértékben érékelték a szülésüket számukra legmegfelelőbbnek, mint azok, akik nem 

vettek részt ilyesmin. 

2) A kutatás 

A kutatásommal szerettem volna mélyebb ismereteket szerezni arról, hogy vajon mi állhat 

annak hátterében, hogy a szülésfelkészítőn résztvevő anyák szülésélményének általános 

megítélése nem tér el, illetve nem pozitív irányban tér el a felkészítőn nem járt anyák 

szülésélményének megítélésétől.  

Első lépésként azt néztem meg, hogy ezeket az információkat milyen formában lehetne a 

leghatékonyabb módon megszerezni. Mivel mélyebb, részletesebb válaszokat szerettem volna 

kapni, ami a betekintést és a megértést szolálja39, ezért a mélyinterjús megkérdezés mellett 

döntöttem, ami a kvalitatív kutatás egyik formája és az a célja, hogy feltárja a motivációkat, 

nézeteket, attitűdöket, érzéseket az adott témakörrel kapcsolatban. A mélyinterjú által tehát 

minőségi jellemzőket kapunk, ami viszont mennyiségi szempontból nem értelmezhető, azaz 

arra nem ad választ, hogy az interjúkból megszerzett ismeretek a vizsgált társadalmi csoporton 

belül milyen nagyságrendben jellemzik a jelenséget. (Malhotra, 2002) 

A mélyinterjúk megkezdése előtt összeállítottam egy félig strukturált kérdéssort annak 

érdekében, hogy a beszélgetések tematikáját minél inkább keretek között tarthassam. A 

kérdések összeállításának vezérfonala az a kérdésfeltevés volt, hogy azok az édesanyák, akik 

részt vettek valamilyen szülésfelkészítő tanfolyamon, milyen mértékben tudták hasznosítani a 

szülésük során a felkészítőn hallottakat, illetve tanultakat és hogyan értékelik, hogy ez a tudás 

mennyiben segítette őket hozzá a szülésélményük minőségének alakulásában. A kérdőív 

tartalmi elemeit a következő fejezetben mutatom be. 

A mélyinterjúhoz alanyokat az interneten keresztül, azon belül is az egyik közösségi oldalon 

(Facebook) keresztül kerestem. Itt több olyan zárt csoport is található, melyhez várandós és már 

 
39 Az ilyen típusú információgyűjtés a feltáró kutatás része, melynek „célja, egy probléma megismerése, egy 

bizonyos helyzet körüljárása azzal a céllal, hogy a kutató részleteiben megértse” (Malhotra, 2002, 129. old) 
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szült édesanyák csatlakoztak abból a célból, hogy kérdéseket tehessenek fel, illetve 

megoszthassák egymással a tapasztalataikat. Ezek jellemzően civil kezdeményezéssel indult 

csoportok, melyek szerveződésének alapja vagy az, hogy melyik kórházban tervezi a kismama 

a szülését, illetve szülte meg gyermekét vagy az otthonszülésre, intézményen kívüli szülésre 

készülő, illetve ezeken a helyszíneken szült anyákat várja a csoportba. A csatlakozás bárki 

számára lehetséges, ezért én is bejelentkeztem ezekbe a csoportokba, hiszen így tudtam a 

legkoncentráltabban elérni a célcsoportomat, úgyhogy a toborzó szöveget ezekben a 

csoportokban osztottam meg. Ezen kívül a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés 

képzésén részt vevők zárt csoportjában is közzétettem a felhívást és e-mailen keresztül a 

közelmúltban Gólyatréningen részt vett anyák címlistájára is kiment a szöveg. 

Az interjúalanyok önként jelentkeztek a beszélgetésekre. A részvételnek két feltétele volt: 

1) az anya szülése előtt részt vett valamilyen szülésfelkészítőn 2) a gyermeke születése óta 

maximum 5 év telt el. Az eredeti célom 10-12 interjú készítése volt, de meglepően sokan 

jelentkeztek, hogy szeretnének részt venni a kutatásban. Különösen az otthon szült nők voltak 

vállalkozó szelleműek. Közel 30 anyával történt egyeztetés és végül 18 édesanyával készítettem 

mélyinterjút, akik nyilatkozatban adták hozzájárulásukat a kutatáshoz. A 45 – 120 perces 

beszélgetések zömében (16 esetben) online videós platformon keresztül valósultak meg, így 

nagyobb távolságban élő anyákkal is tudtam interjút készíteni. Két esetben személyes találkozó 

keretén belül történt a beszélgetés. Néhány édesanyának már több gyermeke volt, ezért 

legtöbbször mindegyik gyermek születése szóba került, hol érintőlegesen, hol részletesebben 

kifejtve. Ennek köszönhetően a beszélgetések során összesen 28 szülésélmény felidézése 

történt, melyből 2 császármetszés útján, 10 otthon, 16 pedig hüvelyi úton, kórházban valósult 

meg.  

Az interjúban résztvevő édesanyákról részletes szociodemográfiai adatokat nem gyűjtöttem, 

csak egy kérdés volt, ami arra vonatkozott, hogy hány évesen szülte a legutolsó gyermekét és 

azóta mennyi idő telt el. Az édesanyák válaszait vázlatszerűen a Mellékletek 1.táblázata 

tartalmazza. A résztvevők anonimitását megőrizve álneveket használtam. Az interjúk tartalmi 

feldolgozása a kérdőív témakörei szerint haladva történt, melyeket a 2.2)-2.9) fejezetekben 

fejtek ki. Mivel kvalitatív kutatást végeztem, ezért az elhangzottak alapján statisztikai 

elemzéseket (táblázatok, grafikonok) nem készíthettem. A kutatás eredményeinek objektív 

bemutatás érdekében egyrészt törekedtem minden felmerült véleményt, érzelmet, tapasztalatot 

megjeleníteni, másrészt bizonyos kérdéskörök esetében hosszabb idézeteket használtam fel az 

interjúkból, ezzel elkerülve a torzításokat és lényegvesztést, ami a tömörítésből eredhetne. 

Hasonló történetek, hátterek esetében (pl. otthonszülés, beavatkozásokkal terhelt kórházi 

szülés), jellemzően azokat az interjú részleteket ragadtam ki, amelyek a legszemléletesebben 

mutatják be az adott helyzetet. 

A kutatásomat az ELTE PPK KEB engedélyezte, a kérelmemet 2022. február 23-án hagyta 

jóvá. Az engedély száma: 2022/88 

2.1) A félig strukturált interjú kérdései 

A kérdések három nagyobb részre tagolódtak: 1) a szülésfelkészítő, 2) a szülés 

körülményei, 3) a szülés utáni rövid- illetve hosszútávú élmények, tapasztalatok. Ezeken felül 

szóba kerültek további tényezők is, melyek befolyással lehetnek a szülésélményre: várandósság 

alatt történt stresszel járó események, szüléshez kapcsolódó attitűdök, az aranyóra megléte és a 

szoptatás megvalósulása. Ezeket a kérdéseket azért volt szükséges feltenni, hogy láthatóvá 

váljon, hogy az édesanyáknál mely tényezők fordultak elő és a szülésfelkészítőn kívül mi az, 
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ami még befolyással lehetett az anya szülésélményére és ezzel elkerüljük a téves 

megállapításokat a felkészítő és a szülésélmény vonatozásában. 

A félig strukturált interjú kérdéseinek felépítése: 

Bemutatkozás! Hogyan szólíthatom? Felvehetem-e a beszélgetésünket?  

• Bevezető 

o Hány évesen szült? Mennyi idővel vagyunk a szülés után? 

o Hányadik szülése volt?  

▪ Ha már nem az első – akkor az előző szülésénél volt-e 

szülésfelkészítőn? 
▪  

• Szülésfelkészítő tanfolyam 

o Milyen céllal ment a szülésfelkészítőre? Mi volt az elvárása? 

o Saját maga kereste vagy valaki ajánlotta? 

o Online vagy személyesen vett részt rajta? 

o Milyen típusú felkészítő volt (hipno, pszichológiai, orvosi, egyéb)?  

o Milyen témák kerültek elő?  

o Kivel volt? (Egyedül / a gyermek apjával/ mással) 

o Hány órás/alkalmas volt? 

o A várandósság hányadik trimeszterében (hetében) járt az előkészítőre? 

o Megfelelt-e az elképzeléseinek a felkészítő? 

o Mit adott számára? (Biztonságérzet / nyugalom / eszközök/ technikák, stb.) 

o Volt-e benne újdonság a számára? 
 

• Várandósság körülményei:  

Volt-e valamilyen nagyobb/váratlan/stresszes/halál esemény a várandósság ideje alatt? 
 

• Volt-e előzetes elképzelése arról, hogy hogyan fog szülni? 
 

• Szülés jellemzése  

o Jellemezze egy szóval a szülését! 

o Jellemezze egy mondattal a szülését! 

o Mi volt a legjobb a szülésben? 

o Mi volt a legrosszabb a szülésben? 
 

• Nyitott kérdés: Hogyan élte meg a szülését? Milyen élmény volt számára? 
 

• Szülés körülményei 

o Hol szült? (kórház, otthon stb.) 

o Milyenek voltak a helyszíni adottságok? (pl. egyedül vagy többen voltak a 

szobában?) 

o Hogyan értékeli az egészségügyi személyzet munkáját (segítőkész/támogató/ 

kedves/figyelmes) vagy épp ellenkezőleg? 

o A gyermek apa jelen volt-e? (Ha igen milyen módon?) 

o Más volt-e mellette? Pl. dúla, barátnő, rokon? 

o Választott orvos / szülésznő volt? 

o Kapott-e szintetikus oxitocint, epidurális érzéstelenítést? 

o Volt-e valamilyen egyéb fájdalomcsillapítás?  

o Volt-e valamilyen beavatkozás? (mesterséges méhszájtágítás, burokrepesztés, 

gátmetszés, vákuum, fogó használat) 

o Mennyi ideig tartott a vajúdás? 

o Hüvelyen keresztül szült vagy császármetszéssel? 
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o Milyen pozícióban vajúdott / szült? 

o Tudott-e valamit hasznosítani a szülésfelkészítőn hallottakból a szülés során? 

o Hogyan érzi mennyiben járult hozzá a szülés megélésében, hogy járt az 

előkészítőn? 
 

• Közvetlenül a szülés után 

o Volt-e aranyóra? (pontosítva, hogy mit értük alatta)  

o A baba a szülés után az anyánál maradt (rooming in) vagy elvitték? 

o A tej időben megindul? Első életórákban szoptatás? 

o Esetleg voltak/vannak szoptatási nehézségek? 

o Hogyan történik a szoptatás? (kizárólag anyatejes (saját) kevert (saját, más 

anyatej, tápszer), kizárólag tápszeres, időköz: igény szerint, 3 óránként) 
 

• Negatív szülésélmény esetén, nyitott kérdés Mire lett volna leginkább szüksége ahhoz, 

hogy pozitív/jó/szép szülésélménye legyen? 
 

• Szülés hosszútávú hatása 

o Hogyan hatott az anyára a szülése testi, lelki, pszichés szempontból? 

o Hogyan vélekedik magáról a szülése óta?  

2.2) A szülésfelkészítő tanfolyam 

A beszélgetés első részében a szülésfelkészítőkről meséltek az édesanyák. Közöttük is széles 

palettán helyezkedett el, hogy milyen és hány szülésfelkészítőn vettek részt. Voltak anyák, akik 

több különböző tanfolyamon is részt vettek, voltak, akik korábbi szülésük előtt mentek el 

tájékozódás céljából (kórház megismerése, helyismeret szerzése), de a következő 

várandósságuk során inkább könyvből szereztek további ismereteket. Volt olyan anya, aki 

mindegyik szülése előtt elment valamilyen felkészítőre és volt, aki az első szülése után egy dúla 

képzést is elvégzett mielőtt a második gyermekének életet adott volna.  

2.2.1) A szülésfelkészítővel kapcsolatos célok és elvárások 

Nem meglepő módon a legtöbb édesanya információszerzés céljából ment a 

szülésfelkészítőre azért, hogy felkészültnek érezhesse magát. Az első gyermeküket váró 

édesanyák leginkább a szülés élettani folyamatáról szerettek volna minél többet megtudni, egy 

reális képet kapni arról, hogy mi várható egy szülés folyamán, ami segíti őket jobban elképzelni, 

hogy mi fog történni. Mindezt pedig annak érdekében szerették volna megismerni, hogy 

kontrollt szerezhessenek az ismeretlen fölött. A kórház által tartott felkészítőkre leginkább azért 

voltak kíváncsiak, hogy megismerjék az adott kórház protokollját, helyismeretet szerezzenek a 

szülés helyszínéről, hogy bejárhassák a területet, hogy mi merre található. Volt olyan édesanya, 

aki épp a pandémia idején volt várandós. Néhány kórház alkalmazkodva a helyzethez online 

formában tartott tájékoztatót, illetve több videót elérhetővé tettek az édesanyák számára szülés 

témakörével kapcsolatban. Több édesanya a kórházi szülésfelkészítőn kívül egyéb 

szülésfelkészítő tanfolyamon is részt vett. Voltak, akik kifejezetten a természetes szülésre 

készülve olyan tanfolyamokat kerestek, ahol ezzel kapcsolatban kaphatnak több információt.  

„Hát az, hogy felkészült legyek, tudjam, hogy melyik beavatkozás miért történik és mikor 

indokolt, mihez van jogom, és hogy mik azok az érzések, amik normálisak (akár testi akár lelki 

téren), és mik azok, amik nem. A dúla, aki segített és végig vitte, ő lelkileg támogatott inkább és 

ezzel feloldott gátakat, amik bennem voltak” (Rita, 26 éves) 
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„Én kerestem ezeket magamnak azért, mert az egész gyerektémával kapcsolatban semmilyen 

élményem és tapasztalatom nem volt. Ez az egész nekem olyan volt, mint egy ilyen fekete folt. 

És az, amit a családtól hallottam, a szülőktől, nagyszülőktől, az nem segített semmit, semmit 

nem tudtam ebben a sötétségben. Szerettem volna egyrészt a jelenlegi friss helyzetről 

tájékozódni, hogy mi van akár a kórházban, mivel kell felkészülni. Miről érdemes gondolkodni 

előre. Másrészt meg volt bennem ez a bizonytalanság, hogy de hogyha nem tudom, mi történik, 

akkor hogyan fogom végig csinálni.” (Magdi, 29 éves) 

„Hát én elég kontrollmániás vagyok, ha élhetek ilyen csúnya szóval magamról és emiatt 

szerettem volna, mivel semmiféle halvány fogalmam nem volt. Tapasztalatom sem igazán, mivel 

még ilyen szűk baráti körben is kevés a gyerkőc, ezért ilyen tapasztalatom sem volt, hogy valaki 

így annyira mélyen elmesélte volna, hogy mi fog ott velem zajlani, meg történni. Azt olvastam, 

hogy a kórházban is szokott lenni, csak akkor a Covid miatt éppen szüneteltek ezek a 

szülésfelkészítők, de hogy így emiatt mindenképpen szerettem volna, hogy legyen egy ilyen 

tágabb ismeretem. Akkor még csak magáról a szülésről.” (Nóra, 27 éves) 

2.2.2) A tájékozódás módja a szülésfelkészítőről 

Előzetes hipotézisem az volt, hogy a várandós anyák számára jelzi a nőgyógyászuk, hogy 

abban a kórházban, ahol tervezi a szülést, milyen szülésfelkészítők vannak. Az általam 

megkérdezett édesanyák közül viszont egyiket sem tájékoztatták erről, maguk jártak utána a 

lehetőségnek. Olyan előfordult, hogy egy fogadott orvos felajánlotta az általa tartott 

szülésfelkészítőn való részvételt. Az otthonszülésre készülő anyák (a kutatásban résztvevők 

közül 7 anya) számára a választott bábák tartottak több alkalmas szülésfelkészítőt. A bábákat 

vagy saját maguk keresték fel az édesanyák vagy már korábbról ismerték, mert ismerősük, 

rokonuk a kíséretükben szült. Az intézményen kívüli szülésfelkészítőket is leginkább saját 

maguk keresték az édesanyák, két esetben fordult elő, hogy a nő édesanyja ajánlotta valamelyik 

felkészítőt. 

2.2.3) A részvétel formája (személyesen, online) 

A pandémia előtt (2020. márciusa előtt) szült anyák személyesen vettek a részt 

szülésfelkészítőkön. Ugyanakkor voltak, akik az internetről is kerestek tájékoztató videókat. A 

pandémia alatt az intézményi és az intézményen kívüli szülésfelkészítők zöme átkerült az online 

térbe. A kismamák ugyanakkor örültek ennek a lehetőségnek, mivel nem maradtak segítség 

nélkül. A felvett videókat rugalmas időbeosztással a saját befogadó készségükhöz mérten volt 

lehetőségük megtekinteni. 

2.2.4) A szülésfelkészítők típusai 

A kórházak által szervezett szülésfelkészítőn, illetve szülészetlátogatáson azok az anyák, 

akik a kórházban terveztek szülni (10 esetben ) igyekeztek részt venni. Mivel ők sok esetben 

nem tartották elegendőnek a tájékoztatást más intézeten kívüli felkészítőt is megkerestek. Ezek 

közül többféle típusú is létezik. Vannak olyanok, amelyek célja a minél több információ és 

gyakorlati ismeretek átadása. Az ilyen felkészítőknek a tematikája a várandósság idejére és 

szülés köré épülnek, esetleg kitérnek a szoptatásra is és némelyek a gyermekágyi időszakra 

vonatkozóan is osztanak meg hasznos praktikákat. A felkészítők másik csoportja a fizikai 

felkészülést támogatja. Azok a nők, akik korábban jógáztak, a várandósságuk idején áttértek a 

kismamajógára. Több kismama a hüvely és a medencefenék izmainak felkészítése végett 

intimtorna tanfolyamra iratkozott be. Külön csoportba sorolhatók azok a tanfolyamok, melyek 
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inkább a pszichés és lelki felkészülést segítik. A felkészítők többnyire csoportosak, de egyéni 

részvételre, külön konzultációra is van lehetőség. Ez utóbbira példa Olga története. 

„Végül is úgy volt, hogy mind a három gyerkőccel visszajártam ahhoz a pszichológushoz, akinél 

korábban voltam már és vele relaxáltunk. Első gyerkőccel inkább ilyen kicsit ismerkedés, 

kapcsolatépítés, ilyesmi volt, de nem kapcsolat analízis. Ott a relaxáció első részénél volt egy 

kulcsmondat, hogy „magától történik, ha hagyod, ha engeded”, de ez ugye a relaxált állapotba 

mélyedést próbálta előidézni, és ez szüléskor kattant be nekem nagyon. Ott a kórházban nagyon 

sokszor megzavartak. Minden beavatkozásnál, mindegyiknél lelassult a szülés, mindegyiknél 

picit leállt, és akkor ez így bekattant magától. Ez a „hagyom, engedem, hagyom. engedem”, 

amivel olyan gyönyörűen vissza lehetett menni abba a ritmusba, úgyhogy egyszerűen 

megmentett egy császártól. Pedig nem ez volt a célja ennek az egésznek… Akkor fogalmazódott 

meg a másodiknál, hogyha ez ilyen jól működik, akkor viszont feküdjünk erre rá, és 

célozottabban ezzel készültünk. Találtam én is valamilyen megerősítő állításos hanganyagot, 

és akkor azt hallgattam. Vannak tanfolyamok is, tudom, de ez nem az volt. Hanem ez így félig 

magamtól félig saját pszichológus által megtámogatva zajlott.” (Olga, 35 éves) 

Sára nagyon tudatosan készült mindkét szülésére, ezért több típusú felkészítőn is részt vett. 

„Az intim tornával önmagában az volt a célom, hogy fizikailag legyen meg az, hogy mit lehet 

csinálni, vagy mit lehet tenni a regeneráció érdekében, hogy szülés közben képes legyek 

ellazítani ezeket az izmokat és hogy egyáltalán kapcsolatba kerüljek ezekkel az izmokkal. Ezt 

kellett így elindítani. A lelki része amúgy aztán végül sokkal nagyobb lett szerintem ennél. 

…Mivel úgy volt, hogy nem otthon szülünk, hanem a kórházban, ezért elmentem a kórház 

szülésfelkészítőjére. Ott az volt a célom, hogy tájékozódjak, hogy megnézzem a helyet, bejárni, 

hogy hol van a sürgősségi bejárat. …Elég rossz élmény volt… Iszonyatosan nagy tömeg volt, 

és elég csúnya dolog szerintem, hogy szülésfelkészítőnek hívják, de valójában a kórházi 

protokollt ismertetik. Elhangzott minden a kötelező gátmetszésről, a sok beavatkozásról, az 

mind elhangzott. Ez egy ilyen tájékoztató alkalom volt inkább. Ebből nem derült ki egy olyan 

nő számára, aki még sosem szült, hogy szüléskor mi történik. Mit csinál? Mi van akkor? Ez így 

nem derült ki. …Igazából azért jutottunk el az otthon szüléshez, mert mindenki visszautasított 

és hát az volt a feltételem, hogy azért szeretnék egy jó orvost keríteni és hogy biztonságos kézben 

legyünk. …És akkor a férjemmel leültünk a bábával és akkor ott minden kérdést föltettünk nekik, 

amit úgy gondoltuk, hogy így a legmeredekebb is. Úgy voltunk vele, hogyha megnyugtató 

válaszokat ad, akkor jó, ha pedig nem ad megnyugtató válaszokat, akkor nyilván nekünk sem 

lesz jó az otthonszülés. Megnyugtató választ tudott adni mindenre. …Ők pár havonta tartanak 

saját bábás szülésfelkészítőt, ez csoportosan volt. …Ez egy nagyon jó szülés felkészítő volt. Itt 

konkrét normális anyagokat mutogattak meg videót. Családias hangulatú volt. …A 

Gólyatréninget nagyon élveztem. Tök jó volt, nagyon tetszett, és így nagyon vitt. …És akkor 

voltam még a második terhességem előtt egy szülésfelkészítőn. A Spinning Babies-en voltam. 

Információ szinten a szülésről és a női testről, meg magáról a vajúdásról, ez volt messze a 

legkézzelfoghatóbb és a leginformatívabb szerintem. Ezzel amúgy az volt az egyik konkrét 

célom, hogy könnyedebb és kényelmesebb lehessen a várandósságom. …A második 

terhességem előtt voltam egy szülésznő által tartott vajúdás támogatás tréningen is. …Azt 

gondolom, hogy mindegyiknek megvolt a saját fontossága. …Én utólag is azt érzem, hogy a 

szülésfelkészítők, még a regenerációs időszakában is nagyon-nagyon fontosak.” (Sára, 28 éves) 

Szülésfelkészülés gyanánt több édesanya említette a különféle ismeretterjesztő könyveket, 

melyek közül volt, amit az orvos vagy a bába ajánlott. Valamint a közösségi oldalakon található, 

kifejezetten erre a célra létrehozott, de mégis önszerveződő csoportokba való belépéseket is 
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említették, ahol a várandós, illetve a már szült anyák tudnak egymással információt, élményt 

megosztani. 

2.2.5) Témák a szülésfelkészítőn 

Az interjúk alapján az derült ki, hogy a felkészítők témája nem egységes. Meghatározó, 

hogy honnan kapja az információkat az édesanya (kórházi vagy intézményen kívüli felkészítő), 

valamint, hogy ki tartja a felkészítőt: orvos, szülésznő, védőnő, bába, dúla, testmozgással 

foglalkozó személy, pszichológus, mentálhigiénés segítő, perinatális szaktanácsadó 

A kórházi felkészítők esetében orvosok, szülésznők, védőnők és pszichológusok előadásait 

hallgathatták meg az édesanyák, de ezeket többnyire számítógépen keresztül videók 

formájában. A témák melyekkel itt találkoztak: szülés élettani folyamata, hogy indul be a 

szülés, mikor kell elindulni a kórházba, mit jelent a magzatvíz elfolyása, milyen beavatkozások 

fordulhatnak elő a szülés folyamán, ki lehet bent a szülésnél, mit vihetnek be a korházba a nők, 

szülés után hogyan kell ápolni a kisbabát és hogyan ápolja az anya magát, szoptatás, 

gyermekágy, a szülés után mi történik a kórházban és az utána lévő 6 hónapban. 

Ezek alapján úgy tűnhet, hogy részletes tájékoztatást kapnak a kismamák, a probléma 

viszont az, hogy ez nem egységes a kórházaknál. A 18 beszélgetésből a legtöbben azt emelték 

ki, hogy a kórházi felkészítőket azért nem tartották elegendőnek, mivel itt leginkább a 

beavatkozásokról esett szó és azok miért lehetnek szükségesek, mint például a gátmetszés, az 

oxitocin alkalmazása, hogyan történik a ballonfelhelyezés, a szülés indítása.  

A kutatásban részt vevő és otthonszülésre készülő nők számára a bábák kötelező jelleggel 

tartottak szülésfelkészítőt. A témák között itt is szerepelt: a szülés élettani folyamata, viszont a 

fókusz a természetes szülésen van; részletesen beszélnek a vajúdás szakaszairól, a 

hormonháztartás működéséről; a fizikális felkészülésen túl a lelki tényezők (pszichés 

változások, anyává válás, saját születés „emlékei”, baba-mama kötődés) is szóba kerülnek; a 

szoptatás és a gyermekágy időszaka részletesebben kerül kifejtésre (az újszülöttről, 

babafürdetésről). Az alkalmakat sokszor színesítik szüléstörténetekkel. A bábai felkészítők 

esetében is fontos megemlíteni, hogy ezek sem egységesek, ezért előfordulhatnak nézetbeli 

különbségek. Az egyik édesanya arról számolt be, hogy az ő bábája rendkívül kórházellenes 

volt és ez a szemlélet az édesanyában ellenszenvet és bizalmatlanságot váltott ki. 

A kutatásban résztvevő 18 édesanya által tapasztaltak szerint a dúlák, perinatális 

szaktanácsadók által tartott felkészítők tematikája nagyon hasonló a bábák által tartott 

felkészítőkhöz. Szemléletben is nagyon hasonlóak, a szülésről, mint természetes élettani 

folyamatról beszélnek. Mivel ezeken a felkészítőkön nem csak otthonszülésre készülők 

vehetnek részt a kórházi szülésre vonatkozóan is kapnak útmutatást az anyák. A kismama 

jógán/tornán részt vevő nők a légzéstechnikáról, a relaxációról, vajúdástechnikáról szereznek 

gyakorlati ismereteket. Valamint vannak egyéb szülésfelkészítő tréningek is, amelyek csak 

néhány területet érintenek, viszont azokra koncentráltabb figyelem jut, illetve nagyobb 

mértékben gyakorlat orientáltak, speciális technikák elsajátítását teszik lehetővé. A 

beszélgetések során említettek közül ilyenek például: Spinning Babies, Kriston Intim Torna és 

Gólyatréning, a Mona Lisa csoport, a Raffai-Hidas féle kapcsolatanalízis, a Perinatus Születni-

újjászületni önismereti csoportja. 

Nagyon tanulságos, ahogy az édesanyák beszéltek a szülésfelkészítőn szerzett 

élményeikről. Ezek közül emeltem ki párat. Erzsi a várandósságát még Hollandiában kezdte és 

ott az elején lehetősége volt részt venni szülésfelkészítőn, majd Magyarországon kórházi 

felkészítőn is részt vett. Ezekről így mesélt: 
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„Voltam Hollandiában is szülésfelkészítőn. Az kifejezetten a 12. hét előtti anyáknak volt. …Volt 

egy órarend, hogy az első trimeszterben két alkalmon kell részt venni. Második trimeszterben 

három alkalmon, harmadik trimeszterben újabb négy alkalmon, és akkor végigvezet a teljes 

folyamaton, és mindig az adott trimeszterről beszélnek, mindig arra készítenek föl. Már itt az 

első alkalmon is tudtál babákat tapizni. …Szerintem tök jó volt, hogy kb. mindenkinek az volt a 

kérdése, hogy oké, de hogy fér ki azon a kis lyukon? …és tök szépen bemutatták, hogy a 

természetes tágulás hogyan működik, és igenis kifér a kis lyukon, és nem kell aggódnod miatta. 

…És hát sok mindent mondtak a gátvédelemről, hogy milyen tornát lehet csinálni már így az 

elején is, amivel segítesz. Meg a relaxációt ott nagyon kihangsúlyozták …És igazából az itthoni 

kórházas felkészítőn nagyon rosszul esett, hogy rögtön az első alkalommal, amikor a kórházi 

procedúrákról beszéltek, ahol végül szülésznő beszélt, orvos helyett, de hogy az orvosi részét 

mondta el, rögtön az első alkalommal mondták, hogy az első szülő nőknek kilencven százaléka 

gátmetszéssel szül. De hát hogyha most én eddig azt olvastam csomó helyen, hogy képesek 

vagyunk gátmetszés nélkül is, és tudunk tágulni, akkor ez milyen statisztika már? És miért? És 

ki dönti el? Rengeteg kérdés így kavargott a fejemben. …Hollandiában nagyon szuper ilyen 

születésházak vannak. …Ott a szülésznőknek a kommunikációjában egy olyan szintű nyugalom, 

természetesség van. Tényleg az, hogy „nagyon gratulálok, hogy ott van a pocakodban, és hidd 

el, hogy minden, ami történik, annak úgy kell történnie”. Amikor hathetesen láttuk először az 

ultrahangon, akkor mondták, hogy úgy néz ki, hogy van vérkeringés, úgy néz ki, hogy erős, de 

azért tudjad, hogy a 12. hétig még bármi történhet, ha elmegy, nem szomorodunk meg, 

megtartjuk a pár hónapos gyászidőszakot, és akkor utána beszélgetünk a következő lépésről. És 

ezt olyan szintű nyugalommal és természetességgel mondták, hogy nem az volt, hogy te most 

azon paráztál hat héten keresztül, hogy úristen, de elvetélhetek, hanem fel voltál erre készülve, 

hogy ez előfordulhat, de ez normális. Ez nem kudarc, ez nem rossz, ez nem mit tudom én, 

tragédia, lesz, aki segít, lesz, aki támogat, meg lehet beszélni, lehet erre akármilyen lelki 

támogatást kérni, ott vannak, veled vannak és minden oké.” (Erzsi, 30 éves) 

Fanni, aki otthon szülte meg első gyermekét így jellemezte a bábai felkészítőt. 

„Voltak diák, voltak képek, szóval így nagyon részletesen volt a biológiai része, aminek én 

nagyon örültem, hogy hogy működik a testem, mire van szükségem ahhoz, hogy úgy működjön, 

hogy lássam, hogy ez nem egy olyan folyamat, amiben teljesen tehetetlen vagyok, hanem hogy 

ura lehetek a helyzetnek. Sok olyan dologról volt szó, ami azt támogatta, hogy ismerkedjünk a 

testünkkel, és nem is csak a szüléssel kapcsolatban, hanem a mindennapokkal kapcsolatban 

például, hogy ne használjunk savas vagy nagyon lúgos szappant például. Mindenféle olyan 

dologról volt szó, ami általában a nőiségről szólt.” (Fanni, 25 éves) 

Lenke is otthonszülést tervezett, de végül kórházban szülte meg gyermekét császármetszés 

útján. Az ő megélése igen vegyes volt a bábai felkészítővel kapcsolatban. 

„Hát ott igazából végigvették a fogantatástól a szülésig. Az úgy nagyon érdekes volt, a 

szülésnek a különböző fázisai, hogy miután mi következik, de ott nagyon sokszor rámentek erre, 

hogy mennyivel jobb az otthon szülés, milyen barbárok a kórházban, mit fognak művelni, 

mennyire nem jó egy csomó minden, amit a kórházban csinálnak. Egy beavatkozás után már 

csak egyre több beavatkozás van. Mennyire fontos lenne a háborítatlan szülés. …Egy másik 

intézményen kívüli szervezetnél is voltunk, ahol ugyanúgy egy bába tartott előadást, de ő meg 

nagyon szimpatikus volt abból a szempontból, hogy elmondta, hogy azért mikor fontos az 

oxitocin, annak is van létjogosultsága, tehát azért ne mondjuk azt, hogy minden ördögtől való, 

ami a kórházban történik. Az sokkal megnyugtatóbb volt, mint az, hogy akkor tényleg lerántjuk 

mindenről a keresztvizet, és csak az a jó, ami szerintünk az.” (Lenke, 36 éves) 
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Gréti harmadik várandóssága során felmerült, hogy lehet, hogy császármetszéssel kell 

megszülnie a babáját, ezért elment egy kifejezetten császármetszésre felkészítő tanfolyamra. 

„Ő (a harmadik gyermek) császáros babának indult, és tök jó volt azzal szembesülni, hogy a 

császár egy teljesen más történet, mint a hüvelyi szülés, és hogy erre is már van külön 

szülésfelkészítő, ami egy full alapos sztorit vázolt arról, hogy így mivel jár a császár, hogy ez 

igen egy komoly beavatkozás, hogy utána teljesen más a regeneráció, mint a hüvelyi szülés 

után, hogy mit tehetek magamért rögtön ott, már elnézést a vágóasztal után a pihenőben, és 

hogy már ott kezdődik a regeneráció. Arra sem voltam rest elmenni, habár a harmadik is, 

amúgy hüvelyi szülés lett, ráadásul itthon szülés, tehát Istennek hála erre nem volt szükség, de 

nagy örömömre szolgált, hogy van ilyen. Sőt, továbbmegyek. Én onnan úgy jöttem haza, hogy 

bárki bármilyen szülésre készül, kötelezővé tenném, hogy a császáros szülésről is mondják el, 

hogy mivel jár, merthogy szerintem jóval kevesebb traumatizált szülés lenne, mert hogyha így 

van, hogy tolnak a műtőbe, de van egy előzetes felkészülésed erről is, szerintem ez így tökre 

tudja segíteni az embert.” (Gréti, 34 éves) 

2.2.6) Az apák részvétele a szülésfelkészítőkön  

A kutatásban résztvevő nők többségével a gyermekük apja is ott volt a felkészítőkön, ha 

nem is az összes felkészítőn és nem is az összes alkalmon jelentek meg. Ez részben attól is 

függött, hogy az adott foglalkozáson volt-e lehetőség részt vennie a partnernek. Az online 

elérhető videók esetében az anyák sokszor „előválogatók” voltak és azokat a tartalmakat, 

amiket érdemesnek tartottak az apákkal is megnézették. 

2.2.7) A szülésfelkészítők hossza 

A felkészítők nem csupán tartalomban, de óraszámban, alkalomban is nagyon széles skálán 

mozognak. Léteznek fél napos, egy vagy kétnapos foglalkozások, de előfordulnak négy, hat és 

tíz alkalmas tanfolyamok is. Ezek legtöbbször 1,5-2 óra hosszúságúak. Ezeken kívül van olyan 

felkészítő is, ahová bármikor becsatlakozhat az édesanya, mert hetente tartják és egészen a 

várandósság végéig részt vehetnek rajta. Az egyéni foglalkozások is eltérő óraszámban 

valósulnak meg. 

2.2.8) A várandósság ideje és az információbefogadás 

A kérdés, ami arra vonatkozott, hogy a várandósság hányadik trimeszterében (hetében) járt 

az előkészítőre az édesanya azért került a kérdőívbe, mert ahogy az 1.6 fejezetben láttuk, a 

kismamák figyelme a várandósság előrehaladtával egyre inkább beszűkül és magára, valamint 

a magzatra irányul és ezáltal kiszorulnak az édesanya gondolataiból a külvilág eseményei, 

valamint nehezebben kerülnek feldolgozásra. Érdekelt, hogy ez a szűkült figyelem mennyire 

teszi lehetővé a szülésfelkészítők tartalmának befogadását esetleg elsajátítását, ha arra a 

várandósság későbbi időszakában kerül sor. Természetesen egy mélyinterjús kutatás nem 

alkalmas ilyen következtetések levonására, de feltételeztem, hogy az anyák narratívájában 

megjelenhetnek erre utaló jelek. A megkérdezett anyák többsége a 2. illetve a 3. trimeszterben 

vett részt a felkészítőkön és csupán három esetben fordult elő, hogy már az első trimeszterben 

elkezdtek valamilyen szülésfelkészítőt. Az interjúk során kiderült, hogy az anyák meglehetősen 

jól vissza tudtak emlékezni a szülésfelkészítők tartalmára és többen még hasznosítani is tudták 

az ott szerzett tudásukat a szülés során, de erre még a későbbiekben részletesebben visszatérek. 

Tehát az a gondolatom lett, hogy bár az édesanyák figyelme valóban egyre inkább beszűkül, de 

mivel a szülésfelkészítők témája épp az a szűk terület (a magzat, a szülés, a női test változásai), 
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amire az édesanya amúgy is fókuszál, ezért az ott elhangzott információk hasznosítható módon 

eljutnak az édesanyákhoz. 

2.2.9) A szülésfelkészítővel való megelégedettség 

Ahogy a beszélgetésekből kiderült a szülésfelkészítők nem egységesek sem témájukban, 

sem gondolatiságukban. Abban is van különbség, hogy az anyák milyen előzetes 

információkkal rendelkeznek, akár saját tapasztalat okán, akár más forrásból szerzett tudásuk 

alapján. Így nem meglepő, hogy a szülésfelkészítőkkel való elégedettség is nagyon vegyes 

képet mutat. Voltak olyan felkészítők, amivel nagyon meg voltak elégedve a nők és többet is 

kaptak a tanfolyamtól, mint amit vártak, de volt olyan édesanya, aki a felkészítő után ugyan 

elégedett volt, de utólag a szülést követően jött rá, hogy miért nem volt mégsem megfelelő vagy 

mi hiányzott belőle, ami viszont segíthetett volna. Az alábbi visszajelzések azoktól az 

édesanyáktól származnak, akik hangot adtak annak, hogy számukra nem volt teljes a 

szülésfelkészítő, vagy a szülés után utólag visszatekintve érzik azt, hogy szükségük lett volna 

még valamire, ami nem hangzott el a felkészítőkön.  

„Alapvetően azt mondom, hogy ott akkor teljesen jó volt …Most három gyerekkel a hátam 

mögött azt mondanám, hogy annyiban nem kielégítő, és ezt többektől hallom egyébként vissza, 

hogy mindig csak a szülés pillanatáig magyarázzák el, hogy mi lesz. Esetleg még utána azt, 

hogy persze a hat hét, és hogy majd a hathetes kontroll, és akkor így puff, el vagy engedve. De 

az, hogy mondjuk így mivel fog járni az, hogy te nem alszol, vagy a gyerek hajnali háromkor is 

sírni fog. Hogy ő mindig ott lesz, és hogy nem az van, hogy mint egy kis táskát beteszed a 

szekrénybe, ha lejárt a műszakod. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ezekre a részeire a 

várandósságnak, illetve a szülés utáni időszaknak, pedig nem kevésbé fontosak, igazából van, 

hogy ki se térnek. …Igenis erre is szükség lenne, és lenne rá igény. …Mondjuk fáj még a 

hüvelyem, meg mondjuk még kint van az aranyerem fél évvel a szülés után is, és hogy igen, 

emiatt izgulok, tehát hogy ezek olyan témák, amik egyrészt szerintem tabuk, tehát maximum az 

anyák egymás között beszélnek erről, de hogy a tanfolyamon erről így egyiken sem volt szó, 

pedig nagyon kellett volna, az is biztos.” (Gréti, 34 éves) 

„…Igazából nagyon sok zavaró tényező volt, …őrülten rohantam a munkából, mert 5-kor 

kezdődik, és fél 6-kor még mindig csak kevergették a teáikat, meg ették a mogyorót. Azt éreztem, 

hogy tiszteletlenség az ott jelenlevőkkel szemben, hogy mindent megteszek, hogy odaérjek, és 

akkor ők meg nem. Úgyhogy valószínűleg itt azért elkezdtek látszódni a dolgok, és ahelyett, 

hogy váltottam volna az volt, hogy mindegy, jó lesz.” (Lenke, 36 éves) 

„Ami a legjobban hiányzott, hogy elmondják nekem a szülésfelkészítőn, hogy nem lesz egyből 

ugyanolyan a testem, és ezt nem is vártam. De hogy megszültem a gyereket, és ott volt egy has. 

Egy öt hónapos has.” (Magdi, 29 éves) 

„(A kórházi) ez a klasszikus volt, végig elmagyarázták, hogy melyik beavatkozás miért kell, és 

pont. …Ez az akkori igényeimet, ott helyben kielégítette, az egy másik dolog, hogy utólag azért 

másra lett volna az embernek szüksége.” (Olga, 35 éves) 

2.2.10) A szülésfelkészítők hozzáadott értéke, ahogy az anyák látják 

Az édesanyák többsége azt mondta, hogy a szülésfelkészítő magabiztosságot adott, amely 

egyrészt abból fakadt, hogy megismerték a folyamatot, ami rájuk vár, másrészt még a 

váratlanabb helyzeteket is megismerték így már az sem volt olyan nyugtalanító érzés számukra. 

A felkészítő segítette őket a szülésre való ráhangolódásban, a befele történő figyelemben. Sokan 
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megerősítést kaptak arról, hogy a szülés egy természetes folyamat, ami nekik is menni fog és 

ez megnyugtató volt. Többen említették, hogy egy újfajta szemléletet kaptak a szülésről, 

megismerhették a baba perspektíváját és ezáltal a vajúdást is másképp látták. Több anya 

megemlítette, hogy örültek, hogy a párjuk is részt vett a felkészítőn, mert így nyertek maguk 

mellé egy szövetségest, aki támogatja őket a szülés során és abban, ahogyan az anya szülni 

szeretne (például otthonszülés). Volt, aki annak örült, hogy reális képet kapott a szülésről, mert 

korábban a családban csak a szép dolgokat emelték ki, de azáltal, hogy a felkészítőn elmondták 

a nehezebb dolgokat is, így fel tudott erre is készülni és nem taglózta le, amikor szembesült 

vele. Az anyák egy része (8 esetben), akik különféle mozgásos formában (légzéstechnika, jóga, 

szülési pozíciók gyakorlása, intim torna) is felkészültek a szülésre, utólag nagyon fontosnak 

tartották és örültek, hogy részt vettek azokon a tanfolyamokon, mert kézzelfogható segítséget 

nyertek általa. Többen említették, hogy a több alkalmas szülésfelkészítők az ismeretszerzésen 

túl a lelki felkészülésüket is segítették. Volt, aki utólag úgy érzete, hogy a szülésfelkészítő épp 

az ellenkező hatást váltotta ki, nevezetesen, hogy a szülést rosszabb élményként élte meg, 

mintha nem vett volna részt felkészítőn, mert az ott hallottak alapján tudta, hogy milyen lehetne 

a szülés, de az övé nem így sikerült és ezt nagyobb csalódásként élte meg. Ugyanakkor voltak 

olyan visszajelzések is, hogy nem adott új információt az anya számára a szülésfelkészítő.  

Nézzünk néhány példát, hogy hogyan hangzottak ezek az anyák interpretációjában: 

„Semmilyen olyan helyzettel nem találkoztam, hogyha tegyük fel, hogy nem otthon szülésre 

készültünk volna, hanem az állami rendszerbe megyek, hogy tájékoztassanak. Ha egy nő nem 

tudatos, ha előre erre egy nő nem készül, és nem jelzi, hogy én egy szülésfelkészítőre akarok 

elmenni, akkor lehet, hogy ez így ki is marad neki, mert nem hívja fel senki rá a figyelmét… 

Akkor mennyi esélye van, hogy a rendszerben motiválják erre, és mennyire bízza rá magát az 

orvosokra, és mondjuk ebből utána, hogy lehet egy pragmatikus szülés, hogy nem tudta, hogy 

mi történik vele…én azért voltam nyugodt a szülésfelkészítőnek a mélységével és a könyvekkel 

is, amiket olvastam, hogyha kórházba mentünk volna, akkor is tudtam volna, hogy mi miért 

történik velem, ha történik.” (Hilda, 29 éves) 

„A szülés felkészítő arra is jó volt, hogy tudjam, hogy nem az a cukormáz fog jönni, mert a 

családi sztorikban is annyi van, hogy hazajöttetek, és akkor izé. De nem. Hazajöttünk, és kurva 

kemény volt. Tartani a határainkat, viszont meglepően könnyen ment… Hogyha nem lett volna 

ilyen elő tudásom, amit a szülésfelkészítőn kaptam, akárcsak arról, hogy miért akarok oxitocin 

nélkül szülni, …. Tehát, hogy biztonságot, magabiztosságot kaptam a későbbiekre is, hogy 

találjam meg azt az utat, ami nekünk a legjobb, és hogy alakítható ez az út. Nem kőbe vésett, 

viszont ne azért alakítsuk, hogy megfeleljünk másoknak. Ezt a biztonságot például a 

szülésfelkészítőktől kaptam. …Ha nem jártam volna a szülésfelkészítőkre, akkor ott csak 

elfogadtam volna, hiszen ők az okosok. Nagyon örülök neki, hogy nem, mert így végül egy közel 

háborítatlan élményem volt.”(Magdi, 29 éves) 

„Voltam szülésfelkészítőn, viszont a szülésemhez, a milyenségéhez igazából nem nagyon tett 

hozzá. Viszont ami hozzátett, és ez szerintem fontos, hogy voltam egy úgynevezett születni, 

újjászületni csoportban, durván három évvel a szülésem előtt. …Szóval valahogy az, amit ott 

így végigcsináltunk, az, ahogyan én átbújtam ott a szülőcsatornán, amit így a társak 

megalkottak szülőcsatornának, meg a korrekciós élmény, az nagyon-nagyon sokat segített 

magában a szülés folyamatában. Az segített igazán, most ez lehet, hogy hülyén hangzik, de úgy 

tudtam, hogy kb. hol tart a gyerek a szülőcsatornában”. (Cili, 39 éves) 

„Az volt nagyon fontos nekem, hogy a férjem ott volt. ...Hogy ő is látta, mert neki az otthon 

szüléssel voltak még ilyen apróbb félelmei. De bízott bennem és megnyugtatta a 

szülésfelkészítő” (Fanni, 25 éves) 
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„A párom informálásában segített sokat a szülésfelkészítő. Én három éve magam kezdtem el 

erre felkészülni. És három évvel ezelőtt a párom úgy állt hozzá, hogy a császármetszés a 

legbiztonságosabb szülési forma és császárral kell szülni mindenkinek. És akkor innen kellett 

nyerni. Ilyen szempontból rohadt jó volt, hogy ott volt egy ember, aki nagyon jó előadó. Ez 

szerintem nagyon-nagyon sokat számított, hogy a párom nyelvén érthetően racionálisan 

elmondta, hogy miért nem jó a császár, miért inkább a természetes szülés, satöbbi, satöbbi, és 

neki ez nagyon-nagyon fontos volt. Szóval ilyen szempontból abszolút adott pluszt csak nem 

nekem feltétlenül, hanem az, hogy megnyertem úgymond támogatóként a páromat. 

Egyébként bizonyos szempontból úgy gondolom, hogy valószínűleg sokkal boldogabb ember 

lettem volna, hogyha nem tudnék ennyi mindent a szülésről, mert akkor a boldog 

tudatlanságban sokkal könnyebb lett volna elfogadni azt, hogy a szülés az ilyen. Tehát, hogy 

bizonyos szempontból én úgy érzem, hogy kontraproduktív is volt, mert ugye nagyon-nagyon 

sok ismerősöm szül úgy, hogy kvázi nem tud semmit a szülésről, tudja, hogy ez egy borzalmas 

dolog, és akkor nincsenek elvárásai, és akkor valami megtörténik, és akkor, hát igen, ez tényleg 

olyan borzalmas volt, mint vártam, túl kellett élni, aztán úgy elbagatellizáljuk, és akkor ott majd 

a szülési traumával nem foglalkozunk. És hogyha meg én elmondom, hogy nekem ez nem volt 

jó, akkor erre ugye az a válasz, hogy de hát legalább egészségesek vagytok, mert bezzeg a 

másiknak nem tudom, beteg lett a gyereke, meg ilyen hasonló vigasztalások érnek. Úgyhogy 

bizonyos szempontból úgy érzem, hogy a szülésfelkészítő így kontraproduktív volt, mert tudtam, 

hogy mi lehetett volna, és hogy ahhoz képest én mit kaptam.” (Berta, 29 éves) 

Berta szülése (ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk) nem abban a formában történt, ahogy 

egész végig készült rá. Választott orvosa, akihez a szülésfelkészítőre is járt, nem volt jelen a 

szülésénél, az ügyeletben lévő orvos viszont nem azt a szemléletet képviselte (háborítatlan, 

természetes szülés), amit Berta szeretett volna, és amiért arra az orvosra esett a választása, akire. 

Mindemellett a szülésbe drasztikusabb beavatkozások is történtek, ami után érthető Berta 

megjegyzése a kontraproduktivitást illetőn.  

Néhány technikát is megemlítettek az anyák, melyek közül többször szóba került a 

medencefenék izom tornája. A visszajelzések nagyon egybecsengenek Robin Lim amerikai 

bába gondolataival, amit a 1.5 fejezetben ismerhettünk meg. 

„A labdára mellkassal rátámaszkodás. Ez nekem nagyon tetszett, mert nekem az első 

szülésemnél az egyik legnehezebb az volt, hogy fekve kellett a kitolási szakaszban lennem, és 

azt éreztem, hogy én nem tudok abba az irányba nyomni. Nyilván nem véletlen, nem is lehet. 

Elhatároztam, hogy én függőleges pozícióba szeretnék szülni, ha lehet. Mivel ezt az ötletet 

hallottam, ezért én végig a második szülésem közben nagyon keveset feküdtem, tényleg csak 

amikor pihentem, de a kitolás alatt végig vertikális helyzetben voltam. Vagy az volt, hogy a 

földön térdeltem, és a mellkasom a labdán volt, vagy ha elfáradtam már a térdelésben, akkor 

föltettem az ágyra a labdát, és akkor álltam, és úgy voltam mellkason a labdán, és végül is így 

született meg a második kisfiam. A doktornő is, meg a szülésznő is, bekúsztak alám, és ő jöhetett, 

ahogy jönni akart. Ez egy nagyon pozitív élmény volt. A második szülésem az egy ideális szülés 

volt. Úgyhogy nagyon jó élmény volt.” (Aranka, 44 éves) 

„A hüvelyi torna az elképesztően sokat segített …mert tényleg megéreztem ott olyan izmokat, 

amikről eddig fogalmam sem volt …a szülés közben tök más tudatállapotban voltam, de ez 

biztos, hogy akkor segített egyébként, mert így meg tudtam mondani, hogy olyan, mintha valami 

el lenne akadva, és a bábák is később többször felemlegették, hogy ez tök érdekes, hogy én ezt 

meg tudtam mondani, hogy valami be van akadva, és tényleg egy kis méhszáj be volt akadva, 

és én ezt ott éreztem. …Itt nem könnyű érezni, és szerintem ez például a torna miatt volt, meg 

amiatt, hogy elmagyarázták, hogy milyen szervek vannak odabent részletesen, amit amúgy 

annyira nem is tudtam. Szóval nem beszélünk erről iskolában.” (Fanni, 25 éves) 
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„Elvégeztem az intim tornát, és nekem a császár után nagyon sokat segített. Valószínűleg ezért 

is tartom azt a legfontosabbnak, vagy a legtöbbet segítőnek, mert oda rögtön vissza tudtam 

nyúlni, és már alapból fizikailag is tudott segíteni, meg lelkileg is össze tudott rakni a 

gyakorlatsor, hogy megint nőnek érezzem magam.” (Lenke, 36 éves) 

„Ahogy megcsináltam az intim torna tanfolyamot, elkezdtem gyakorolni otthon, és furcsa volt, 

ahogy valami frissességet éreztem az intim területen, hogy addig nem éreztem semmit, és ez 

meg adott egy olyat, hogy valami friss, valami összeköttetés, valami bizalom. Ez nagyon furcsán 

hangzik. Ez egy nagyon új viszonyulást adott. Pedig előtte is nagyon sok helyre jártam, théta 

healing női körben, sima női körben. Nagyon sok minden viszonyulásom volt már magamhoz, 

és hogy ez még ezek után is 28 év után egy tök új dolgot tudott hozni nekem. Nagyon élveztem. 

…Meg a szeretet valahogy megnőtt bennem a torna hatására, hogy azzal, hogy ott jobban 

tudtam kapcsolódni magammal, azzal nem csak a saját testem iránti szeretetet, hanem az egész 

állapottal kapcsolatos szeretetet növelte.” (Magdi, 29 éves) 

Az édesanyák több új információt megneveztek, amit a szülésfelkészítőkön ismertek meg. 

„A fájdalomcsillapításnak a negatív hatásairól szerintem nem sokat tudunk. Én hiába néztem 

előre utána sok mindennek, azért úgy nem nagyon volt szó erről. És például az a 

szülésfelkészítő, amin én voltam, ott nagyon-nagyon sokat beszéltek erről, és ennek a hosszú 

távú pszichológiai hatásairól is, hogy mondjuk az EDA-nak, meg a gáznak, meg ezeknek milyen 

hosszú távú hatása van, és akár rövidtávon a szülésre is. És tök jól lebeszélt a 

fájdalomcsillapításról és átterelt arra, hogy inkább az alternatív fájdalomcsillapítási 

módszereket válasszuk. Szóval az meg sem fordult a fejemben, hogy fájdalomcsillapítást kérjek 

…és azt nem veszi el már tőlem senki, hogy ilyen fájdalomcsillapítás nélkül született meg a 

gyermekem. Szóval ezt a részét én pozitívnak érzékelem.” (Berta, 29 éves) 

„A szülőszobában végig hánytam, és bár nagyon rosszul éreztem magam, de itt eszembe jutott, 

amit szintén a szülésfelkészítőn tanultam, hogy ez nagyon jót jelent, hogy akkor tágul a méhszáj 

és emiatt tágul a gyomorszáj is. Úgyhogy ott tényleg először alul, aztán fölül is kijött belőlem 

minden, ami egy elég kellemetlen érzés volt, itt nem tudtam szerintem józanul gondolkodni, de 

valahogy mégis ezek az infómorzsák így visszajöttek, hogy tudtam, hogy most ettől nekem nem 

kell megijednem, és ez nem egy plusz rosszullét, vagy ez nem rossz, ami velem történik, hanem 

igazából teljesen normális.” (Nóra, 27 éves) 

„(Otthonszülésnél bábai felkészítőn a harmadik gyermek érkezése előtt) ott nagyon keményen 

elhangoztak tényszerűen a dolgok …az első szülésem után is úgy voltam, hogy oké, hogy van 

olyan beavatkozás, ami mondjuk felesleges, de nem hal bele az ember, akkor ott miért 

ellenkezzek …mondjuk egy borotválás vagy burokrepesztés, hogy mennyire nem tűnik nagy 

beavatkozásnak, de mégis mennyire megkavarja az egész menetet. Amire az ember azt 

mondaná, hogy na, ez olyan kicsi, hogy a béke kedvéért ezt engedem, de hogy ezzel is mennyire 

el tud indítani egy olyan kaszkádot, hogy ez nekem így ennyire összeállt, ez nagyon új volt.” 

(Olga, 35 éves) 

2.3) A várandósság körülményei 

E kérdésnél elsősorban azt szerettem volna megtudni, hogy volt-e az anya várandósságának 

ideje alatt olyan esemény, szituáció, ami magasabb stressz szintet eredményezett és esetleg 

megzavarhatta a szülés lefolyását. A beszélgetések során több édesanya mondta, hogy voltak 

ilyen helyzetek. Amiket megneveztek: költözés, munkahely váltás, rokon betegsége, halála, 

várandósság alatt fellépő komplikációk (koraszülés veszélye, méhösszehúzódások, 

ikerterhesség), téves diagnózisok, a nő környezetében élő személyek, kollégák, rokonok bántó 
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megjegyzései (ez vonatkozott külalakra, tevékenységre vagy arra, hogy az anya otthonszülést 

szeretne és ezért felelőtlennek nevezték), párkapcsolati problémák, a megfelelő szülési helyszín 

megtalálása, a covid helyzetből fakadó nem várt nehézségek a kórházakban, amit az egyik 

édesanya káoszként jellemzett. Tehát voltak stresszre okot adó szituációk. Ugyanakkor több 

beszélgetésből az derült ki, hogy bár maga az anya is aggódott amiatt, hogy esetleg a megélt 

stressz rossz irányba tereli a szülést, végül nagyon szép szülésélménye lett. A történetek alapján 

visszaigazolódni látszik, hogy amennyiben a nő a vajúdása, illetve a szülése idejére képes azt a 

biztonságot megteremteni maga körül, illetve vannak körülötte olyan támogatók, akik ezt 

biztosítani tudják számára, ami ahhoz szükséges, hogy az elengedettség és a módosult 

tudatállapot támogatni tudja a teste működését, akkor a szülés a maga természetes módján meg 

tud valósulni függetlenül a korábbi stressz helyzetektől. 

A következőkben olyan idézeteket mutatok be, melyekben az anyák a stresszkeltő helyzetekről 

mesélnek. 

„Volt egy költözés, ami elég hirtelen történt, és nagyon megviselt engem is, meg a kisfiamat is, 

aki akkor volt hároméves. Meg kaptunk egy elég negatív diagnózist a hároméves kisfiamra, 

amiről utólag kiderült, hogy téves. Úgyhogy összességében az nagyon nehéz volt, és ott a szülés 

kapcsán nagyon nagy volt a félelmem a vége felé, hogy hiába készültem ennyire nagyon, hogy 

ennyire elviszik a fókuszt, hogy emiatt fog majd így minden összedőlni. De hát aztán nem, és 

igazából a második fiam születése volt a legnagyobb erőforrás ebből az időszakból, és ő vitt 

tovább, tehát még évekkel később is ebből a szülésből töltekeztem. Nála nagyon el akartam 

kerülni, ami az első szülésemnél a kórházban volt, és ilyen nagyon utolsó pillanatig itthon 

kivártunk, amiből az lett, hogy megszületett a zuhany alatt itthon. …A kisfiam korábban 

megmutatta nekem háromszor-négyszer relaxációban, álmomban, hogy ő bizony itthon, apa 

kezei közé fog érkezni. A férjem viszont mondta, hogy ne hülyéskedjek vele.” (Olga, 35 éves) 

Az alábbi esetben nem csupán a helyzet keltette a nehézséget, hanem az is, ahogy az orvos 

tárgyiasított az édesanyát. 

„Amikor megkaptam az arab pesszáriumot, ez konkrétan elhangzott a saját választott orvosom 

szájából, hogy akkor most ide figyeljen, a 36. hétig maga egy két lábon járó inkubátor.” (Erzsi, 

30 éves) 

„Az otthon szülést én nagyon féltem elmondani az anyámnak. …És hát egyik ilyen személy még 

a férjemnek a nővére, aki rendesen rám is támadt, hogy ez felelőtlenség …utána hetekig 

görcsben voltam, mert az annyira váratlanul ért, hogy ő engem meggyanúsított azzal, hogy én 

veszélyeztetem a gyerekemet, a saját életemet és felelőtlen vagyok, hogy utána sokáig erről volt 

szó a bábámmal, hogy ezt hogyan oldjam magamban, ezt a feszültséget, és emiatt még inkább 

nem mertem elmondani az anyukámnak. Végül neki a hetedik hónapban mondtam el, és nem 

volt különösebb probléma.” (Fanni, 25 éves) 

„Mindenkinek volt valami megjegyzése. Ez a „túl kicsi a hasad, túl nagy a hasad”. Emlékszem, 

hogy akkor így mondtak ilyet, hogy miért megyek gyorsan, megárt a gyereknek. ...És főleg az 

otthon szülés miatt én nagyon kaptam. Mondták, de hogy „hány éves vagy, nem vagy már 20 

éves”, „úgyse fog sikerülni”. „Nagyon veszélyes”. Anyukám se akart ebbe az egészbe beleállni. 

A vége felé kiderült, hogy a párom sem annyira örül ennek az egésznek. A páromnak már 

vannak gyermekei, az előző házasságából, és ott a gyerekek nagyon nem örültek, hogy jön a 

baba, és volt is egy beszólás az egyik részéről, hogy szerencsére vannak olyan gyerekek, akik 

meghalnak, és nem születnek meg. …Hála Istennek, ez megváltozott és a testvérek iszonyatosan 

jóban vannak egyébként.” (Lenke, 36 éves) 
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2.4) Előzetes elképzelések a szülésről 

A kutatásban részt vevő édesanyák többségének volt elképzelése a szülésről és leginkább 

a természetes szülésről volt fantáziájuk. Többen említették a saját anyjuk szülését, mint pozitív 

(vagy épp negatív) példa. Voltak olyan, első gyermekükkel várandós anyák, akiknek a 

szülésfelkészítő előtt nem volt elképzelése a szülésről, viszont a szülésfelkészítő hatására 

természetes (beavatkozásmentes, hüvelyi úton történő) szülést szerettek volna és arra 

törekedtek, hogy olyan helyszínt, olyan orvost, olyan körülményeket válasszanak ki, akikkel 

ezt meg tudják valósítani.  

„Úgy voltam vele, hogy én biztos tudok szülni. Anyukám is tudott szülni, megszült három 

gyereket, akkor ez biztos nekem is fog menni” (Aranka, 44 éves) 

„Az egyik, hogy én semmiképpen nem akartam kórházba szülni, de nálunk a családban 

transzgenerációsan a nagymamámat és anyukámat is én engem is indítani kellett. És nagyon 

féltem attól, hogy majd nekem is ilyen szülésem lesz, indítani kell a gyereket. …ezt annyira jól 

sikerült így kidolgozni (az önsegítő csoportban), hogy én már csak azt vettem észre, hogy hát 

elfolyik a magzatvíz.” (Cili, 39 éves) 

„Ó, hát én ugye anno olvastam, hogy szülési tervvel kell érkezni, és úgy kell beszélni a doktor 

úrral. De én teljesen úgy voltam vele, hogy én sodródok az árral. Szóval, hogy előre hiába 

tervezem meg, úgyse én döntöm el, hogy mi legyen. És én próbáltam nyilván azzal bemenni, 

hogy igen, én ezt a babát szeretném természetes úton megszülni, és így erre gondolni, de 

nyilván, hogyha benne lett volna az, hogy császár lesz, akkor azt se akartam, hogy ez úgy érjen, 

hogy úristen, mert erről még többet olvastam, hogy vannak, akik teljesen megdöbbenek, hogy 

császár lesz a vége. Szóval én ezt nem akartam, hogy én ott teljesen derékba törjek, hogyha ez 

így történne meg. Ez volt az egyetlen biztos igazából. A többivel meg tényleg úgy voltam, hogy 

hallgatni fogok a doktor úrra, a szülésznőre, és ha ők azt mondják, hogy ez kell, akkor nyilván 

én is rábólintok” (Dia, 27 éves) 

„Szóval, hogy igen, amikor már így Hollandiában hallottam a dolgokat, akkor olyan szinten 

változott az elképzelésem a szülésről, hogy akkor már megfogalmazódott bennem az, amit ott 

mondtak, vagy elhittem azt, amit ott mondtak, hogy igenis egy női test az arra termett, hogy ő 

képes szülni. Ha megfogantál, ha megmarad a baba, akkor végig fogod csinálni. Nem kell ahhoz 

vagdosni, meg mit tudom én, meg mondták, hogy egyébként tegye föl a kezét, aki arra gondolt, 

hogy császármetszés. Jó, de akkor gondolkozzál el rajta, hogy az nagyon durván gyógyul, az 

nagyon nagy műtét, elmondták a kockázatait, elmondták a fertőzésveszélyt, elmondták, hogy ott 

Hollandiában hány százalék, aki emiatt elveszíti a méhét, merthogy fertőződés lesz, meg 

mindenfélét. Eléggé negatívan tüntették föl a császárt. …Úgyhogy én nekem az volt az 

elképzelésem és úgy mentem már a harmadik trimeszterben a szülés felkészítőkre, hogy én 

természetes úton, mármint hüvelyi úton és gátmetszés nélkül akarok szülni. Írtam szüléstervet 

már előtte is. Amikor meghallgattam a három alkalmat, akkor kicsit módosítottam. És én ezt 

így mondtam is az orvosomnak, amikor beléptünk a decemberbe, meg betöltöttük a 36. hetet, 

hogy jó, akkor most már tudja, hogy a doktor úrnál szülök, mert akkor a szülés veszélye ugye 

elmúlt. Majd tessék, itt van a szülési tervem, én ezt gondoltam, hogy beszélgessünk róla. 

Konkrétan képen röhögött engem, hogy mi az, hogy én írok ilyeneket? …Hát a szülés az nem 

egy tervezett dolog, az ott a szituációban, ami történik, arra reagál az orvos, és ezt orvosi 

kompetencia tudni, meg eldönteni, hogy mi fog történni, hogy ezt nem tudja anyuka eldönteni, 

hogy hát ő így akar szülni, és akkor ez így is lesz. Hát én mit gondolok.” (Erzsi, 30 éves) 

„A legelején nem, aztán lett egy nagyon konkrét kép, és utána szólt a dúla, hogy azt engedjem 

el, mert ha nem így lesz, akkor baj lesz. Úgyhogy a végén végül is úgy mentem, hogy van egy 

álom, de ha az nem jó, vagy nem kényelmes, akkor ne ragaszkodjak hozzá. Illetve ezt 
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kiegészítettem azzal, hogy a doktornő kérdezte, hogy hogyan születtem én, merthogy azt mondja, 

hogy sokszor hasonlóan szülnek a lányok, ahogy az anyukájuk, tehát hogy azért mégiscsak van 

ebben genetika. És akkor ezt mantráztam, merthogy anya gyorsan szült, és akkor ez volt, hogy 

akkor én is így fogok, és nekem is így lesz, és minden rendben lesz. Úgyhogy igen, tehát volt 

végül is egy képem, csak nem akartam nagyon ragaszkodni hozzá.” (Klára, 30 éves) 

„Az orvosom, egy jó barátom volt…A 36. hétre volt a találkozónk megbeszélve a szülésznővel, 

akivel dolgozik. Bementem hozzá a kórházba (ahol lett volna a szülés) és sötét, kicsi rideg 

szobákat láttam. Akkora szobákat, mint a gyerekszobám, amiben ténylegesen csak egy ágy fér 

el, meg egy szekrény és kész. És akkor mondtam, hogy megbeszéltem az orvosommal, hogy nem 

szeretnék epidurált, nem szeretnék oxit, csak akkor, hogyha baj van, akkor oké, de addig, amíg 

élettanilag halad a folyamat, addig ezek nem szükségesek, és hogy ezt sikerült megbeszélnem 

az orvosommal. És erre rám nézett a szülésznő, hogy „Anyuka, nem kell itt hősködni”. 

…Kimentünk, leültem, és olyan idegben voltunk. Úgy éreztem nem ez az én helyem, de a 36. 

héten nem lehet váltani. Úristen, de hát muszáj váltanom! Úristen, de ezt nem bírom. …Aztán 

mire hazaértünk, addigra megnyugodtam, annyira, hogy jó, rendben. Lehet váltani, semmi 

gond, csak nehéz. …Amikor a családom mondta ugyanazokat, amik először bennem felmerültek, 

hogy hát nem lehet váltani, meg hogyha eddig jártál valakihez, akkor mégis hogy gondolod? 

...És, hogy hol fogsz te találni még egy olyan embert, akire ennyire rá lehet bízni magad. És 

mondtam, hogy nem tudom, de megoldom, mert ez a legfontosabb, mert én ezt nem fogom 

csinálni, hogy odamegyek, és akkor mindent megcsinálnak velem, csak azért, mert ez szokás, 

vagy mert kényelmesebb. Mert mondták, hogy jól van, akkor ide bejössz, itt leborotválunk, ide 

mész tovább a beöntésre, és akkor gátat vágunk oxitocin nélküli verzióban. Bocsánat. Úgy 

éreztem, hogyha ide megyek, akkor elveszik az önrendelkezésem. …És amikor ezt a kórházat 

leraktam úgymond, akkor kiderült, hogy az ország második legbababarátabb intézménye öt 

percre van tőlünk.” (Magdi, 29 éves) 

2.5) A szülés jellemzése  

A szülés rövid jellemzésénél nagyon sokszínű kép rajzolódik ki, mégis három csoportba 

tudnám sorolni őket. Az egyik csoportba azoknak az édesanyáknak a szülései tehető (8 eset), 

akik háborítatlanul otthon vagy kórházban szültek, ők így jellemezték szülésüket: tökéletes, 

otthonos, eufória, könnyű. A másik csoportba azok a szülések (12 eset) tartoznak akár otthon 

szültek, akár a kórházban, akiknek a szülése kicsit hosszadalmasabb lett vagy kisebb 

beavatkozások (pl. hüvelyvizsgálat, burokrepesztés) is történtek, mindenesetre ők nem 

jellemezték negatívan a szülésüket, de egyfajta erőpróbaként írták le. A szavak, amiket 

használtak: próbatétel, túlélés, átalakulás, hegymenet, sikerélmény, nyers, hatalmas utazás, 

csoda, amiért kőkeményen meg kell dolgozni. A harmadik csoportba azon édesanyák szülései 

(8 eset) tartoznak, akik szülésénél halmozott műszeres beavatkozás történt, illetve akik úgy 

érezték nem kapnak kellő támogatást, figyelmet a környezetükben lévő személyektől. Itt is volt 

kórházi és otthon induló szülés is. Ők így jellemezték a szülésüket: borzalmas, fájdalmas, 

félelmetes, bizonytalan, biztonság hiánya, kiszámíthatatlanság, ráhagyatkozás. 

„Az első szülésemnél arra fókuszáltam, hogy nagyon fáj, és hogy ez milyen nehéz, és nem 

tudtam kapcsolatban lenni a lányommal, egyáltalán meg a folyamattal, hanem az, hogy ez 

mennyivel sokkal nehezebb, mint amire én számítottam. A másodiknál attól kezdve, hogy 

éreztem, hogy fizikailag megy egyre lejjebb már otthon a vajúdás közben, végig megéltem vele 

a kapcsolatot, hogy ő halad. Jöttek ilyen képek is, ami szintén volt a Mona Lisán, hogy volt egy 

ilyen folyamat, hogy valami találkozást elkezdeni, hogy valami úton végigmegy az ember, és ott 

találkozik a babájával, és az a kép nekem előjött a szülésem közben, hogy egy konkrét 

gerinctúrán megyek, amin jártam is korábban gimnazista koromban, és hogy a tetején fogunk 
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találkozni. És ez a kép ment elég hosszan már a kitolás közeli állapotban. Egy ilyen meditatív 

állapot volt. Úgyhogy én ott végig megéltem a kapcsolatot. És ez nagyon sokat segített, hogy 

nem azt éreztem, hogy fáj, hanem hogy azért nyílok szét, hogy ő tudjon jönni, és aztán majd 

tudjunk találkozni.” (Aranka, 44 éves) 

„Hiába hittem azt, hogy felkészült vagyok, mégis sodródtam az eseményekkel, nincs 

beleszólásom abba, hogy mi történik”. (Erzsi, 30 éves) 

Arra a kérdésre, hogy mi volt a szülésben a legjobb, az kapott válaszok jól tükrözik, hogy mik 

azok a fontos motívumok, amik szükségesek lennének az anya számára a jó szülésélmény 

érdekében. 

„Gyakorlatilag az egész vajúdást végigcsináltam itthon, és hogyha egy fél órát még maradok, 

akkor valószínűleg itthon megszületik a gyerek, mert teljes tágulással értem be a kórházba. És 

ez egy baromi nagy erőt, meg sikerélményt adott, hogy igen, én ezt így simán képes voltam 

végigvinni, hogy tök jó. A másik az meg az aranyóra, tehát az, ami szerintem egy életre szóló 

élmény, tehát onnantól, hogy a mellkasomra tették.” (Berta, 29 éves) 

„Az, hogy semmiféle erőfeszítést nem kellett tennem afelé, hogy nem éreztem azt, hogy valamin 

változtatni akarok a körülményeimen. Szóval annyira odafigyeltek a bábák arra, hogy tényleg 

engem követtek, hogy egyáltalán nem kellett határokat húznom, vagy egyetlen egy dolog volt, 

amikor szóltam, hogy túl forró volt a víz, vagy én túl forrónak éreztem a borogatást. És az volt 

az egyetlen, amikor szólnom kellett, hogy valamit ne, de egyébként ez az én kényelmem, meg az, 

hogy így törődtek velem. Tényleg azt éreztem, hogy ez most rólam szól, és tényleg az én igényeim 

vannak a középpontban A másik legjobb dolog az egészben, hogy egy pillanatra nem vették el 

tőlem (a babát). Annyi, hogy egyszer a férjem vette át a gyermekünket, míg engem összevarrtak. 

Szóval én ezt el nem tudom képzelni, hogy valaki elvigye onnan, és valamit csináljon vele. És 

ez neki is, szerintem nagyon fontos volt. És végig azt éreztem, hogy itt vagy velünk, és mindig 

is így marad, és azt tudom, hogy most bennem voltál, és most ez tök kellemetlen, de kint is 

mindig veled leszünk, és végig ezt éreztem, hogy fogtam, hogy ne aggódj, és ha ezt valaki 

megszakította volna, énszerintem így megöltem volna. Úgyhogy ez nagyon jó volt. …Végig 

szerelmesen néztük a férjemmel.” (Fanni, 25 éves) 

„Hát a legjobb. Ez most lehet, hogy így nem tudom, hogy mások mit mondtak erre, de nekem a 

vajúdás. Tehát az a fajta egymáshoz közeledés, hogy így minden egyes fájás közelebb visz 

ahhoz, hogy a kezemben tarthassam. Ez szerintem egy ilyen wow. Tehát hogy ilyen adrenalin 

löket, mintha én nem tudom, szörföznék egy vad tengeren, és hogy tök jó.” (Gréti, 34 éves) 

„Mikor a műtőben odarakták az arcát az arcomhoz, és hogy jól van, és hogy a világ 

leggyönyörűbb gyereke nyilván.” (Lenke, 36 éves) 

„A második kisfiamnál totál eufória. Én soha nem drogoztam, de kb. így képzelem el. Amikor 

áll az ember a zuhany alatt és próbálja kirángatni a férje és csak ennyit mondtam, hogy 

„hagyjál ez kurva jó.” (Olga, 35 éves) 

A legrosszabb élmények pedig mutatják, hogy mi lenne kerülendő szülés során: 

„Azt kell tudni, hogy az orvos, akihez ugye jártam már rendes gondozásra, akinek voltam a 

tanfolyamán, nem jött el a szülésemre. És egy teljesen más szemlélettel találkoztam a 

szülőszobán, aminek meg is lett az eredménye. …Ez, hogy kvázi, mint egy kártyavár összeomlott 

az az egész, amiben én hittem, és az, amit ők reklámoztak, és ez ráadásul egy magánkórházi 

szülés volt, elég súlyos összegekért. Az egész várandós gondozás is magánban zajlott, plusz a 

szülésfelkészítők is, tehát ez mondjuk nekem egy másfél millió forintos történet volt. És az, amit 
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én választottam, az nem úgy van. Tehát, hogy nem vált igazzá. Ez volt az, ami a legrosszabb 

pillanat volt az egészben.” (Berta, 29 éves). 

„Hát ugye oxitocint kaptam, és folyamatosan CTG-re voltam kötve, és ez az ágyhoz kötöttség, 

hogy nem tudtam úgy mozogni, ahogy én szeretnék. És minden lógott ki belőlem. Nem mehettem 

el WC-re, ugye ágytálat kellett használni, szóval az a kötöttség, hogy nem tudok így 

összehajolni, de fáj. … Ami még talán egy kicsit negatívum volt, hogy miközben nyomtam, bejött 

egy csomó ember. És ugye mindig, amikor így nyomtam vagy becsukta a szemem, és 

akárhányszor kinyitottam, más nézett velem szembe. …Igen, jött be orvostanhallgató és más 

szülésznő is. Meg nyitva hagyták az ajtót. …És ott ugye folyosó van, és ott mentek el az emberek, 

szóval, hogy nem azt mondom, hogy az zavar, hogy jól meglátnak, vagy ilyesmi, tehát ott már 

mindegy volt, hogy olyan művi volt, hogy én ott szenvedek, és nyomok és félek, és levegő után 

kapkodok …És más idegen ember meg. … „Hát, az ott jól szétszakadt”. És ilyeneket mondanak  

az orvosnak, …hogy „igen, ott még vágj egyet” …meg ugye aztán igazából a végén ki kellett 

húzni a fiamat.” (Dia, 27 éves) 

„Hát nagyon sokszor azt hittem, hogy nem fog menni, szóval így is, hogy én az én szülésemnél 

szebbet, ilyet nem tudok elképzelni, és mégis annyira rémisztő volt, annyira intenzív, …de 

többször is volt, hogy azt hittem, hogy be fogunk menni a kórházba és császár lesz, volt, hogy 

azt is akartam, mert annyira féltem, hogy nem fog menni, meg nem jön ki, azt éreztem, hogy 

nem fog kijönni, és nem vagyok rá képes.” (Fanni, 25 éves) 

„A magány és a kiszámíthatatlanság” (Lenke, 36 éves) 

2.6) A szülés körülményei  

A kérdőívben több kérdés foglalkozott a szülés körülményeivel. Az interjúalanyok között 

az átlagnál nagyobb arányban fordult elő otthonszülés, ami azért volt szerencsés, mert így 

mindkét helyszín, a kórház és az otthon, kapcsán mélyebb és több információt tudtam gyűjteni. 

E témakörnél hagytam, hogy az édesanyák maguk meséljenek a szülésükről, hogy azok a részek 

tudjanak hangsúlyt kapni, amit ők fontosnak véltek elmondani. Ezek után, ha valamelyik 

alkérdésre még nem kaptam volna választ külön rákérdeztem. Erre viszont ritkán került sor, 

mert az édesanyák részletesen beszéltek a vajúdás és szülés szakaszairól, ami jól mutatja, hogy 

mennyire meghatározó élmény a nők számára ez az esemény, hiszen részletesen és 

érzelemgazdagon tudják visszaidézni. Ezt leginkább az interjúrészletek bemutatásával tudom 

szemléltetni.  

Aranka a komplikált ikerterhességének szülésélményéről így beszélt: 

„Végül is császárral szültem. Egy olyan csapattal, akik már egész nap a műtőben voltak. 

Fáradtak voltak. A fejemnél két gyakornok arról beszélt, hogy milyen szar ebben a kórházban 

a gyakorlat, így szó szerint. Gondoltam, hogy ezt talán inkább a büfében … Nem volt 

méltóságom a szülőszobán. Azt sem mondom, hogy bunkók lettek volna, de valahogy nem 

éreztem az emberséget. … És persze, hogy életmentő helyzet volt, de valahogy azt éreztem, hogy 

egy futószalagon vagyunk. És a nap végén utolsóként, hogy még ez is most beesett szülni. Szóval 

körülbelül ilyen volt az egésznek a hangulata. … Ugyanakkor a császár közben azt éreztem, 

hogy nekem ez így rendben van, mert tudom, hogy rászorultunk erre, és ez van.” (Aranka, 44 

éves) 

Berta elégedett volt a választott orvosa által tartott szülésfelkészítővel, amelyben nagy 

hangsúlyt kapott a természetes szülés, de sajnos a szüléskor a választott orvos nem jelent meg, 

és amivel a kórházban találkozott, az nagyon más volt, mint amiről beszéltek neki. 
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„És akkor bementünk a szülőszobára, én már ott teljesen kész voltam, tehát azt se tudtam, 

milyen szülőszoba, hol vagyunk, minden, és akkor jött a szülésznő és mondta, hogy az orvos 

nem fog bejönni …mondta, hogy nem baj, mert a másik orvos itt lesz, de ő majd akkor fog 

bejönni, amikor neki nagyon muszáj. Nem izgultam, mert tudtam, hogy igazából mindent tudok. 

Eddig eljutottam egyedül. Mi baj történhet? - Mindenre képes vagyok. Tehát egy ilyen nagyon-

nagyon megerősítő és önbizalommal telt érzés volt. …A szülésznő mondta, hogy meg kell 

repeszteni a burkot, mert muszáj megrepeszteni a burkot. És ez is ilyen érthetetlen volt, hogy de 

hogy miért? Na mindegy. És hát próbáltam ott nyomni, de hát ...Beérkeztem (a kórházba). Eleve 

el is álltak a fájások, tehát, hogy nem igazán volt. És akkor fájások nélkül próbáltam ott nyomni 

ilyen kicsit feszengve, hogy na, izé, most mindenki néz, nekem meg kakilni kell és nyomjunk. És 

akkor hát nyilván nem sikerült megrepeszteni a burkot. Akkor mondta, hogy muszáj 

megrepeszteni a burkot. Megrepesztheti-e? Akkor mondtam, hogy megrepesztheti, csak ez 

nekem már egy olyan dolog volt, hogy na én itt elbuktam. Tehát, hogy itt adtak egy feladatot, 

és már azt se sikerült teljesíteni. …Elmondták szülésfelkészítőn, hogyha van ilyen elakadás, 

akkor annak lelki okai vannak, és ők ennek ilyenkor utána mennek, hogy mi a lelki oka. Na, ez 

nálam úgy zajlott, hogy „Na mi van már? Miért nem nyomsz?” (kérdezte a szülésznő) Mondom, 

hát rohadtul fáj. „Ja, hát igen, hát a szülés fáj” válaszolta. Ez nagy csalódás volt, hogy a nagy 

lelki okokból ennyi lett, hogy na mi van már? És hát így nem nagyon haladt a dolog, merthogy 

így próbáltam nyomni, de úgy igazából nem találtam rá erre a saját erőmre, rohadtul fájt, meg 

nem éreztem magam komfortosan. Valószínűleg kellett volna nekem egy kis idő, és valószínűleg 

átmeneti szakban voltam, csak hát ezt ugye akkor nehéz megítélni. Akkor bejött az orvos és 

onnantól elindult a lavina. Merthogy mondta, hogy neki ez így nem kényelmes, hogy itt a 

franciaágyon fekszünk, menjek át a szülőágyra… És ilyeneket csinált, hogy így az ággyal 

szemben volt a bejárati ajtó, azt ő kinyitotta, és nyitva tartotta. Én meg meztelen alsótesttel 

szemben ott vagyok, és akkor így magyarázott, hogy Kati, labdáztasd, repessz burkot, 

minthogyha én ott se lennék, tehát hogy nemhogy köszönünk, bemutatkozunk, becsukjuk az ajtót, 

megkérdezzük, hogy megnézhetjük-e, satöbbi, hanem ilyen, nem tudom. Mint a hentes a 

vágóhídon. Na és akkor átmentem a szülőágyra, kikötöztek és így egyből belefeküdt a hasamba. 

De ilyen teljes erőből. Akkor ott felordítottam és mondtam, hogy ezt gyorsan fejezze be. De hogy 

így tényleg én is már ott bunkó voltam, meg a férjem is így ellökte a kezét, hogy ezt ne. …Amúgy 

nem kaptam semmi tájékoztatást, tehát nem mondták meg, hogy hol tartok, nem kaptam semmi 

pozitív megerősítést, semmit, csak azt hallottam, hogy rosszul nyom, be fog dagadni a szeme, 

meg fog halni a babája, nem fogja tudni megszülni. És akkor már volt egy pont, amikor ezeket 

az ember elhiszi, és akkor mondtam, hogy hát akkor szedjék ki valahogy, menjünk, 

császározzanak meg. Én, aki egyébként rettegek a császártól és mondtam, hogy nem is 

szeretnék. Na akkor hangzott el ez a mondat, ami paradox módon erőt adott, hogy azt mondták, 

hogy „Már nem lehet”. Innen tudtam meg, hogy mindjárt megszületik. …És például ilyen 

dolgok voltak, hogy hiába voltam mindenféle szülésfelkészítőn, én mondjuk azt nem tudtam, 

hogy a kitolást azt neonatológus nézi végig, és egyszer csak így nyílik az ajtó, és bejön hat másik 

ember, akik így megállnak a széttett lábammal szemben és néznek és egymásnak sugdolóznak, 

hogy „Nézd, nézd’”. Akkor ugye megtörtént a gátmetszés, de akkor már úgy nekem mindegy 

volt. Tehát, hogy már szülessen meg, már nem érdekelt semmi. …Két órát töltöttem a 

szülőszobán, covid-teszttel, mindennel együtt. Tehát hogyha ez nem fér bele egy 

magánkórházba, nem huszonnégyet vajúdtam végig. Szóval értem, kevés a szülőszoba és állnak 

sorba az emberek, mert mindenki ott akar szülni, most már sajnos egyre többen, de hogy így 

nem raboltam én az ő idejüket annyira.” (Berta, 29 éves) 

Erzsi elbeszélésében nagyon világosan látszik, hogy milyen fontos lenne az egészségügyi 

személyzet támogatása, hogy egy jó szó milyen pozitív energiát tud adni, amibe kapaszkodik a 

vajúdó nő és ugyanígy egy óvatlan mozdulat, a tájékoztatás hiánya milyen erősen visszaveti azt 

a bizalmat, amit az anya ad a személyzetnek.  
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„Úgyhogy konkrétan szülni úgy mentem be, hogy az volt a fejemben, hogy jó, ha robbantott 

csirke leszek, robbantott csirke leszek, nem tudom, mit csináljak, csak a gyerek legyen jól. Tehát 

ez az ilyen beletörődött, lemondott érzés. Nem azt mondom, hogy a szar is le van szarva, de 

inkább azt éreztem, hogy nincs erőm küzdeni ellenük, hogyha most egy adott procedúrát ők 

végigvisznek, mert aznap abban az órában éppen úgy látják, akkor én nem tudok ellenük 

küzdeni, akkor én nem tudok mit mondani, mert ő az erősebb, mert ő az okosabb, mert ő a 

tapasztalt, hogy most mit ugráljak? …Mondtam a szülésznőnek, hogy nagyon-nagyon félek a 

vágástól, meg a bepisiléstől, meg minden ilyen hasonló dologtól, hogy ha lehet, akkor én 

nagyon szeretném ezt gátvédelemben. Emlékszem rá, hogy ő ott akkor így megfogta a kezemet, 

mondta, hogy nagyon szépen köszöni, hogy ezt mind elmondtam, ez neki egy fontos információ, 

és nyugodjak meg, mert ő mint szülésznő azért van itt, hogy engem támogasson, hogy mindent 

megtegyen azért, hogy én jól legyek, és nekem minden úgy menjen, ahogy én azt szeretném. 

Tündéraranyos volt, olyan szintű melegség és nyugalom áradt belőle, amit előtte a 

hollandoknál éreztem. …Szóval, hogy ott, amikor a doktornő vizsgált, akkor megint ugyanazt 

éreztem, hogy tárgyiasítva vagyok, hogy nem számítok én, csak van egy feladat, ki kell a 

gyereket szedni, oké, essünk túl rajta. Aztán mondta a doktornő, hogy hát akkor ő hívja a saját 

választott orvosomat, mert hát, ha már nem őt választottam, akkor most megy és telefonál, és 

ezt ilyen nagyon nem tudom, furán. Valahogy kicsit olyan lenéző volt. Mindegy, nem esett jól. 

…Akkor mondja a (választott) doktor, hogy na, hát akkor családi átok, hát burkot repesztünk. 

…Voltam én már fogorvosnál úgy, hogy tanulóknak mutogatták, hogy „Jaj, ezt nézd meg!” Meg 

csinált a szívbillentyűzavaromról videót a kardiológus. „Hú, ezt meg kell mutatnom a 

tanulóimnak”, de hogy ilyenkor az ember nem azt érzi, hogy én most egy emberi lény vagyok, 

és velem valaki interakcióban van, hanem tényleg, mint hogyha nem tudom, sétálsz Pesten, és 

jaj, de menőn kinéző ház, ezt le kell fotózni, és meg kell mutatni, és meg kell osztani az élményt. 

Tehát, hogy elvette megint azt az emberséges, melegséges dolgot. Nekem nagyon szarul esett, 

engem nagyon visszavetett. És igazából innentől elkezdve, hogy megvolt ez a burokrepesztés, 

megint azt éreztem, hogy jó, akkor én most megint szétestem. Tök hülyén hangzik, de zavart, 

hogy ott volt a nőgyógyászom. A szülésznőnek volt ez a meleg, nyugodt, békés energiája, és tök 

jó, és erre nekem nagyon szükségem lett volna, de a nőgyógyász engem zavart. Nem éreztem 

azt, hogy neki ott helye van és volt egy pont, amikor a legszívesebben azt mondtam volna, hogy 

nem akarom, hogy itt legyen. …És az volt még, ami kizökkentett, és ami nekem nagyon rossz 

élmény volt, …a szülésznő elkezdett olajozni anélkül, hogy előre bejelentette volna, vagy bármi. 

És maga az érzés, hogy egy vadidegen, mert hát azért csak vadidegen nő volt ...egy vadidegen 

nőnek a keze intim tájon. …Én viszolygok attól, hogy idegenek hozzám érnek, és ennyire intim 

területen, …az járt a fejemben „Miért történik ez velem, és miért kell ezt nekem hagyni?”…Nem 

kérdezte meg, hogy olajozhat-e. Nem kérdezte meg, hogy jól esik-e, amit csinál, vagy bármi. Ha 

mondjuk a kitolási szakasz előtt elmondta volna, hogy „figyelj Erzsi, azt mondtad, hogy 

gátvédelemmel akarsz szülni, ez azt jelenti, hogy nekem vannak ilyen olajaim, nézd meg, vagy 

szagold meg” vagy bármi. „Én ezzel szeretnék olajozni, ez az olajozás azt fogja jelenteni, 

hogy…” és elmondja, hogy mi történik. Vagy ne adj Isten, nem tudom, hozzám ér még a kitolási 

szakasz előtt, hogy „Figyi, ezt fogom csinálni, ezt fogod érezni, jó? Azért csinálom, hogy 

segítsek neked, mert azt mondtad, hogy gátvédelmet szeretnél. Ez az én módszerem a 

gátvédelemre”. Ha ő ezt elmondja bármikor a kitolási szakasz előtt, akkor már nem ijedek meg 

tőle. Vagy nem is az, hogy megijedtem, de az, hogy nem tudtam rá fölkészülni, mindenféle 

nagyon durva gátak kijöttek, vagy hát ezek a gátlások kijöttek belőlem, úgyhogy nagyon rossz 

volt. Azt tudni kell, én ezt a szülésznek nem mondtam, de értek már sajnos többször úgy hozzám, 

hogy én erre nem adtam engedélyt. Úgyhogy én ezen még dolgozok. Még most fogok majd 

elmenni ilyen traumafeldolgozásra emiatt. …Úgyhogy rossz volt, na, nagyon rossz …ott 

elvesztette azt a biztonságot adó melegséget adó szerepét, ami előtte tök jó volt, és tök 
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megnyugtató, és nagyon hálás voltam érte. Ő is belépett a tárgyiasítva vagyok szerepkörbe.” 

(Erzsi, 30 éves) 

Imola három szülésfelkészítőn is részt vett, de a kórházban nem kapott kellő támogatást így 

kiszolgáltatva érezte magát. 

„Én nem akartam háton fekve szülni viszont nem kaptam ahhoz támogatást, hogy megtaláljam 

a magam pozícióját, sőt inkább arrafelé voltam biztatva, hogy inkább csak feküdjek le az ágyra. 

Akkor ezt így abban az állapotban követtem is, mert úgy éreztem magam, minthogyha 

kiszolgáltatott lennék. Tehát nem azt éreztem, hogy akkor én most erőmnek a teljében vagyok, 

és most én itt mindent tudok, nem ez volt az érzésem, hanem az volt az érzésem, hogy segítség 

kell nekem. És hogyha engem arra tereltek, hogy feküdjek, akkor én arra mentem. Nem éreztem 

azt, hogy önálló döntés. Amerre könnyebb volt az út, arra tudtam menni. …Ez a kórházi 

hierarchia, ami ott van, hogy a beteg az, akinek egy ilyen jó kislány szerepben kell lenni, és 

hogy az a szent ugye, amit az orvos mond, és hogy ne mondjunk neki ellent, mert az ő kezében 

van az életünk. Most normális agyammal tudom, hogy ez nem így van, de abban a helyzetben 

ott bekapcsolt ez a megfelelni vágyás. …Nem voltak extrém bunkók, csak volt egy ilyen 

futószalag-érzés, meg egy ilyen rutin, amivel ők egy kórházban dolgoznak. És hát ott nem volt 

finomkodás, tehát beértünk tolófájásokkal, és akkor egyből föl az ágyra, szét a lábam. És akkor 

már itt van a baba feje, és akkor így lélegezzek, meg húzzam fel a lábam, és akkor ott volt is egy 

ilyen mondata a szülésznőnek, hogy összetöröm a baba fejét, hogyha nem szedem össze 

magam.” (Imola, 30 éves) 

Nóra egy dúlához ment szülésfelkészítőre, mely elmondása szerint nagyon részletes és hasznos 

volt. A felkészítő előtt nem volt különösebb elképzelése a szüléséről, de utána szerette volna 

természetes úton világra hozni gyermekét. Nagy segítséget jelentett számára, hogy a férje végig 

mellette volt a vajúdás és a szülés alatt és a választott szülésznő is tiszteletben tartotta Nóra 

kívánságát. Elmesélve a történetét a végén mégis ezt mondta:  

„Most, hogy így elmondtam, meg összefoglaltam, igazából végül is egy csomó belenyúlás 

(folyamatos CTG ezáltal szabad testhelyzet felvétele nem volt lehetséges, burokrepesztés, 

méhszájlazító, gátmetszés) volt. Nem is volt ilyen tudatos. De nekem erre még mindig azt 

gondolom, hogy azért egy természetes szülésem volt, és az is, hogy spontán indulhatott be. Azt 

hiszem, azt nem mondtam, hogy augusztus 22-re volt kiírva, és 18-án született, tehát abszolút 

magától indult, de teljesen időben. Semmilyen erőszakosságot nem tapasztaltam. Lehet, hogy 

tényleg lett volna, ami elkerülhető lett volna.” (Nóra, 27 éves) 

Rita szülését ugyanakkor kolesztázis gyanúja miatt indították. Az ő történetéből az látszik, hogy 

a beavatkozások során érezte a kiszolgáltatottságot, de amikor a kitolásnál hagyták a saját 

tempójában, a saját igényei szerinti testhelyzeteket felvenni, visszanyerte a kontrollt és a 

szülésének erre a részére jó érzéssel gondol vissza. 

„Akkor újabb CTG, meg méhszáj vizsgálat, és akkor mondták, hogy még mindig csak két ujjnyi, 

úgyhogy akkor kapok egy kis prosztaglandint. És akkor megkaptam a poszteglandit, és az fél 

óra múlva ütött, de így nagyon durván. …Az volt egyébként egy nagyon-nagyon rossz része a 

szülésemnek, hogy folyamatosan kérdeztem, hogy mikor jöhet be a férjem, és mondták, hogy 

még nem jöhet be, mert hogy még nem tartunk sehol, és ugye nem jöhet be a közös vajúdóba. 

…Ekkor volt ez az ilyen nagyon egyedüllét. Ott voltam egyedül, persze volt valaki (egy másik 

vajúdó anyuka) mellettem a hétvégén. Reméltem, hogy nem ez az első szülés, amit lát, mert 

sokat ordítottam. Az egyik szülésznő, akit kifogtam, az nem volt annyira jó fej, ilyeneket 

mondott, hogy „Nem is fáj annyira”. Nem esett jól. Volt viszont egy nagyon jó része a dolognak, 

amire nagyon hálásan emlékszem, hogy a másik ügyeletes szülésznő viszont nagyon kedves volt, 

és amikor ideje engedte, akkor odajött, és megfogta a kezemet, közelebb hajolt hozzám, és 
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mondta, hogy hogyan kell venni a levegőt. Egyébként ott eszembe is jutott, hogy amúgy a 

szülésfelkészítőn pont egy milliószor megnéztem azt a videót, hogy hogyan kéne venni a levegőt, 

meg az Ina May Gaskin könyvében is le volt írva, hogy mit kell csinálni ilyenkor. De hát, amikor 

az ember tök egyedül van, ilyen nagyon erős fájdalmak közepette, akkor egyáltalán nem az jut 

eszébe, hogy mit is kéne csinálni. És akkor az nagyon jó volt, hogy amikor az a nő ott volt, akkor 

mindig mondta, hogy lazítsam el a fenekem, vegyek mély lélegzeteket, és fogta a kezemet, és ez 

nagyon jó volt. A folyamatos CTG miatt fekve kellett vajúdnom, az viszont nagyon rossz volt. 

…Mondta nekem ez a kedves szülésznő, hogy akkor elmegyünk és zuhanyozunk. Utána jött a 

doktornő, és mondta, hogy mégis inkább megnézi megint a méhszájamat. Megnézte a 

méhszájamat és kiderült, hogy már négy ujjnyi vagy nem tudom mennyi, és akkor rohantunk 

rögtön a szülőszobára. …Nagyon abszurd volt. Akkor egyszer csak elöntött (a magzatvíz), így 

éreztem, hogy pukkanás, meg így ömlött minden, akkor éreztem, hogy elpattant a burok és akkor 

utána egyből kezdődött igazából a kitolás. …A kitolás az jó volt. Nem nyomattak, tehát tök jó 

volt, hogy így hagyták. Az indítás az rohadt rossz volt, de innentől kezdve már annyira 

természetes volt az egész, hogy szabadon mozoghattam, ehettem, ihattam, és tényleg, hogy nem 

mondták meg, hogy mikor nyomjak, hanem éreztem, hogy jön a toló inger és akkor nyomtam, 

és igazából ennyi volt. Utána végre megérkezett a férjem. Na, és akkor még ő beállt mögém, és 

akkor még két nyomás volt, és akkor megszületett a kislányom.” (Rita, 26 éves) 

Magdi a szülésfelkészítője után nagyon tudatosan készült a szülésre. Az utolsó pillanatban 

váltott orvost és kórházat, mert úgy érezte ez szükséges ahhoz, hogy a leginkább háborítatlan 

szülése legyen. Az ő szüléstörténete következik: 

„Hajnali 4-kor elkezdett szivárogni a magzatvíz. A férjemnek reggel sajnos mennie kellett. 

Addig anyósom jött át "vigyázni" rám. Hozott tarhonyás húst (reggel nagyon megéheztem és 

kértem tőle). Ettem, ittam (nagyon szomjas voltam!), beszélgettünk, befonta a hajam, olyan szép 

volt az egész, olyan bensőséges annyira, annyira idilli volt, hogy én ott ülök a labdán, a 

törölköző alattam és az anyósom, akit a legközelebb érzek magamhoz nőként és támogatóként 

ő meg gondoskodik rólam. …Aztán megjött a férjem. Egypercesek voltak már akkor a 

kontrakciók. De szerencsére ugye öt percre van a kórház, gondoltuk mi. Csakhogy ugye jött 

Erdogan és le volt zárva az út a kórházhoz és nem engedtek át minket a rendőrök. Azt mondták, 

hogy annyit tudnak tenni, hogy minket engednek át először. Több mint egy óra volt bejutni a 

kórházba. Leálltak a kontrakciók. …Megérkeztük a kórházba. …Megkérdezték, hogy mikor 

indult (el a szülés). Ez például nagyon sokat segített a szülésfelkészítőben, hogy azt mondtam 

kilenckor, …mert nagyon sok olyan történetet hallottunk, ahol begyorsították azért, mert hogy 

korán kezdődött. És akkor mondtam, hogy hát kb. kilenckor. Azt mondták, ha egy óra múlva 

nem sűrűsödnek vissza a fájások, oxitocint kapok. Az első élmény az orvossal, az nem volt olyan 

király. Megvizsgált. Nem gondoltam volna, hogy ez lesz az egész legrosszabb része! Fájt a 

hüvelyi vizsgálat. Elkezdett tágítani. Persze nem mondta. Annyira meglepett, hogy megfogtam 

a doki kezét és kivettem. Délre már a vajúdóban voltam. A szülésznő abból a szempontból cuki 

volt, hogy gyertyát gyújtott, meg illóolajat hozott, amitől így ellazultunk, az kedves volt, és akkor 

úgy éreztem „Jó, igazából fontos neki, hogy jól legyek”. …Egy óra múlva még mindig csak 3 

cm volt a méhszáj, de vékonyabb, ezért kaptam még egy óra haladékot, de újra belengették az 

oxi lehetőségét. Hányingerem lett, másodikra vagy harmadikra ki is hánytam a tarhonyáshusi 

egy részét a csapba. A doki mondta, hogy ez jó jel, tágulok. Így is volt, az óra végére már elég 

tág voltam ahhoz, hogy a fürdővízben folytathassam a vajúdást. Hú, az azért sokkal jobb volt! 

Ott elfogyott a beszédkészségem, mert csak morogtam, meg dúdoltam, de tök jólesett. Olyan 

volt, mintha a két világ között lebegnék. Az micsoda béke! És a kontrakciót se úgy éltem meg, 

mint mondjuk egy fogfájást, hanem hogy húúúúúú! És ilyen jó élmény volt. Pedig a fájdalom 

nem jó élmény alapvetően, de ez jó élményfájdalom volt. …Mivel épp felújítás volt a kórházban, 

elkezdtek fúrni. Olyan jól jött, nem kellett elnyomni a hangomat, mert csöndes amúgy a kórház, 
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de hogy mivel épp felújítás volt, iszonyú hangzavar volt, és hogy ez pont nekem kedvezett, hogy 

nem az volt, hogy ó, hanem kiadhattam végre (a hangom). …A szülésznő kitessékelt a vízből, 

hogy hát most már lassan szülés van. Az orvos, aki új volt a kórházban kérdezte, hogy miért 

nem maradhat a vízben szülni. A szülésznő meg azt mondta, hogy azért, mert első gyerek, és így 

szoktuk. Csak így tud gátat védeni. És mondom, „De nem kell. Nekem tényleg tök jó a vízben. 

Érzem, hogy sokkal jobban halad az egész”. „Jó, de nem lehet” válaszolta. …Akkor a szülésznő 

is elkezdett tágítani. Neki is mondtam, hogy azonnal hagyja abba. Aztán neki is kivettem a kezét, 

vagy nem is tudom, és akkor mondta, hogy hát „Hogyha ezzel bajom van, akkor mi lesz 

szülésnél”. Mondtam, hogy „Az egy másik irány, az kifelé jön, és nem befelé”. És akkor békén 

hagyott. Iszonyúan fáztam, betakargattak, de elkezdett görcsölni a lábam. …Már olyan fél négy 

körül sötétedett, ezért fölkapcsolták a villanyt. Ahogy a férjem látta, hogy hunyorítok, és nagyon 

zavar a fény, akkor rárakta a kezét a szememre, meg a homlokomra. Akkor is nagyon békésnek 

éreztem magam, mert az nagyon-nagyon jó volt, nagyon jól csinálta. Egyrészt a 

biztonságérintés, másrészt az, hogy újra sötét van. …Elfáradtam. Megkértem a kisbabámat, 

hogy legyen egy kis türelemmel, amíg összeszedem magam. Picit lassult a folyamat. …És akkor 

mondták, hogy jó, akkor márpedig most jön az oxitocin, mondtam, hogy nem szeretném. Meg 

azt is mondták, hogy nem fekhetek oldalt az ágyon hanyatt kell. Mondtam, hogy nem szeretnék, 

amire azt válaszolták, hogy ez nem számít, mert csak úgy lehet gátvédelmet csinálni, és akkor 

mondtam, hogy nem ragaszkodom hozzá. „Akkor sem fekhet oldalt”, mondták, de adnak 

oxitocint. … És ekkor kapcsolódott be a férjem is egy mondatra, hogy még egyszer hadd 

próbáljam meg nélküle. …Már felkötötték, de kaptam még egy esélyt. Mondtam magamban a 

kisfiamnak, hogy akkor csináljuk! Mivel muszáj volt, ezért hanyatt fordultam, és nyomtam, 

amikor jött az inger. Hoppá! Elindult! Még egyet! A doki megfogta a kezem és megmutatta a 

fejét. Még 2-3 ingerrel együtt nyomás és megvolt! Közben a dokit is foglalkoztattam, mert a 

szünetekben görcsölt a lábam. A jobb oldalon a férjem, a bal oldalon a doki masszírozta. …A 

szülésznő meg ugye védte a gátat. A legvégén beakadt a könyöke a kicsinek, ezért kellett csak 

összeölteni, de hogy minden jól működött. És kijött, és megkaptam, és kijött, és kijött, és egy 

olyan óriási eufória volt rajtam. …Ez a szülés végén, ez az eufória, gyönyörű érzés… Utána 

meg volt egy ilyen lüktetés a csiklómba, meg az egész puncimban, ami olyasmi volt, mint egy 

orgazmus. Röhögtem, és minden, közben ott volt (a baba), boldog voltam, és még kaptam egy 

ajándékot a testemtől. Ezt az állapotot. És akkor egyszer csak éreztem egy ilyen nagyon 

kellemes, meleg érzést, és akkor jött ki a méhlepény. Nagyon vastag volt a köldökzsinór, nem is 

vágták el egy percen belül, mert annyira pulzált, annyira lüktetett, hogy ahhoz nem lehetett 

nyúlni még. Tíz perc után vágták el csak. Volt aranyóra is. Nagyon jó élmény volt együtt lenni, 

és annyira jó lett volna még együtt lenni hármasban családként, de mivel éppen felújították a 

kórházat, a hátránya az volt, hogy nem maradhatott bent a férjem, és látogatót sem 

fogadhattam, csak az előtérben. …Volt egy nagyon kedves csecsemős nővér, el akarta vinni a 

kisfiam fürdetni, de mondtam, hogy nem szeretnék megválni tőle, mehetek én is vagy 

csinálhatom én is? Mondta, hogy mehetek én is.” (Magdi, 29 éves) 

Klára több szülésfelkészítőn járt és könyvet is olvasott a témában. Egy magánkórházat 

választott a szülése helyszíneként. Itt megkapta mindazt a figyelmet és gondoskodást, amire 

szüksége volt, mindemellett a háborítatlanságot is biztosították számukra. Ilyen környezetben 

a szülésfelkészítőn megismert gyakorlatok és információk egyaránt hasznosításra kerültek. 

„Ő november 29-re volt kiírva, és 27-én született. Én úgy készültem, hogy ő bent marad és 

december 6-a az én dátumom, de volt egy kettős front, úgyhogy meghozta a hatását. Este azzal 

indult, hogy úgy éreztem, hogy leszakad a vesém, úgyhogy mondtam, hogy hát itt lehet, hogy 

lesz valami, merthogy anyának is így indult. Éjszaka voltak fájások, reggel 7-kor hívtuk a 

szülésznőt, hogy hány percesek, most induljunk, ne induljunk, mi legyen. Mondta, hogy hát 

ráérünk, de hogy pont ügyeletben van, akkor menjünk. Bementünk, megvizsgált, és mondta, 
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hogy hát igazából még csak egy centire vagyok kitágulva, még nagyon az elején vagyunk, és 

hogyha ő felvesz a kórházba, akkor nem mehetünk ki. Úgyhogy mi lenne, ha még sétálgatnánk? 

Mondtam, hogy tök szuper, mert abban a könyvben tök sok ilyet olvastam, bár ott a farmon 

sétálgattak meg az erdőben, ölelgették a fákat, meg nem tudom, hát nekünk így a XIII. 

kerületben egy park adatott meg, ahol egyetemista éveimet töltöttem kb., úgyhogy mondtam is, 

hogy hát ez nagyon vicces. Úgyhogy ott sétálgattunk még. Hát jó hideg volt, de szerintem 

majdnem két órát sétáltunk. Terhességi cukrom volt, mondtam, hogy akkor ide nekem egy 

csokit, hogy akkor most már lehet. Úgyhogy még boltba mentünk, meg közben azért persze 

megálltunk, meg voltak fájások. Igazából már percenként jöttek, csak nem voltak elég hosszúak 

és erősek. Mondtam is, hogy ha ez lesz, akkor nem is értem. …Beértünk a kórházba, igazából 

azért, mert már nagyon átfagytunk, tehát még bírtunk volna sétálni, de tényleg hideg volt, és 

ahogy beértünk a kórházba, így a hidegből a melegbe így a magzatvíz elfojt. Szerencsére 

minden rendben volt, mondták, hogy három centi, hogy akkor felvesznek. Ott hirtelen, ahogy 

elfolyt a magzatvíz, azért ott lényegében lettek azok a fájások, amik végig voltak, ott már úgy 

éreztem, hogy oké, ezzel már nem sétálgatok, ha nem muszáj. Akkor átöltöztünk, és bekísértek 

minket egy szobába. Itt egy önálló szobát kap, aki itt szül, ahol van kád, franciaágy, 

vizsgálóágy, tehát minden van igazából. Volt még egy vizsgálat, ahol addig a pontig kellett 

egyedül igazából az ágyon feküdni, ahogy bírtam, mindegy volt, hogy milyen pozícióban. CTG-

t kötöttek rám, meg volt egy manuális vizsgálat. Még a maradék magzatvíz is szépen elfojt, és 

akkor utána mondták, hogy minden rendben van, és akkor ők otthagynak, és két óra múlva ránk 

néznek. Engedett nekem vizet a szülésznő, meg hozott olajat, hogy ha kell bekenni a hátam. 

Hangfalat hozott a zenének, szóval tényleg így mindent előkészítettek, és mivel át voltam fagyva, 

így beültem a kádba, és onnan nem szálltam ki igazából. Amúgy ez volt az elképzelésem, szóval 

nekem nagyon jó volt. Kézzel tartottam magam végig szinte, úgyhogy jó izomlázam is lett, de jó 

volt. Két óráig tartott lényegében a vajúdás. Illóolajoztunk, meg ettem. Ezután kezdtem el ezt a 

légzést használni, előtte nem jól lélegeztem, most már tudom, de ott úgy sikerült, hogy megéljem 

ezt az érzést, nem a fájdalmat, hanem az érzést, és hogy hogyan tudok segíteni azon, hogy előre 

haladjon. És akkor itt nem tudom, hogy ez melyik légzés volt, amit használtam, de működött, 

meg a férjem is látta, hogy ez működik, mert amúgy nem fájt annyira. …Néztünk egy videót ezen 

a szülésfelkészítőn, ahol azt mutatták, ahogy összehúzódik a méh, úgy megy egyre lejjebb a 

baba és úgy tágul ki a méhszáj. Ez ugrott be, és akkor ezt képzeltem el, és erre jött a légzés, és 

akkor így éltük túl a két órát. Amikor lejárt a két óra, mi nem hívtuk a szülésznőt, ő jött, hogy 

akkor megnézi, mi a helyzet. Mondta, hogy szülünk, és nem érzem-e, hogy nyomófájások vagy 

tolófájások lennének? Mondtam, hogy nem érzem. Mondta, hogy hát ha érzem, akkor oké, akkor 

nyomhatok, és akkor szól a doktornőnek. Innen még másfél óra volt maga az a szakasz, tehát a 

kitolási szak, de pozíciót kellett váltanom. Két órán keresztül ugyanabban a helyzetben voltam, 

így fekve csak tartottam magam, viszont így nem jöttek fekve (a fájások), bár ők már mondták, 

hogy látják a fejét. …Akkor feltérdeltem a kádban és ők egy tükörrel nézték, hogy mi a helyzet. 

Ez nagyon szuper volt tényleg. Így sikerült végül megszülni a kislányomat, mert így jöttek azok 

az érzések. …Még meg akartam nézni a méhlepényt, nagyon kíváncsi voltam rá, hogy hogy néz 

ki ott a kis erezete. Megmutogatták, átnéztük, és akkor utána volt aranyóránk, amikor még 

együtt voltunk, és utána vizsgálták meg a kislányunkat, úgyhogy röviden így történt.” (Klára, 

30 éves) 

Janka három gyermek édesanyja. Első két gyermekét kórházban a harmadikat otthon szülte. 

Mindhárom szülésélményéről beszélt és még össze is hasonlította, hogy milyen változásokat 

érzékelt egyik másik szülése kapcsán a körülményekben, valamint saját hangulatát, megéléseit 

illetően. 

„Nem érkezett egyik gyerekem sem a kiírt terminus előtt, sőt, mindegyik nagyon kényelmesre 

vette a figurát. Orvosom nem volt egyik várandósságom alatt sem. Az első szülésemnél a kórházi 
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protokoll azt javasolta, hogy 16-án feküdjek be, és 18-án legkésőbb megindítanak. Én ezzel úgy 

akkor nem is vitatkoztam. Kicsit rosszul esett, hogy hát ez miért nem indulhat magától, meg 

hogy ez miért nem működik kiírt terminus után is. A környezetemben sok ilyet hallottam, hogy 

hát a túlhordás. De ez nem az, de így hívják. Egy kicsit elszontyolodtam, és mondta a 

szülésznőm, hogyha nem akarom a ballonos indítást, akkor próbáljuk ki a bába koktélt, mert az 

egy fokkal barátságosabb dolog. Hétfő este megittam, mert kedd reggel volt ez a 16-a, és akkor 

úgy indult a dolog, hogy akkor másnap reggel már 6 centivel vettek fel a szülőszobára …tehát 

hogy biztos, hogy nem hiányzott már sok, és ez olyan megnyugtató volt. A ballonos indítás az 

nekem ilyen nagyon hátborzongatónak tűnik a mai napig. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon nem 

akartam. …az oxit elindították délelőtt 10-kor, és mondtam, hogy hát ez az oxitocin, ez a világ 

legdurvább szere. Konkrétan nekem az volt az érzésem, hogy így a párnát, ami alattam van, azt 

így szét fogom tépni és harapni. Nagyon-nagyon durva volt. …Már egy két-három óra 

oxitocinon túl voltunk, brutális volt, tehát ez soha senkinek. …Aztán meg is katétereztek, ami 

ott és akkor szerintem nagyon indokolt és nagyon jó beavatkozás volt, és tényleg nagyon sok 

vizelet le is jött, és azzal, hogy a hólyag elment az útból, 10 perc alatt kint volt a gyerek. Abszolút 

rásegített a folyamatra, úgyhogy én azóta is úgy élem meg, hogy a kórházban tök jó, hogy 

vannak beavatkozások, de csak akkor jók, ha tényleg indokoltak. És ez akkor nagyon-nagyon 

ott volt, nagyon a helyén volt és nagyon pozitív élményként is maradt meg azóta is. 

A második szülésem előtt próbáltam a szülésznőmmel, ugyanazzal, akivel az első született, 

egyeztetni egy szülési tervet, amit már így a Wagner könyv, meg az egyéb tudásom alapján 

állítottam össze, és ő megnyugtatott, hogy ha bármibe nem akarok beleegyezni, akkor alá tudom 

írni, hogy saját felelősségre elutasítom. …Magzatburok repedéssel indult a második, szintén 

kiírt terminus után, és itt hozzá kell tenni, hogy a cikluskövetési módszer miatt egy hetet csaltam 

úgymond a végén, úgyhogy az utolsó ultrahangok nem voltak meg, amikor ilyen nagyon sűrűn 

van a kórházi protokoll a terminus után. Mondtam, hogy egy gyerek mellől én már nem akarok 

futkosni, úgyhogy volt egy hét difi abból, amit a kórház tudott meg, ami a valós volt. …Úgyhogy 

én tudtam, hogy bőven terminus után vagyunk, ők úgy tudták, hogy még egy pár nappal terminus 

előtt. …És ez sok mindent javított a helyzeten. …Egyébként rémfura, hogy az embernek ilyen 

eszközökhöz kell folyamodni ahhoz, hogy valami köze legyen a természetes szüléshez. 

…Ugyanabba a szülőszobába kerültem, ahol az első született, és ez tök jó volt. Én ott 

gyakorlatilag szabadon vajúdhattam, az nagyon-nagyon jó volt. Fejlődött annyit a kórház két 

év alatt, hogy ezt már megengedték, szívhang hallgatóval hallgatták, tehát nem is CTG-ztek, 

nagyon jó volt. …Akkor úgy kerestem a pózomat, és bár nem fogadtam el a szülésznői 

javaslatokat, hogy hogyan kéne kitolásra, mert kitolási pózt azt javasolt, ami tök jó volt szintén, 

tehát megint csak egy nagyon pozitív változás volt a kórházi életben. …Viszont maga a szülés 

az nem volt annyira tuti, mert így a kórház nem igazán fogadta be azt a szülési tervet, amit 

próbáltam elérni, úgyhogy aztán, amikor a második szülésemről hazajöttem a kórházból és  

beszélgettünk a férjemmel, akkor mondtam neki, „Tudom, hogy lesz még gyerekünk, de az 

kizárólag otthon fog születni”. A másodiknál az volt a legcikibb, hogy a férjem nem tudott 

segíteni, pedig akart, én nem fogadtam el, pedig tök jó lett volna, és gyakorlatilag lenyomtak 

minket így a kórházban. És aztán mondta, hogy ha akarom, akkor próbáljuk meg másképp, és 

neki ott jött ez az otthonszülés elfogadása, és akkor onnantól volt ő is így benne teljesen. 

A harmadiknál (ez otthonszülés volt) rettenetesen magamnál voltam, és teljesen tudatos voltam. 

…Annyira más volt, hogy ennyire tisztán emlékszem mindenre, hogy tiszta volt az agyam, hogy 

még röhögcséltünk, még sütit ettem, ittam, jókedvű voltam, szóval tök más volt …majdnem egy 

bögre teát megittam. Ezek ilyen teljesen elképzelhetetlen dolgok voltak nekem az előző 

vajúdásaim alatt. A kórházi vajúdások alatt se ételt, se italt látni se akartam. Konkrétan úgy 

diktáltak belém némi folyadékot, mert én így „Hagyjatok békén az ilyen földi dolgokkal, hogy 

evés-ivás”. Otthon tök jól esett, és ez olyan változatos volt, hogy tök más. …Kérdezték (a 

bábák), hogy van-e kedvem kimenni zuhanyozni, amikor így fölálltam, hogy most jobb lenne 
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állni. Mondom, itthon vagyunk. Mi történhet a fürdőben? Legfeljebb megszületik. És akkor 

kimentem. Három kontrakciót bírtam a víz alatt, konkrétan, de ilyen brutál forró vizet állítottam 

be, …de az esett jól. És akkor szépen felöltöztem, kimentem és úgy voltam vele, hogy hát azért 

a bugyi lehet, hogy túlzás már így …Akkor visszaértem, (hirtelen elfojt a magzatvíz) az egyik 

bába pakolta alám a nedvszívó cuccokat, a másik bába meg így nézte, hogy hogy áll a méhszáj. 

Egy nagyon picit arrébb kellett tolni, mert annyira megindult a gyerek, de még nem volt 

fölszedődve az egész. Úgyhogy egy leheletnyit odanyúlt és csinált valamit, de mondta közben, 

hogy mit csinál. …10-12 percnél nem volt hosszabb a kitolás itt sem, de inkább öt. 

Gyakorlatilag két kontrakció volt. …De mivel ennyire gyorsan érkezett, sérültem azért, de 

például összehasonlíthatatlan az, hogy a saját tempóban, saját pózban érkezett ugyanilyen 

gyorsan, mint a többiek. A gátat egy pár öltéssel össze kellett varrni, de tényleg három vagy 

négy öltés volt összesen.” (Janka, 32 éves) 

Gréti szintén 2 kórházi szülés után választotta az otthonát a harmadik szülésének helyszínéül. 

Ekképp fogalmazta meg a különbséget: 

„Apát is már teljesen másképp vettem igénybe. Csüngtem a nyakán itthon, ez a kórházban 

valamiért nem jött. Ott úgy voltam vele, hogy az a fegyelmezett viselkedés, hogyha egyedül 

csinálom. És ami nagyon érdekes, hogy amíg a kórházban csöndben szültem, itthon, mint a 

sakál. És hogy tök érdekes, hogy a férjem azt mondta, hogy az itthoni volt a legfájdalmasabb, 

ezt ő mindenkinek így mesélte a baráti körben. Mondom, hülye vagy? Hát itthon volt a legjobb, 

dehogy fájt jobban, csakhogy itthon mertem beleadni hangban is azt az erőt, amit a kórházban 

viszont nem. Vagy nem is az, hogy mertem, hanem megvolt a szabadságom arra, hogy itthon 

üvölthetek.” (Gréti, 34 éves) 

Fanni külsős helyszínen tervezte első szülését. Hilda otthon szülte meg első gyermekét. 

Mindkettőjük elbeszélésből érezhető az az ösztönös természetesség, amellyel testük jelzéseire 

hangolódva élték meg a szülésüket. 

„Elkezdtem a testemmel megbeszélni, hogy akkor időben jelezzen, mert nyilván, hogyha így 

durván indul a szülés, akkor nem fogok tudni fölmenni Budapestre, hanem csak ide a kórházba. 

Fel is készítettem magam lelkileg, ami szerintem tök fontos dolog volt, mert annyira ellene 

voltam, annyira dühített ez az egész kórházi szitu, ahogy bánnak a szülő nőkkel, meg az egész 

rendszer. …Ezen is rendszeresen fölhergeltem magamat, viszont a végére elfogadtam a 

kórháznak a lehetőségét is, de közben éreztem, hogy a testem szólni fog időben. Így is történt. 

…Mire fölértünk Budapestre, az volt valamikor dél körül, akkor jött át a bábám egykor. 

Háromkor elfolyt a magzatvíz, ami iszonyat király volt egyébként. Nagyon jó érzés volt. …A 

vajúdás az egész egyszerű, egész könnyű volt, egész elviselhető. Nekem erős menstruációs 

fájdalmaim voltak tinédzser koromban, és az rosszabb volt, mint a vajúdás. …Mindig állva 

nyomtam, csak állva tudok nyomni. Mondta egyszer az egyik bába, hogy próbáljak meg feküdni, 

mert valószínűleg, ha feküdnék, akkor egy kicsit úgy mozogna az izmom, hogy nagyobb …szóval 

egy kicsit jobban előre tudna mozogni. …Hogyha csak egy összehúzódás alatt lefeküdnék, nem 

végig. De egyre se tudtam úgy maradni, annyira rossz volt feküdni. Biztos ez is emberfüggő, de 

én el nem tudom képzelni, hogy szokták, hogy lehet ezt csinálni, mert egyetlen egy összehúzódás 

erejéig nem tudtam háton maradni, felugrottam. Annyira rossz volt. Valószínűleg lehet, hogy 

gyorsított volna, ha egyszer-kétszer sikerül, de nem. …Szóval igen, amikor kinyomtam, akkor 

álltam.” (Fanni, 25 éves) 

„Teljesen háborítatlan volt, és hogy nem kaptam például oxitocint, amiről tudom, hogy nagyon 

felerősíti a fájásokat és nincsen mellette az endorfin, ami meg csillapítja. De hogy én így 

egyáltalán nem éreztem azt, egyszer sem, hogy én ezt nem tudom elviselni, vagy hogy annyira 

fáj, hogy ebbe akár belehalhatok. Amit szintén lehet azért hallani, ha szüléstörténetekről van 
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szó. Ez a része kellemesebb volt, mint amire számítottam. …Én egyébként azt gondolom, hogy 

nemcsak a szülésfelkészítő, hanem az is sokat számított, hogy ennyire el tudtam magam engedni, 

hogy nagyon jól megágyaztam magunknak. Ezt úgy értem, hogy minden olyan dolgot, ami így 

jött, ilyen belső megérzés vagy hang, főleg a 30. hét után. Gondolok itt ilyenre, hogy először 

nem akartam elmondani apukámnak. Aztán éreztem, hogy el kell, hogy mondjam, mert hogyha 

nem mondom el, akkor lehet bennem egy ilyen, hogy folyamatosan titkos dolgot csinálok. Igen, 

jöttek ilyen érzések, hogy miket kell még csinálnom, és én mindent megcsináltam. Például 

váltottunk dúlát. Ezt is éreztem, hogy nem fogom magam tudni elengedni vele. ...Sok mindent 

megtettem, hogy szó szerint én így éreztem, hogy meg lett ágyazva annak, hogy amikor én ott 

voltam, akkor már nem ütköztem bele ilyen falakba magamban, hanem teljesen át tudtam 

magam adni annak, hogy most ez történik. …A bábának a szakmai tudása megágyazott annak, 

hogy abba is bele tudtam magam engedni, hogy elengedem magam, mert ha bármi van, akkor 

jó kezekben vagyunk. …Nekem nem volt egyetlen egy hüvelyvizsgálatom sem az egész szülés 

alatt. Amikor megjött, akkor látta, hogy még nem vagyok olyan fázisban. Amikor gondolta, hogy 

megvizsgál, addigra meg már annyira egyértelmű volt minden, hogy már nem vizsgált. ...és 

akkor visszamentünk az ágyra, lefeküdtem a hátamra, és akkor mondta a bába, hogy nagyon 

jó, hogy ezt mondtam, mert hogy látszott az ő oldaláról, tehát látta, hogy nagyon segít a 

folyamatban fizikailag. Nagyon érzem a babát, úgyhogy nyugodtan hallgassak rá, mert 

nemcsak én, hanem hogy ő is valahogy diktálja a dolgokat. Akkor éreztem meg, hogy nagyon 

durván visszacsúszik. És akkor jött ez a felismerés, hogy hát igen, azért ilyen lassú ez az egész, 

mert hogy vagy rá van tekeredve, vagy nagyon rövid a köldökzsinór, vagy csomó van. Tök jó, 

hogy ez ilyen lassú, és nem véletlen, hogy így van minden jól, ahogy van.” (Hilda, 29 éves) 

Ugyanakkor önmagában az otthonszülés nem garancia a zavartalan és komplikációmentes 

szülésélményre. Nagyon sokat számít, hogy kik azok a segítők, akik kísérik a szülést. 

Amennyiben nem hangolódnak a vajúdó nő igényeire, az édesanya érezheti magát 

kiszolgáltatott állapotban. Lenke története tanúsítja ezt, aki végül a kórházban, császármetszés 

útján szült és aki a kórházban tapasztalta meg azt a fajta figyelmességet, amire korábban 

szüksége lett volna. 

„Május 30-án éjfélkor elindultak a fájások, távozott a nyákdugó, és igazából másodikán 

reggelig, vagy hajnali hatig otthon voltam. ...De se aludni nem tudtam, tökre nem voltak 

rendszeresek a fájások. Valamikor gyorsan jöttek egymás után, valamikor lassabban. 

…Félnaponta hívogattam őket (a bábákat), hogy jöjjenek már. Nem szeretnék már egyedül 

lenni, mert már nem bírok egyedül lenni, és a párom is aludna, neki is jó lenne, ha pihenne. 

…(Megérkeztek), mondták, hogy ott lesznek velem, nyugodtan feküdjön le a párom, erre tíz perc 

múlva mondták, hogy „Fáradtak vagyunk, elmegyünk lefeküdni” és elhúztak ők is. …És akkor 

pár óra múlva jön, hogy milyen kényelmes a kanapé. …És mindig csak ez a szöveg, hogy akkor 

üljek rá a fájdalom hullámára. Azt mondtam, „Hallgasson, most már 72 órája itt a hullámon 

ülök.” …A végén már egyébként mindent próbáltak, kaptam ilyen bábakoktélokat, meg 

mindennel megpróbálkozott, hogy mégis otthon tudjak szülni, csakhogy az volt nekem az 

érzésem…hogy nekik nem egy nő vagyok, aki szül, hanem, hogyha nem fogok otthon szülni, 

akkor egy kudarc vagyok. …A bába így nézett, hogy hát most már én mit csináljak így veled? 

Hát mondom, akkor kórház. És még én vártam rájuk, mert nem tudom miket pakolgattak, meg 

mit tudom én, mit csináltak, valamit szerencsétlenkedtek. …Utána már megváltás volt a kórház, 

ahol meg körülugráltak, amit valószínűleg egyébként egy normálisabb esetben baromira nem 

bírtam volna. Itt meg annyira jó volt, hogy végre valaki megkérdezi egyáltalán, hogy hogy 

vagyok. Az volt a szerencsém, hogy a nőgyógyász, akihez jártam, mondta már előre, hogyha 

véletlenül mégis úgy alakulna, hogy be kéne menni, szóljak. …És akkor én a kórházból írtam, 

hogy végül be kellett jönnöm a kórházba. …Amúgy taplók voltak addig. De egyszer csak 

hallottam a telefont, csörög. Ő (az orvos) kint volt valami konzíliumon, odaszolt a kórházba, 



56 

 

hogy a kismama otthon szülésből jön és így hívják, vele nagyon normálisak legyenek. Onnantól 

fogva megváltozott minden. Az baromi nagy erőt adott, hogy nincs ott, de mégis ott van, és hogy 

ennyire figyel, és ő nem hagyott magamra annak ellenére, hogy baromira nem támogatta ezt az 

egészet, mert mondta, hogy Magyarországon nem olyan az otthonszülés, mint amilyennek 

lennie kéne szerinte. De hogy igazából ez is egy nagyon jó pontja a szülésemnek, hogy mégis 

kiderült, hogy van, akiben lehet bízni, hogy mégse vagyok egyedül. …És tényleg az ügyeletes 

doktornő is egy tündér volt, szóval csak jót tudok róla elmondani. …A bába bejött velem a 

szülőszobára is, és ott mellettem a telefonját nyomkodta, mert az anyukájának keresett valami 

idézetet. …Meg azt is mondta, hogy „Légy szíves, írjál a férjednek, sms-t, hogy hozzon be nekem 

kávét”. …Másnap délután végigmentem a procedúrán. Burokrepesztés. Nem történt semmi. 

Oxitocin először. Nem történt semmi. Oxitocin másodszorra. Nem történt semmi. A 

burokrepesztésnél ott rögtön kiderült, hogy már mekóniumos a magzatvíz. És aztán kaptam 

epidurált. Azért adták, ha jól emlékszem, hogy valamennyit tudjak már pihenni, mert addigra 

látták, hogy itt már egy hulla vagyok. És akkor még tudom a doktornő mondta, hogy még egy 

oxitocint megpróbálhatunk, de hogy utána már császár, mert nem akarja, hogy a baba tovább 

ebbe a vízbe legyen. Akkor mondtam, hogy „Jaj, azt hiszem, oxit már nem kérek. Köszönöm 

szerintem elég volt.” És akkor tényleg nagyon aranyosak voltak, megsimogatott, meg még 

varratszedésen is mondta - olyan jólesett -, hogy mennyire megérdemeltem volna egy szép 

szülést, merthogy látszott, hogy mindent megpróbáltam, meg nem adtam föl. Valahogy ez ilyen 

nagyon jó volt. És akkor jött a császár. Az nagyon meglepő volt. Az egész, hogy így kezem-

lábam kikötve, hallok mindent. Tudom, hogy volt egy ilyen, hogy „Vágj nagyobbat, mert itt nem 

fér ki”. De tök szép lett a hegem, nagyon gyorsan gyógyult. Jó érzés volt, hogy igazából semmi 

rossz érzésem nem volt vele kapcsolatban, pedig így, megmondom őszintén, hogy azért volt 

bennem egy rettegés, hogy engem soha nem műtöttek.” (Lenke, 36 éves) 

A szülés kapcsán, ahogy azt a szakirodalmi részben láttuk kardinális kérdés a fájdalomkezelés. 

Az alábbi interjúrészletekben kiemelt szerep jut arra, hogy ezt hogyan oldották meg az 

édesanyák és milyen hozzáállással. Fanni otthon szült, Imola és Nóra kórházban. 

„A forró vizes törölköző, az hihetetlen hatásos volt. Szóval nem is gondoltam volna, hogy egy 

ilyen egyszerű dolog ennyire, mert szerintem ilyen felére, vagy kevesebbre csökkentette a 

fájdalomérzetet. …Ezt a kórházakban is mindenhol alkalmazni kellene. Ez annyira egyszerű 

dolog, semmibe nem kerül. Meg én szerintem használtak muskotályzsályát ...és volt kamillás 

főzet is.” (Fanni, 25 éves) 

„Szóval tudom, hogy még ott a legnagyobb fájdalmak közepette is, amikor ott úgy éltem meg, 

hogy én így fetrengek, meg vergődőm, akkor is emlékszem, hogy azért rimánkodtam, hogy nem 

kérek oxitocint, meg nem kérek fájdalomcsillapítást, mert annyira belevertem a saját fejembe, 

hogy ezeket nem akarom, hogy én szeretném megélni a szülést, és ezért még egy ilyen helyzetben 

is, pedig tényleg nem voltam magamnál valószínűleg, még ebben az állapotban is ezek a 

mantrák mentek a fejemben” (Imola, 30 éves) 

„(Vajúdás közben) Látta rajtam a férjem, hogy így szenvedek, vagy így kellene a segítsége, de 

egyszerűen nem tudott velem mit csinálni. De aztán elindult ez a szülésfelkészítőről hozott 

három R-s: Rutin, Relaxáció, Rítus hármas, ami folyamatosan ment, ahogy jöttek a fájások. 

Volt is egy ilyen kis rutinunk, miközben ment a CTG, amikor jött a fájás, akkor legyezett a férjem 

az iratokkal, amik nálunk voltak, és aztán ott éreztem is, hogy van relaxáció a két fájás között, 

akkor tényleg egy kicsit így meg tudtam pihenni.” (Nóra, 27 éves) 
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2.7) Közvetlenül a szülés után 

Bár maga a szülés befejeződik, a szülésélmény részét képezi, hogy közvetlenül az utána 

következő pár óra hogyan, milyen körülmények között telik. Nem véletlenül kapta a 

megszületést követő 1-2 óra az „aranyóra” elnevezést, hiszen amennyiben ezt az időt az 

édesanya és az újszülött bőr-bőr kontaktusban, háborítatlanul tudja tölteni, annak nagyon sok 

pozitív hatása lesz a babára és a mamára egyaránt40. Az aranyórában bekövetkező hormonális 

változások, ami az anyai szervezetben is bekövetkeznek támogatni tudják, hogy a szülésélmény 

képe pozitívabb színezetet kapjon A kutatásban résztvevő édesanyák többségénél megvolt az 

aranyóra és nagyon pozitívan emlékeznek vissza rá. Fontos tehát, hogy a szülésfelkészítőkön 

az aranyóráról tájékoztatást kapjanak az édesanyák, hogy lehetőség szerint olyan helyszínt 

tudjanak választani, ahol ezt biztosítják számukra. Az interjúkból az derült ki, hogy több 

kórházban figyelnek arra, hogy az aranyóra és annak zavartalansága meglegyen.  

„Olyan szépen otthagytak minket, hogy mindenki kivonult, leoltották a villanyt. 6 óra körül 

lehetett már, és akkor éppen világosodott, de olyan jó félhomály volt, úgyhogy leoltották a 

villanyt, és olyan szépen, olyan figyelmesen elhagyták ott a terepet. Szerintem egy-két órát ott 

voltunk.” (Imola, 30 éves) 

„Elkezdődött ez az aranyóra, és az nagyon szimpatikus volt, hogy egyáltalán nem volt semmi 

sürgetés. Aztán tényleg ez a klasszikus, hogy a kislányom a hasam aljától felkúszott a mellre és 

elkezdett szopizni, hát ez így hihetetlen volt, és nagyon-nagyon-nagyon jó élmény azóta is 

…Végig egy szobában voltunk, egy ágyban, és utána már, amikor vizsgálatra is vitték, akkor 

viszont mindig mentem vele, és ott én mindig azt is tapasztaltam, hogy így hívják az anyákat, 

hogy legyenek ott és akkor nem az van, hogy csak így elviszik ők a babát. Illetve nagyon jó 

élményem volt, hogy nagyon segítőkészek voltak például a szoptatással kapcsolatban.” (Nóra, 

27 éves) 

A szoptatás elkezdése, hogy tud-e szoptatni, lesz-e elég tej a babának szintén aggálya szokott 

lenni az édesanyáknak. Azok az anyák, akikkel az interjúkat készítettem kivétel nélkül 

eltökéltek voltak az ügy iránt. Volt, akinél a kezdetekben fordultak elő nehézségek, de később 

rendeződtek a dolgok, voltak, akik az első pillanattól kezdve tudtak szoptatni és ez akkor és a 

későbbiekben is örömforrássá vált számukra. Megjelent, hogy az intézményen kívüli 

szülésfelkészítőkön hallott információk a szoptatás kapcsán nagyon hasznosnak bizonyultak, 

mert segítette az anyákat a kitartásban és hogy az esetleges zökkenőktől ne ijedjenek meg. A 

kórházakban viszont ezen a téren több esetben magára hagyják az édesanyát vagy nem kap 

kellő támogatást. 

„A kórházban volt ugye, hogy nagyon sírt, és az első négy hónapban is nagyon sírós volt. 

Amikor elmentem végül aztán fürdeni, és ugye addig is nyilván kitoltam, tehát nem vittem 

magammal a fürdőszobába, akkor volt, hogy nagyon-nagyon sírt és ajánlották, hogy próbáljuk 

meg a tápszert, hogy lehet, hogy még nem elég a tej …de csak úgy odaadtak egy cumisüvegnyi 

tápszert, hogy akkor ezt adjam oda a babának. Jó. Hát én is úgy voltam vele, hogy talán ez nem 

fog problémát okozni. Hát a felét, nagyon kevés volt megitattam vele, és aztán ki is hányta 

szegénykém. Szóval így ennyi találkozásunk volt a tápszerrel. Utána se erőltettem, mert 

nehezen, de elhittem, hogy neki igenis elég a tej, mert olyan kis dundus volt ő, szóval nagyon 

gyarapodott, és mi úgy jöttünk el a kórházból, hogy hízott.” (Dia, 27 éves) 

 
40 Az aranyórában történő bőr-bőr kontaktus „jótékony hatással van az újszülött hőszabályozására, vércukorszint 

ingadozására, kevesebbet sír, pozitívan hat a későbbi szoptatásra is, egyes kutatások szerint csökkentik az anyai 

poszttraumás stressz szindróma, szülés utáni hangulatzavar megjelenését, az anya könnyebben megtalálja a 

szinkront a babájával.” (Dérné Faust, 2019, 238. old) 
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„Az elsőnél annyi nehézség volt, hogy a kórházban nem mutatták meg, hogy hogyan kell 

szoptatni. Sőt, megkaptam a második napon, hogy „Ezzel a cicivel? Befelé áll a mellbimbója.” 

És tökre hálás vagyok, hogy kijött a természetem, hogy így mondtam az ottani csecsemősnek, 

hogy „Tudja ezt a csöcsöt azért teremtette az Úr, hogy erre a gyerekszájra kompatibilis legyen, 

úgyhogy lehet, hogy maga úgy látja, hogy ez nem fog működni, de szerintem igen.” És 

működött.” (Gréti, 34 éves) 

„Minden várakozást felülmúlva rögtön volt tejem. Szóval, hogy ilyen nagyon. Maga a szoptatás, 

amiről így nem gondoltam, hogy ez nekem ilyen örömforrásom lesz, mert mindenki ugye 

mondta, hogy fél évig szoptatom, meg ilyenek. Most majdnem két és fél éves koráig szoptattam 

a kislányomat.” (Lenke, 36 éves) 

„A szülésfelkészítőn, azért ezt is széles körűen elmondták, hogy egyáltalán hogyan kell 

szoptatni, mert hogy erről sem volt sok fogalmam. Meg azt is, hogy milyen nehézségek lehetnek 

ezzel kapcsolatban, de ezek közül mi az, ami természetes, hogy ezekre mi a megoldás és igazából 

nem kell emiatt abbahagyni a szoptatást, sőt, inkább szoptassunk. Hát fájdalmas volt nekem is, 

meg az egyik mellemet nagyon kisebesítette a kisasszony. Ezzel kapcsolatban nagyon erős 

akarás volt bennem, hogy szeretném szoptatni, és azóta is szopizik rengeteget. Úgyhogy ennek 

örülök, hogy most már nyolchónapos elmúlt, és még mindig nagyon igényli.” (Nóra, 27 éves) 

Sajnos a szülést követően is érhetik rossz élmények az édesanyákat, amiket legnagyobb 

felkészültségük mellett sem tudnak kikerülni, ugyanakkor befolyással lehetnek arra, hogy 

utólag milyennek értékelik a szülésüket.  

„Borzasztó fájdalmas volt maga a gátmetszés. A varrás az viszont rosszabb volt az egész 

szülésnél, tehát amikor a varratokat csinálta, mondta, hogy de hát ő szúrt extra lidokaint, hát 

ennél többet nem adhat, és hogy jaj, hát a matyóhímzésen senki nem szokott pityeregni, hát én 

most miért sírok, hogy az egész szülést végigcsináltam, milyen tök erős, meg ügyes vagyok. 

Miért kell a matyóhímzésnél sírni?” (Erzsi, 30 éves) 

„Nem kaptam friss ágyneműt egyébként. Az rettentő rossz érzés volt, hogy a szülés utáni éjszaka 

nyilván mindent összevéreztem. És úgy, hogy átmentem a fizetős szobába, így hozták utánam. 

Tehát nekem vinnem kellett a véres takarómat, meg mindent.” (Dia, 27 éves) 

2.8) Negatív szülésélmény  

Azoknál az édesanyáknál, akik számára a szülés negatív, kellemetlen élmény volt külön 

megkérdeztem, hogy hogyan látják, mire lett volna szükségük azokban a pillanatokban, hogy 

elkerülhessék a történteket, mi lett volna az, ami segített volna számukra, hogy a szülés 

másképp alakulhasson? 

„Egyrészt, ha elmondták volna részletesen, hogy mire számítsak, merthogy én nem készültem 

egyáltalán császárra, ezért fogalmam nem volt, hogyan zajlik egy császár. Semmit nem tudtam 

róla, mert föl sem merült annak a lehetősége. Ha előre tájékoztatnak, hogy ez pontosan hogyan 

néz ki, az nekem segítség lett volna. Vagy legalább kapok egy papírt, ami ezt leírja, tehát 

bárhogyan. Annak is örültem volna, hogyha azt érzem, hogy egy embert látnak ott az ágyon és 

nem egy húsdarabot. Tehát valami emberségesség, empátia, figyelmesség, néha megkérdezik, 

hogy jól vagyok-e. Amikor mocorogtam, akkor a szülésznő megkérdezte, de például őt se láttam, 

ő is mögöttem volt. Jól esett volna, hogyha mondjuk látok valakit magam mellett, akire csak 

időnként rá tudok nézni, vagy elmondja, hogy éppen mi történik. … Azt se mondta senki, hogy 

a császáros heggel foglalkozni kell, hogy erre van lehetőség és egy gyakorlatsor. Ez szerintem 

olyan minimális, hogy ezeket megtaníthatnák, elmondhatnák.” (Aranka, 44 éves) 
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„Lehet, hogy várnék, hátha magától beindul a szülés. Azt, hogy tényleg nagyon sírós baba volt 

az elején, nehezen adaptálódott az élethez szegénykém, én ezt azért annak gondolom, tehát azt 

okolom, hogy úgy ki lett onnan szedve. ...Ha talán akkor azt mondják, hogy nem baj, még 

maradhat bent pár napot. Nekem volt egy ilyen nagyon rossz élményem, amikor 41 hetes voltam 

kereken és mentem a CTG-re és így lehordott egy szülésznő, hogy maga mit keres itt, a 

szülőszobán lenne a helye, mert ő úgy értette, hogy a 41. hét be van töltve, akkor azonnal szedjék 

ki azt a babát, mert probléma merülhet föl. …Akkor én teljesen megijedtem, hogy úristen. De 

ez egy elavult protokollnak számít. …Tehát egy olyan hozzáállás, hogy igen, még várhatunk 

akár a 42. hétig, hogy ez a baba magától jöjjön ki és ne egy orvos szabja meg az ő születési 

dátumát, az biztos, hogy sokat segített volna még nekem abban, hogy akkor esetleg még 

várjunk.” (Dia, 27 éves) 

„Támogatóbb, megértőbb, elfogadóbb, közlékenyebb környezet. …Nekem az fájt a legjobban, 

hogy úgy kezeltek, mintha én is tudnám, mi történik a futószalagon és mindent előre tisztáztunk 

volna. …A tájékoztatás hiánya félelmetessé és kontrollálhatatlanná tette az egészet. …Hiába 

gondoltam, hogy felkészült vagyok, mégis csomó olyan történt, amire nem készítettek fel és a 

helyszínen sem támogatóan álltak a félelmeimhez, hanem ők rutinból cselekedtek és nem 

értették az aggódalmaim. …Minőségibb kommunikáció, ami valódi kommunikáció minden 

irányból köztem és a többi résztvevő közt. Ez hiányzott.” (Erzsi, 30 éves) 

„Mindenhol ezt olvasom, hogy a császárhoz mennyire erőteljesen vezet az az út, ha valaki 

mozdulatlanul, szinte mozdulatlanul fekszik egy ágyban (a bábáim pedig azt mondták, hogy 

feküdjek az ágyban, meg hogy igyak pálinkát, akkor tudok pihenni). Mennyire jó lett volna 

otthon, egy olyan hozzáértő ember, aki azt mondja, hogy „Gyere, megfoglak, sétáljunk. Most 

éppen lemegyünk a lépcsőn. Látom, hogy fáradt vagy, de tök jó vagy, jól haladunk. Tök jól 

csinálod, ne izguljál, bármi lesz, minden rendben lesz, ha kórház a vége akkor is, még ennek 

ellenére is, akkor is.” A magány érzésemen rengeteget segített volna. …Vagy visszatérve a 

szülésfelkészítőre, ahol sujkolták, hogy a szülés a baba meg a mama közti összekapcsolódás, ez 

az ő kettejük közös harca, igazából abban senki nincsen benne. Én ebbe kapaszkodtam, de 

rohadtul nem így van. …Lehet, hogy így van másnak, de az én felfogásom szerint vagy 

hitvilágom szerint nem. Nekem az kell, hogy nem csak mi ketten harcoljunk, hogy ez nem csak 

rajtunk múlik.  És nem az van, hogy csak meg kell beszélni a babával, és hogyha nagyon jól 

megbeszéled vele, akkor ő csak kicsusszan. De szerintem ez nem két ember harca, hanem azért 

van ott egy erő, vagy nevezzük spiritualitásnak, vagy tényleg a felmenőket, az összes nőnek a 

fájdalma. Ha valami ilyen külső erőbe is tudhattam volna kapaszkodni, az segített volna.” 

(Lenke, 36 éves) 

„Ami nálam kiverte a biztosítékot, hogy az orvos nem tudott rá indokot mondani, hogy miért 

kell beindítani a szülést vagy legalábbis nem egy szakvéleményt mondott, inkább így fejezem ki. 

Hanem tulajdonképpen az volt az oka, hogy igen, az eredményekkel minden rendben, semmi baj 

nincs, hanem egyszerűen, mert elmúlt a 41. hét, és hogy ez rizikós, de hogy miért rizikós? Mit 

tudom én, mi történhet egyik pillanatról a másikra, aminek most már tudom, hogy sok 

valódisága van. Nyilván azt azért hozzátette, hogy hát persze nem vagyok én köteles vele szülni. 

És nyilván más lett volna, ha mondjuk például ugyanúgy készülök, de dúlával, mert akkor lehet, 

meg tudott volna abban erősíteni, hogy engedjem el az orvost és majd jön a baba. De mivel sok 

információ nem volt meg, de ha meglett volna, akkor lehet, hogy épp nagy valószínűséggel 

másképp döntöttem volna. Így viszont tulajdonképpen ok nélkül a két lábamon, amit sose 

gondoltam volna, mentem be a kórházba és beindították. És hát tulajdonképpen akkor is végig 

azt éreztem, hogy az én gyerekem most még nem akarna megszületni, és hogy szoktam mondani, 

hogy hát ugyan nem császároztak meg, de minden tőlük telhetőt, hogy az a gyerek kijöjjön, 

megtettek.” (Petra, 36 éves) 
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A fenti részletek egybehangzóan a szülés előtt és a folyamat alatt a megfelelő, részletes 

tájékoztatás és egy figyelmes, támogató, empatikus segítő személy, illetve környezet hiányát 

emelték ki, tehát hogy erre szükségük lett volna ahhoz, hogy máskép érezzék magukat és esetleg 

ettől másképp alakuljon a szülés. A beszélgetések során szóba került még, hogy kevés 

információt kapnak az édesanyák az otthonszülésről, sem a nőgyógyász, sem a védőnő nem ad 

róla kellő tájékoztatást. Valaki azt emelte ki, hogy alaposabban készülne a szülésre és szülési 

tervet vinne magával a kórházba. Többen megemlítették, hogy jó lett volna, ha van olyan 

személy, aki folyamatosan velük van és fogja a kezüket, ezért a következő szüléshez kísérőt, 

dúlát vinnének magukkal. 

2.9) A szülés hosszútávú hatásai 

A kutatás indulásakor arra is kíváncsi voltam, hogy miként változtatja meg a nőket a 

szülésélmény, azaz milyen hatással van rájuk akár testi, lelki vagy pszichés szempontból. 

Ahogy a szakirodalmi részben olvasható az volt a feltételezésem, hogy egy olyan szülésélmény, 

ami az édesanya számára jó élmény volt, az az önértékelésre pozitívan hat és ennek megfelelő 

visszajelzéseket fogok kapni, illetve negatív szülésélmény esetén szintén meg fog jelenni annak 

hatása a nő magáról alkotott képében esetleg a következő szülés tervezésében. Ez a feltevés 

beigazolódott. Tehát azok az édesanyák, akik alapvetően pozitív élményként élték meg a 

szülésüket, részben függetlenül attól, hogy voltak-e „kisebb” beavatkozások a szülés során, azt 

mondták, hogy nem éreznek változást, azok az édesanyák, akik kifejezetten pozitív élményként 

számoltak be a szülésükről szinte egy minőségbeli átalakulásról számoltak be, ami hatott a 

nőiségükre, kompetenciaérzetükre, önbizalmukra. Negatív szülésélmény esetén több édesanya 

említette, hogy segítség után nézett, pszichológus vagy önsegítő csoport felkeresésével. 

Kistestvér tervezése esetén megjelent a kivárás, hogy az édesanya előbb lelkileg szeretné 

felkészíteni magát nem is annyira az újabb gyermek befogadására, mint egy újabb szülési 

„procedúrán” való átesésre. A „procedúra” jelleg elkerülése érdekében eltökélten tervezik, hogy 

mit és hogyan fognak másképp csinálni, mint az előző szülésüknél. 

Berta első szülése traumatikus élmény volt. Második gyermekét otthon szeretné megszülni, de 

visszatartó erő volt számára, hogy mi van, ha mégis be kell mennie a kórházba. Erről így 

beszélt: 

„Ez egyébként nagyon nagy blokk is volt egy jó darabig, és ezt is el kellett fogadnom 

pszichológus segítségével, hogy oké, hogy én otthon szülést tervezek, de mi van, ha valami 

közbejön, és be kell menni a kórházba és akkor mi történik? És azt éreztem, hogy addig, amíg 

senki garanciát nem tud arra adni, hogy ez még egyszer nem történik meg én addig nem szülök. 

És ez volt egy nagyon hosszas folyamat, és ezért érett meg viszonylag későn a kistesó gondolata, 

merthogy így ezen túl kellett lépni.” (Berta, 29 éves) 

Erzsi nőgyógyásza nem javasolta választott szülésznő fogadását és a szüléstervét sem vette 

komolyan. Erzsit a szülés közben több negatív hatás érte, ezekből tanulva a következő 

szüléséhez nagy eltökéltséggel áll hozzá: 

„Most úgy gondolkozom, hogyha sikerülne majd a tesó, biztos, hogy szülésznőt fogok 

választani. Tehát, hogyha muszáj, akkor elmegyek magánkórházba, de ragaszkodom ahhoz, 

hogy szülésznő legyen. Ragaszkodom ahhoz, hogy az első pillanattól beszéljük meg a szülési 

tervet, és igenis olyan kórházba vagyok hajlandó szülni, ahol tényleg megengedik azt, hogy ha 

az én dédnagymamám meg a nagymamám tudott a varrógépnél guggolva szülni, akkor én is 

szeretnék úgy szülni, mert egyikük se pisilt be. A nagymamám, aki elmúlt nyolcvankét éves 

konkrétan ki van borulva azon, hogy én egyszer tüsszentek és bepisilek, miközben ő még mindig 

nem pisil be. Szerintem ez így nagyon nem fair. Úgyhogy most úgy állok a szüléshez, hogy a 
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következőt tényleg az én szabályaim és elképzeléseim szerint szeretném megvalósítani. 

…Legyen ott szakember, persze, vigyázzon a babámra, és mivel szívbillentyűzavaros vagyok, 

vigyázzon rám is. Nem hiszem, hogy engedni fognak engem otthon szülni, tehát ebben például 

reménykedni se tudok, de nem akarom, hogy cseszegessenek és dirigáljanak, és ők irányítsanak, 

én szeretnék irányítani.” (Erzsi, 30 éves) 

Lenke számára a szülésélménye nagy fordulatot hozott a gondolkodásmódjában. 

„Nem volt előtte egy olyan élményem sem, hogy nekem ne sikerült volna az, amit idézőjelben 

kitaláltam. Vagy hogy átéltem volna egy ilyen nagyon erős kudarcélményt, hogy nem vagyok 

elég jó valamiben Nagyon sokat faragott rajtam. Minden, amire úgy gondoltam, hogy ez milyen 

fontos, nekem tökre áthelyeződtek a hangsúlyok vagy a fontossági sorrendek az életemben. 

…Nekem ez előtt, hogy „női kör” fogalmazások (üljünk le egy körben nők és beszéljük meg), 

borsódzott tőle a hátam, megmondom őszintén. Én férfiakkal sokkal jobban éreztem magam. 

Jártam pszichológushoz, de először férfihoz jártam. Nem tudtam elképzelni, hogy egy nő meg 

tudja érteni az én problémámat. …De ez nagyon nagyot változott bennem tényleg. Most már 

érzem ezeknek a női köröknek az erejét, hogy ott mennyire lehet táplálkozni, és mennyire fontos. 

Igenis mennyire fontos és mennyire nem ért meg egy csomó mindent egy férfi, akármennyire is 

akarja, nem fogja tudni. És a nő nőnek nem az ellensége, és nem arra kell számítani, hogy 

hogyan fog kifúrni, vagy hogy bánt, hanem hogy tényleg erő és támogatás, hogy tényleg ezek a 

női összekapcsolódások mennyire fontosak. …Rátaláltam a Császárvonalra. És az nagyon-

nagyon sokat segített a feldolgozásban. Nagyon-nagyon kellemes, nagyon támogató közösség, 

ahol sorstársak vannak, és nem azt érzi az ember, hogy a „szülni se tud” kategória, hanem 

hogy ők tudják, hogy miről van szó.” (Lenke, 36 éves) 

Petra első szülése szintén sok negatív élménytől terhelten végződött. Olyannyira, hogy nagyon 

mély információgyűjtésbe kezdett, ami egészen a dúlai képesítésig vitte. 

„Igazából nekem az első szülésem az nagyon messzemenően nem arról szólt, mint ahogy én 

képzeltem. Idővel belekerültem egy olyan társaságba, ahol volt már egy dúla, és akkor kezdtem 

föleszmélni arra így jó pár hónap után, hogy az, amit én érzek, az rendben van, mert hogy ennek 

valóban nem így kellett volna történnie. Ez a barátság, ez indított el egy olyan úton, hogy jobban 

beleástam magam a szülésbe. Ezáltal dúla képzést, meg több más minden képzést végeztem el. 

Úgyhogy én most jelenleg dúla vagyok, és mivel öt év van a két gyerek között, úgyhogy ezt az 

időszakot, ezt nagyon annak éltem meg, mint egy ilyen szülésfelkészítő, merthogy annyira sok 

információm lett, hogy valóban tudtam, hogy mi az, amit nekem döntenem kell, és erre van 

szükségem, hogy azt elérhetem és hogyan.” (Petra, 36 éves) 

Cili szintén nagy változásról számolt be: 

„A szülés az egy fantasztikus élmény volt. …A bábám mondta egyébként a szülésfelkészítőn is, 

meg a várandósgondozáson is többször elhangzott, hogy egy óra háborítatlan vajúdás, az hét 

év pszichoterápiával ér föl. …Nagyon sokat változtatott rajtam az anyaság, de nem az egy év, 

hanem az elmúlt négy év. A családban női ágon mindenki nagyon súlyos gyerekágyi 

depresszióban szenvedett a szülés után. Hát, amit én is így behúztam. Szóval nem az az egy év 

tette helyre bennem a női minőségekkel való dolgot, hanem az utána következő időszak, de azért 

ebben így elég komoly munkám van. …Nem ugyanaz az ember lennék, nem ugyanott tartanék, 

hogyha a kisfiam nem érkezik meg. Nekem félelmem volt, még a gyermekem megfoganása előtt, 

hogy mi lesz a szakmai utammal, a karrieremmel hogyha gyerekem lesz. Azt gondolom, hogy 

ezalatt a négy év alatt sokkal többet fejlődtem. Jó, persze, egyéni terápiában azért, volt egy 

másfél év, hogy ezt az egészet egyéniben feldolgozzam. De azt gondolom, hogy sokkal többet 

fejlődtem, mint bármilyen egyéb szakmai programon tudtam volna.” (Cili, 39 éves) 
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Azok az édesanyák, akik részben vagy egészben megtapasztalhatták szülés közben, hogy az ő 

kezükben van a kontroll, illetve a döntés az övék és támogató környezetben (otthon vagy 

kórházban, ahol lehetőséget biztosítottak a szabad testhelyzet választásra stb.) mind arról 

számoltak be, hogy a szülésük által megerősödtek, megnőtt az önbizalmuk, a kompetencia 

érzésük, a magukba vetett hitük, ami jó érzéssel, erővel tölti el őket. 

„Harcosnak éreztem magam. Tényleg, egy ilyen önbizalom, hogy hihetek a megérzéseimnek. 

…hogy jó anya vagyok. És hogyha valami nem úgy lett volna, ahogy terveztem, arra is nagyon 

készültem. Hogyha véletlenül bemegyünk a kórházba és császár lesz, akkor az hogyan ne 

okozzon gondot. …Merthogy tök mindegy, hogy hogyan születik, a lényeg, hogy ott jelen legyek, 

és erre is próbáltam készülni, hogyha esetleg császár lesz, akkor annak úgy kell lenni, és nem 

úgy fogok hozzáállni, hogy siránkozni fogok, hanem akkor én császárral megszültem, mint egy 

harcos, ugyanúgy. …Ehhez nagyon próbáltam tartani magam. Nem tudom, hogy ezt sikerült 

volna, ha úgy lett volna, de szerintem mindenképpen hozzáadott ez a hozzáállás, mert különben 

azért is rosszul éreztem volna magam, hogy elbizonytalanodtam” (Fanni, 25 éves) 

„Érdekes, hogy a harmadik szülés, az itthon szülés hozta meg az érzést, hogy én ebben 

kompetens vagyok. Tehát, hogy én ezt meg tudom csinálni. Nagyon érdekes, ezt így nehéz 

megfogalmazni, de valahogy a kórházba menetelkor, mintha átadnám annak a felelősségét, 

hogy ami velem most történni fog, arról tehet a szülésznő, tehet az orvos, meg minden ott lévő 

személyzet, de én nem. Legalábbis ezt én így éltem meg. Itthon viszont az volt, hogy de ezt én 

vállaltam, ez az én helyzetem, és igen, én ezt a gyereket most meg tudom szülni, és nekem ehhez 

nem kell az, hogy műszerek, és nem tudom. Azáltal, hogy működött, és hogy abszolút egy ilyen 

pozitív szülésélmény volt, hogy jó vége lett, és nem kellett kórházba menni, ez nyilván meghozta 

azt, hogy én vagyok a legkompetensebb személy a gyerekem életében. És nagyon érdekes, hogy 

a harmadik szülés hozta meg az összes gyerekemnél ezt az érzést, hogy de én tudom, hogy mi a 

legjobb nekik.” (Gréti, 34 éves) 

„Az önmagamba vetett hitet megerősítette, és azzal, hogy így lettem anya. Úgy érzem, hogy a 

nőiségem egy magasabb szintjére léptem, hogy valahogy sokkal inkább nőnek érzem magam, 

mint előtte. De nem attól, hogy kijött a gyerek, hanem hogy egy ilyen egységben, egy ilyen jó 

élménnyel, hogy amikor megkérdezte tőlem egy masszőröm, hogy mi volt a legboldogabb 

pillanat az életemben, én a szülésemet mondtam. Kérdezte, hogy „Az, amikor a gyereket a 

kezedben tartottad?” Az is, de a szülés egyben. Tehát, hogy a szülés minden fájdalmával együtt 

az egyik legboldogabb, ha nem a legboldogabb élmény az életemben.” (Magdi, 29 éves) 

„Azt gondolom, hogy az első hónapokban nekem nagyon-nagyon sokat adott ez a szülésélmény, 

pláne mondom a kitolás. Már az is egyébként, hogy ezt a brutális fájdalmat az indításnál 

kibírtam, de inkább a kitolásnak ez az érzése, hogy tényleg micsoda erők vannak bennem, az 

nagyon-nagyon sokat segített, hogy minden egyes szituációra úgy gondoltam, amúgy is azt 

gondoltam korábban, de ez ennek egy ilyen bizonyítéka volt, hogy mindenre képes vagyok. Ez 

volt bennem.” (Rita, 26 éves) 

„Nekem nagyon fontos témám lett a szülés. Szóval, hogyha sikerülne, akkor ebben az irányban 

szeretnék mondjuk a későbbiekben haladni. Az érdeklődésemet azt nagyon-nagyon felkeltette. 

Nagyon fontos dolognak tartom, meg élem meg. Leginkább azért vagyok hálás, hogy mind a 

kettő szülésem olyan lehetett, amilyen, és hogy nem szólt bele senki, és nekem ez a csomag 

jutott, akkor ezzel kell dolgoznom. És semmi része sem lett elfedve mondjuk gyógyszerrel vagy 

szuper fájdalomcsillapító módszerrel, hanem hogy az egészet, nekem kellett végigcsinálni. Vagy 

a kapcsolataimnak a többi aspektusában is változtatott rajtam, hogy jobb ezzel a kísérő 

attitűddel lenni egymás iránt, mert túlságosan kontrollálni próbálom a dolgokat. Sokat kell 
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tanulnom, hogy inkább jobb lenne kísérni és bízni a másikban is. Úgyhogy nagyon jó volt, hogy 

bennem is bíztak, és hogy ezt a nagy falatot énnekem kellett, és nekem sikerült” (Sára,28 éves) 

 

3) Következtetések és a vizsgálat korlátai  

A kutatásban résztvevő édesanyák történeteiből számomra kirajzolódott, hogy a 

szülésfelkészítőkön való részvétel hozzásegíti a nőket ahhoz, hogy a szülésélményük pozitív 

színezetű legyen. Ugyanakkor sok más tényező van, ami semlegesítheti vagy rossz eseteben az 

édesanya ellen fordíthatja azt a tudást, amit a szülésfelkészítőn megszerzett. Röviden 

összefoglalva az interjúkon elhangzottakat, hogy melyek azok a tényezők, ami miatt egy 

szülésfelkészítő nem tudja betölteni azt a funkciót, amit eredetileg meg kellene valósítania: 

• Az édesanyák nem, vagy csak alig kapnak információt a szülésfelkészítőkről. A kutatásban 

részt vevő anyák, hacsak nem otthonszülést tervezett mindegyike maga járt utána, hogy 

milyen szülésfelkészítők léteznek. 

• A szülésfelkészítők tartalma és minősége nem egyforma. Az intézményi felkészítők többnyire 

a kórházi protokoll ismertetését jelenti, de nem térnek ki a lelki és a pszichés felkészítésre. Az 

intézményen kívüli felkészítők ebben is tudnak segíteni a kismamáknak, viszont ezek sem 

egységesek, ezért minőségben lehetnek eltérések. Az interjúk során megfogalmazott 

észrevételek közé tartozott, hogy nem minden esetben tudott új információt nyújtani az anyák 

számára, kevesebb figyelem jutott az anya igényeire. Némely szülésfelkészítő bár a 

természetes szülés kapcsán alapos tájékoztatást adott, arra nem adnak kapaszkodókat az 

édesanyáknak, hogy hogyan viseljék, ha nem úgy alakulnak az események, ahogy készültek 

rá. Ez azért okozhat problémát, mert az anya egy ilyen esetben kudarcélményként élheti meg 

a szülés közbeni beavatkozásokat vagy küzdelmesebbnek az utána következő gyermekágyi 

időszakot. Azokban az esetekben, ahol ilyen felkészítést is kaptak az anyák, megemlítették, 

hogy ez mennyire hasznos volt számukra, többek között azért, mert jobban a kezükben érezték 

a kontrollt. 

• Amennyiben a szülés körül résztvevő egészségügyi dolgozók nem elfogadóak a szülő nő 

igényeit illetően, akkor a vajúdás és a szülés során az édesanya nem tudja kibontakoztatni azt 

a tudást, amit a szülésfelkészítőn elsajátított. Sőt, az anya természetes igényeinek érvényre 

juttatási szándékát (pl. szabad testhelyzet választása, beavatkozások elutasítása, vokalitás stb.) 

ellenségesen értelmezik, ami feszültséget eredményezhet az anyában, ami kedvezőtlen 

irányba terelheti a szülés kimenetelét. Ez kontraproduktív lehet a szülésfelkészítőre nézve. 

• A szülés során tapasztalt negatív bánásmód, a nő tárgyiasítása a kutatásban résztvevők 

körében gyakran említett jelenség (úgy beszélnek róla, mintha ott sem lenne, elbeszélnek a 

feje felett, nem indokolják a beavatkozásokat, nem kérnek engedélyt, mielőtt a nő testéhez 

érnek stb.) Ez általában véve is kellemetlen érzés bárki számára, ráadásul a szülő nő módosult 

tudatállapotban még érzékenyebben reagál és értelmezi a körülötte és vele történő 

eseményeket. A tárgyiasítás erős negatív élménye kontrolvesztett állapotot idézhet elő, ami 

épp az ellenkezője annak, amiért az édesanya a szülésfelkészítőre ment, hogy legyen ismerete, 

kontrollja a szülése felett. 

• A negatív visszajelzéseket („Nem tud nyomni!”), bagatellizáló kijelentéseket („Hát a szülés 

az ilyen, fáj”) kudarcként élik meg a nők, ami szintén a kontrolvesztettség felé tereli őket. 

• Amennyiben nem teljesen háborítatlan a szülés, ami segítene a nőnek magára figyelnie, hanem 

vannak zavaró tényezők, az édesanya nehezebben tudja előhívni azokat az információkat, 

technikákat, amiket a szülésfelkészítőn tanult. 

• A kisérő nélküli, ismeretlen környezetben, helyzetben egyedül hagyott vajúdó nő átélheti a 

teljes magány érzését, ezáltal a nincs biztonság érzését és ez akadályozza azt az állapotot, 

amelyben a nő ösztönösen saját magára és a babájára tudna figyelni. 
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Összességében tehát elmondható, hogy a szülésfelkészítőn kapott információk, illetve tanult 

technikák abban az esetben tudnak érvényre jutni és ezáltal pozitív hatásukat kifejteni, ha az 

édesanya szülése viszonylag háborítatlan körülmények között, támogató személyek 

jelenlétében tud megvalósulni. A szülésfelkészítőknek erre is szükséges felhívni a párok 

figyelmét annak érdekében, hogy olyan helyszínt tudjanak találni, ahol ezek a lehetőségek 

adottak. „A jó szülésfelkészítő tanfolyamról a szülőpár tájékozottabban, céltudatosabban, 

rugalmasabban, nyugodtabban, több önbizalommal és kevesebb félelemmel kerül ki, mint 

ahogyan odament, és a megkapott válaszok mellett rendelkezik egy jó adag továbbgondolásra 

érdemes, új kérdéssel is” (Noll, 2017, 203. old.) 

A kutatás előtt bár feltételeztem, hogy sokféle szülésfelkészítő létezik, a beszélgetések 

méginkább megerősítették ezt, amit abból a szempontból pozitívnak gondolok, hogy a várandós 

nőknek van hová fordulniuk. A kutatásban való részvétel önként jelentkezés alapján történt, 

ezért értelemszerűen olyan édesanyák kerestek meg, akik nyitottak a téma iránt és szívesen 

beszélnek róla. Mindezek mellett nagyon érdekes volt hallgatni azokat a beszámolókat, hogy 

egy-egy szülésfelkészítő (és itt elsősorban az intézményen kívüli, az anyák körében mint 

holisztikus felkészítőként nevezett foglalkozásokra gondolok) milyen szemléletváltó tud lenni 

egy várandós nő számára és hogy a természetes, háborítatlan szülés képét mennyire evidensen 

tudják a nők elfogadni és ha a helyzet úgy hozza, akkor ennek a szemléletnek megfelelően 

tudnak helyet választani és szülési tervet kialakítani. Egyes beszélgetéseknél kiderült, hogy a 

szülési tervet nem minden kórházban ill. nem minden orvos kezeli jól, ugyanakkor ennek az 

ellenkezője is megtapasztalható. Mindez megerősítette bennem azt, hogy az ilyen típusú 

szülésfelkészítőkre minden édesanyának szüksége lenne, de szükséges lenne egységesíteni a 

tematikát.  

A kutatásom során csak olyan édesanyákkal beszélgettem a szülésélményükről, akik részt 

vettek valamilyen szülésfelkészítőn viszont olyanokkal nem, akik semmilyen szülésfelkészítőn 

sem jártak. Ebből kifolyólag azt nem tudtam vizsgálni, hogy a felkészítőn nem járt anyák 

milyen beszámolót adnának a szülésélményükről és hogy van-e valamilyen jelentősebb eltérés 

a két csoport történeteiben, amit esetleg érdemes lehet szülésfelkészítés témakörben a 

későbbiekben kutatni. Tehát összehasonlító elemzést nem tudtam készíteni, csak azt megnézni, 

hogy a szülésfelkészítőkön való részvétel milyen esetben tud, illetve mikor nem tud eredményes 

lenni a szülésélmény minőségi tényezőjeként. Ez mindenképp a kutatásom korlátja és a jövőben 

érdekes lehet olyan nőkkel is mélyinterjúkat készíteni, akik nem voltak szülésfelkészítőn. 

További korlátot jelent, hogy a kutatásom csak kvalitatív jellegű, tehát a kapott eredményeket 

szükséges lenne nagymintás kérdőíven, azaz kvantitatív formában lekérdezni, mert csak így 

válik számszerűen is láthatóvá, hogy az egyes megállapítások milyen nagyságrendben jellemzik 

a szülésfelkészítőkkel kapcsolatos helyzetet.  

Pleván Tímea perinatális szaktanácsadó, az Ablak A Világra projekt létrehozója, civil 

kezdeményezőként létrehozott egy olyan anyai tapasztalatokon alapuló adatbázist, melynek 

egyik célja, hogy megkönnyítse a szülés előtt álló nők tájékozódását arról, hogy az egyes 

szülészeteken milyen gyakorlatot alkalmaznak a szülések kísérése során, hogy van-e, és miként 

zajlik ott az aranyóra, a szülést követően milyen támogatást kapnak az anyák, a szülésük során 

tapasztaltak milyen hatással voltak arra, ahogy magukat érezték, és hogy a szülésélményük 

miként befolyásolta a későbbi gyermekvállalásukat. A kérdőív online formában érhető el, a 

válaszadás önkéntes, ezért a minta nem reprezentatív, de 2022. október 23-ig már több mint 

15000 szülés kapcsán érkezetek adatok. A kérdőívet azok az édesanyák tölthetik ki, akik: 2011-

ben vagy azt követően szültek, kórházban vagy tervezetten otthon, hüvelyi úton vagy 

császármetszéssel és a szülés során nem lépett fel olyan komplikáció, ami akár a baba, akár az 

anya intenzív ápolását tette szükségessé. A válaszok folyamatosan érkeznek és a feldolgozás is 
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folyamatosan történik. Egy 2022. október 24-i publikációban41 összehasonlításra kerültek 

azoknak az édesanyáknak a válaszai, akik csak kórháztól független úgynevezett holisztikus 

szemléletű (dúla vagy bába által tartott) szülésfelkészítőre jártak, azokéval akik egyáltalán nem 

jártak vagy csak kórházi szülésfelkészítőn vettek részt. A leíró jellegű statisztikai adatokból (5. 

ábra) a következők láthatóak: 

 

Amennyiben tartjuk magunkat ahhoz a korábbi megállapításhoz, amit a Kohorsz ’18 adatbázisa 

során tettünk, nevezetesen, hogy minél kevesebb a beavatkozások száma és mértéke a szülés 

során, annál inkább tud elégedett lenni az édesanya szülésélményével, akkor a fenti számok 

arra engednek következtetni, hogy a holisztikus szemléletű szülésfelkészítőn járt anyák 

szülésélménye pozitívabb megítélésű lehet, azokénál, akik nem, vagy csak kórházi előkészítőn 

vettek részt. 

 

4) Összegzés, kitekintés a jövőre 

A szülés vitathatatlanul az egyik legmeghatározóbb életesemény egy nő életében. Nem 

csupán szülői szerepkörére van hatással, hanem kihat a nő egész identitására, a magáról alkotott 

képére, az önbecsülésére, a partnerrel való kapcsolatra, a család életének minőségére, az egyéb 

kapcsolatok alakulására és a társadalomban elfoglalt helyére. Amennyiben egy esemény ilyen 

fontos hatással bír, lényeges, hogy az milyen érzelmi minőségben, pozitív vagy negatív 

 
41 Forrás: Számít-e, hogy járunk-e szülésfelkészítőre? Letöltés helye: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=483577357149555&set=a.459702679537023 , Letöltés dátuma: 

2022.10.24 

https://www.facebook.com/photo?fbid=483577357149555&set=a.459702679537023
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színezetben történik. Ezért van jelentősége, hogy a szülés pozitív élmény legyen a nők számára, 

mert ebből mondhatni mindenkinek előnye származik.  

Szakdolgozatom középpontjában a szülésfelkészítők és a szülésélmény összefüggéseinek 

vizsgálata áll, az anyai visszajelzések alapján. Arra kerestem a választ, hogy mennyiben tudja 

támogatni az anyák szülésélményét az, ha a várandósságuk idején részt vettek egy vagy több 

szülésfelkészítőn. Ennek feltárásához 18 édesanyával készítettem mélyinterjút. A beszélgetések 

során körbejártuk azokat a tényezőket is melyekről kutatások bizonyítják, hogy hatást 

gyakorolnak a szülésélményre.  

A szakirodalmi áttekintésben láttuk, hogy a nők a történelmi idők előtt többnyire 

elvonultan, egyedül szültek, vagy legfeljebb egy női kísérőt vittek magukkal, akik távolabbról 

biztosították a szülés háborítatlanságát. A szülés természetes élettani folyamata ilyen 

körülmények között meg tudott valósulni. Felszínre tudott kerülni a női test ősi, zsigeri tudása, 

miszerint a nő tud szülni, a baba pedig megszületni. Ilyen esetben a női test magzatkilökő 

reflexszel segíti a gyermek világra jövetelét és e módosult tudatállapotban az eufórikus élmény 

is megjelenhet. A szociális fejlődés útján előre haladva a nők már igényelték a támogató, kísérő 

személyek jelenlétet, de továbbra is a háborítatlanság tudta biztosítani a szülés 

leggördülékenyebb megvalósulását. Komplikált szülések ugyanakkor mindig is voltak, melyek 

magukban hordozták az életveszélyes állapotokat. Az orvostudomány a kezdetektől fogva 

foglalkozott ezekkel a komplikációkkal, de minden más esetben a női körök, az apák és a család 

védő szárnyai alatt történt meg a szülés, mint szociális esemény. A 20. századtól kezdve, amikor 

az orvostudomány ezen a területen is ugrásszerű fejlődésen ment keresztül a szülések helyszíne 

áttevődött a kórházakba, ahol lehetővé vált a szülés egészségügyileg biztonságos 

megvalósítása, minimálisra csökkent az anyai és az újszülöttek halálozási rátája. Ugyanakkor 

ez a természetes élettani folyamat erősen medikalizálttá vált, ami pedig kontraproduktívan 

hatott az anyák szülésélményének minőségére. Mindemellett számos beavatkozásról időközben 

kiderült, hogy mind az anya, mind a gyermek rövid, illetve hosszútávú testi, lelki, pszichés 

egészségének alakulására ártó módon hat. A nemrég készült Kohorsz’18 magyar kutatásból is 

az látszik körvonalazódni, hogy a beavatkozások száma és intenzitása megjelenik az anyák 

szüléssel való megelégedettségében. Legnagyobb arányban azok az édesanyák mondták azt, 

hogy számukra a szülés a legmegfelelőbb módon zajlott (82%), akik hüvelyi úton szültek és 

nem volt semmilyen beavatkozás a szülésük során. Bármely beavatkozás esetén ennél kisebb 

arányban találunk erről nyilatkozó anyát. 

A szülésélményre természetesen több tényező is befolyással van. Minden, ami az 

úgynevezett szülési territóriumon, a privát szférán belül zajlik hatással van a vajúdó nőre és 

ezáltal alakítja a szülés folyamatát. Lényeges, hogy a privát szféra mind a négy aspektusa 

(fizika, szociális, információs és pszichológiai) tekintetében a nő érezhesse, hogy azok az ő 

igényeit szolgálják (helyszín kialakítsa, folyamatos társas támasz, fiziológiai szükségletek – 

evés, ivás - kielégítése), hogy a velük kapcsolatos kontroll az ő kezében van, hogy a döntéseket 

magával és a gyermekével kapcsolatban ő hozhatja meg (szabad testhelyzet választása, 

megfelelő informáltság, beleegyezésének kérése a szükséges beavatkozások elvégzéséhez). 

Emellett az anya szüléssel kapcsolatos attitűdjei, elképzelési is megjelennek a szülésélmény 

minőségének pozitív vagy negatív kimenetelében és az utólagos értékelésében. Minél inkább 

pozitív kép él a várandós nőben a szülését illetően, annál nagyobb valószínűséggel számol be 

utólag pozitív szülésélményről. Persze érdemes azt szem előtt tartani, hogy a pozitív hozzáállás 

mellett is fontos a váratlan helyzetekre való felkészülés, mert így az esetleges komplikációk 

miatt kevésbé sérül az édesanya lelki és pszichés oldalról. Lényeges tehát, hogy az estelegesen 

negatív attitűdökkel (bizalmatlanság a saját test erejével kapcsolatban, félelem a szülési 

fájdalomtól, túlzott aggodalom a testi változásokkal kapcsolatban stb.), minél előbb, de 

legalább a várandósság ideje alatt a kismama szemléletformáló módon foglalkozzon, amiben 

egyrészt az információgyűjtés, másrészt a különféle technikák elsajátítása tud segítségére lenni. 
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Nagy figyelmet szükséges fordítani a várandósság idején előforduló nagyobb stresszt keltő 

eseményekre, mivel azok negatívan hatnak a magzat fejlődésére. A kutatásban résztvevő anyák 

is említettek olyan helyzeteket, melyek a várandósság idején stresszt okozott számukra, de ezek 

többnyire a normatív tartományba estek, tehát olyanok, amelyek részei az élet menetének 

(költözés, betegségek, váratlan helyzetekből fakadó viselhető bizonytalanság), ezért ezek nem 

feltétlen jelentik azt, hogy káros a magzatra nézve. 

A dolgozatomban említett szülésfelkészítőkre vonatkozó kutatások bár nem mutatnak ki 

szignifikáns pozitív eltérést az anyák szülésélményében attól függően, hogy voltak vagy nem 

voltak a várandósságuk idején szülésfelkészítőn, a mélyinterjúk során kiderült, hogy azok a 

nők, akik jártak szülésfelkészítőre személyes elmondásuk alapján fontosnak érezték a szülésük 

alakulásában, de nem mindegy, hogy milyen szülésfelkészítőn vettek részt. Magyarországon 

nincs egységes tartalmú és minőségű szülésfelkészítő „tanfolyam”. A kórházi 

szülészetlátogatások nem tudják ellátni megfelelően a felkészítést, mivel tematikájuk 

legtöbbször a kórházi protokoll ismertetésén és a kórházi helyismereten alapszik. Az anyák 

hiányérzettel távoznak ezekről az alkalmakról. Az intézményen kívüli szülésfelkészítők sem 

egységesek. Az kedvező ugyan, hogy ezek a felkészítők több szempontból is segítik az 

édesanyák szülésre történő ráhangolódását. Vannak olyan specializálódott foglalkozások 

melyek a testi, lelki vagy a pszichés felkészülésben nyújtanak segítséget. Vannak olyanok, 

amelyek szemlélet és információadással támogatják a kismamákat. 

Gondot jelent tehát, hogy jelenleg nincs egy egységes, komplex szülésfelkészítő és gond 

az is, hogy a meglévőkről való tájékoztatás sem megfelelő. A mélyinterjúkból az derült ki, hogy 

az anyák nem kaptak információt arról, hogy hol milyen szülésfelkészítők léteznek, melyiken 

lenne érdemes részt vennie és miért. Még a kórházi felkészítőkről is csak informális úton 

szereznek tudomást az anyák (kismamás csoportokban, újságból, utánanézés, keresgélés útján) 

Ezek ismeretében már kevésbé meglepő az a tény, hogy a nagymintás kvantitatív kutatások nem 

mutatnak összefügést a szülésfelkészítőn való részvétel és a szülésélmény között, hiszen nem 

egységes dolgot mérnek, amikor szülésfelkészítőről kérdeznek.  

A jövőre nézve szükség lenne egy olyan egységes, minden várandós nő számára elérhető 

szülésfelkészítőre, mely a legújabb perinatális kutatási eredményeket figyelembe véve a 

posztmodern szüléskultúra jegyében kerül összeállításra. A mélyinterjús beszélgetésekből az is 

körvonalazódott, hogy a szülésfelkészítőkön megismert, gyakorolt készségeket az édesanyák 

csak akkor tudják a szülésük alatt kamatoztatni, ha ezt a szülés helyszínén elfogadják, illetve 

támogató személyek veszik körül, akik ebben együttműködnek vele. Sajnos több esetben nem 

ez a helyzet. Ezért lenne fontos lépés a magyar szülészeteken teljeskörűen alkalmazni a WHO 

ajánlásait a pozitív szülésélményt célzó szülészeti ellátásról (WHO recommendations: 

intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization; 

2018). 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Ezúton szeretném megköszönni a kutatásban résztvevő édesanyáknak, hogy vállalták az 

interjúkat, időt és energiát szántak a beszélgetésre. Köszönöm, hogy őszintén megosztották 

velem életük egyik legbensőségesebb pillanatait és engedélyezték, hogy ezeket megírhassam. 

Hiszem, hogy segítségükkel kicsit közelebb tudunk jutni ahhoz, hogy Magyarországon a 

nőknek olyan szülésélményben legyen részük, amit minden édesanya és gyermekük 

megérdemel. 
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Mellékletek 

1. táblázat: A kutatásban résztvevő édesanyák (állnéven) rövidített válaszai a kérdésekre 

 

Utolsó szülésénél 

az életkor

Gyermeke

k száma

Hány 

szülésfelkészítőre 

járt összesen

Milyen szülésfelkészítőre járt
Milyen céllal ment a 

szülésfelkészítőre?

Várandósság hányadik 

trimeszetrében járt a 

szülésfelkészítőre?

Aranka 44 4 3

kórházi,

táncos, mozgásos

 Mona Lisa (relaxációs-imaginációs 

csoport)

önfejlesztés

1-2 határán;  

2-3 határán; 

3. trimeszter

Berta 29 1 2
fogadott orvos tanfolyama, 

kórházi online
információgyűjtés 2. végefelé

Cili 39 1 1 bábai kíváncsiságból 2. trimeszter

Dia 27 1 1 kórházi online felkészületlennek érezte magát

Erzsi 30 1 3

Hollandiában szülésznői,

kórházi,

kismama tornával egybekötött

Jobb, ha hall is róla a 

szakemberektől, nem csupán 

utánaolvas.

3. trimeszter

Fanni 25 1 1 holisztikus bábai 
Minél többet megtudni a szülésről. 

Mire számíthat, mit tehet.
2-3 között

Gréti 34 3 3
2x kismama jógával egybekötött,

császármetszésre előkészítő

Reális kép arról, hogy mire számíthat 

a szülésnél. Segít jobban elképzelni, 

hogy mi fog történni. Kontroll 

negszerzése az ismeretlen fölött

3. trimeszter

Hilda 29 1 1 bábai kötelező volt 3. elején

Imola 30 1 3
kórházi,

2 féle dúlai
információgyűjtés 2. trimeszter

Janka 32 3 3

kórházi,

kismamatornával egybekötött

bábai

kórház megismerése, 

információgyűjtés, a természetes 

szülésről

2-3. között

Klára 30 1 2
kórházi,

dúlai (jógaoktató is)

Környezetében sok volt a 

császármetszés és információt 

szeretett volna a természetes 

szülésről. Információ az eljárásokról, 

jogokról

3. trimeszter

Lenke 36 1 4

bábai,

Gólyatréning (+Intim Torna)

Kapcsolatanalízis

bábai 1/2 napos

információ gyűjtés az 

otthonszülésről, mert félt a kórháztól

a bábait az 1. trimesztertől, a 

gólyát a 3-ban.

Magdi 29 1 2
dúlai (Somatoszülés)

Gólyatréning (+Intim Torna)

Ismeretszerzés, mert semmi 

tapasztalata nem volt a szülés és 

gyerek témában. Ha nem tudja mi 

történik, hogyan csinálja végig?

2. trimeszter

3. trimeszter

Nóra 27 1 1 dúlai

Nem volt semmilye tapasztalata a 

szüléssel kapcsolatban. 

"Kontrollmánia"

3. trimeszter

Olga 35 3 2
kórházi,

bábai
megismerni a kórházat 2. trimeszter

Petra 36 2 1 dúlaképzésre járt
az elős szülés nem úgy sikerült, 

ahogy szerette volna

Rita 26 1 2
kórházi,

bábai (online videók)

Nagyon érdekelte a szülés, születés 

témája.
2-3 trimeszter

Sára 28 2 5

kórházi,

Gólyatréning (+Intim Torna)

bábai

Spinning Babies

magán szülésznői

kórház megismerése, gátvádelemben 

szülni, kapcsolatba kerülni a gáti 

izmokkal.

2-3. trimeszter
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Mit adott számára a szülésfelkészítő?

Tudott-e valamit hasznosítani a 

szülésfelkészítőn hallottakból a 

szülés során?

Volt-e valamilyen nagyobb stressz a 

várandóssága alatt?

Volt-e előzetes elképzelése arról, 

hogy hogyan fog szülni?

Aranka
A Mona Lisa segített a ráhangolódásra, 

rávezette a belső figyelemre
imagináció az ikervárandósság során volt Tudok szülni, anyukám is tudott.

Berta
Megerősítette, hogy jó helyen van. Férjét is 

sikerült a természetes szülés irányába terelni

Az a mondat hogy, "Addig maradj 

otthon, amíg jól érzed magad!"
nem háborítatlan szülés

Cili Nem volt újdonságtartalma nem
A várandósság 14-16. hetében, az anyai 

édesanya balesete
mindenképpen otthon

Dia Elégedett volt vele. Légzéstechnika
várandóssággal, baba egészségével kapcsolatos 

aggodalmak

Természetes módon, de úgy érezte hiába 

tervez, úgyse ő dönti el mi legyen.

Erzsi
Magabiztosságot, hogy nem fog meglepődni, 

ami történik vele.
Légzésgyakorlatok

1. trimeszterben külföldről hazaköltözés. A 32. 

héten koraszülés veszélye. Lakásvásárlás 

tervezés

A várandóssága előtt még a 

császármetszés is megfordult a fejében. A 

holland felkészítő után  hitte el, hogy egy 

nő képes természetes úton szülni

Fanni
Jó volt, hogy a férje is részt vett. Gátizom 

felépítésének megismerése. Új információk

22. héten keményedett a pocak. Nem merte 

elárulni a szüleinek, hogy otthonszülést tervez. 

Bába  lebetegedett (Covid)

otthonszülés

Gréti
Ráhangolódás, megérkezettség. Megismerni 

a szülést a baba perspektívájából.

Az első kettő előtt nem, a harmadik babánál 

betegség (Covid), költözködés, rokon 

egészségügyi gondjai

nagy hatással volt rá az anyja története 

(habos-babos), jól fogom tűrni, mert a 

családban nagy a fájdalomküszöb. 

Csönben fog szülni

Hilda

Minden alkalom után nagy nyugalom fogta 

el. Ez egy természetes folyamat. A férjét is 

meggyőzték a bábák az otthnszülésről.

igen

A 12. héten már a császárbetszést mondták 

neki. Sokat stresszelt a több órás 

várakozásokon. Intézményi káosz a covid miatt.

Nem csak mint fizikai, hanem mint 

spirituális eseményre gondolt a szülésra. 

Meleg vízben, zene mellett. Nagyobb 

fájdalomra számított

Imola

A kórházival megismerte az ottani világot, a 

dúlai képzés szemléletet adott és a férje 

számára is hasznos volt.

magát a szemléletet 
Szülés előtti néhány napban halt meg a 

nagymamája.

Janka
A kismamatornával kiegészítve érzete 

teljesnek a felkészülését.

A harmadik baba előtt volt: Covid, bezárt az 

óvoda, két gyermekkel foglalkozni, bezártság
"Mindenkinek ment, akkor nekem is fog."

Klára
A kórházi semmit nem adott. A dúlainál 

megtanulta a légzést és a pozíciókat.

A légzést alkalmazta, amit tanult. Azt 

képzelte el, ahogy tágul a méhszáj, 

ahogy a videón látta

nem

A legelején nem, aztán egy nagyon 

konkrét kép, de a dúla mondta, hogy ne 

ragaszkodjon hozzá, hogy ne érje 

csalódás

Lenke

A bábai eleinte megnyugtató, aztán nagyon 

kusza lett. A Gólyatréningen hallott 

gondolatok segítették a császármetszés 

elfogadásában.

kollégák tolakodó megjegyzései, családi 

konfliktusok

Magdi

A dúlain arra is kapott választ, amilyen 

kérdések fel sem merültek benne korábban. 

A Kriston Intim Torna segített az izmok 

ellazításában.

A 37. héten téves diagnózis a magzatról, családi 

konfliktusok
Gondolt az otthonszülésre

Nóra Elégedett volt vele. Nagyon szerette. A mély hasi légzést, de nehezen ment.
Az 1. trimeszterben munkahelyváltás, majd 

lakásfelújítás

Nem volt képe, sosem gondolt bele 

korábban. A szülésfelkészítő hatására 

szeretett volna természetes úton.

Olga
Szülés előtt megfelelőnek találta, de utólag 

rájött, hogy nem volt elégséges

Az első alatt telekvásárlás, esküvő, nászút, a 

második alatt költözés, téves diagnózis az első 

gyermekről, harmadik alatt végig nagyo fáradt 

volt

Az elsőnél csak annyi, hogy ne császár 

legyen, a harmadiknál az otthonszülés volt 

a terv.

Petra nem
"Szülessen meg úgy a gyermek, ahogy 

neki és nekem a legjobb"

Rita
A bábai sokkal többet adott számára, mint 

amit várt.

7. hónaposan költözés, A 35-36. héten 

kolesztázis gyanúja, ami miatt indították a 

szülését.

Hatan vannak testvérek, ő legidősebb. 

Sosem félt a szüléstől. Otthon a kádban 

fog vajúdni.

Sára

A kórházi nagy csalódás volt. A többi 

fizikilag és lelkileg is sokat adott. A Spinning 

Babies bearanyozta az utolsó heteket.

sokáig nem találta meg a helyet, hogy hol fog 

szülni. 

Úgy, ahogy az édesanyja, aztán ahogy a 

nővére (otthon)
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Szüléseinek 

helyszíne

Ki volt jelen a  

szülésénél? (Apa, 

dúla, rokon)

Kapott-e szintetikus 

oxitocint, epidurális 

érzéstelenítőt?

Egyéb fájdalomcsillapítási 

mód?

Volt-e valamilyen 

beavatkozás?

Milyen pozícióban 

vajúdott/szült?

Aranka kórház apa
3-nál spinális 

érzéstelenítő
császármetszés

Az első és harmadiknál 

fekve, második babánál 

vertikális teshelyzet

Berta kórház apa

oxitocin + valami, 

amit nem tud, hogy mi 

volt

burokrepesztés, hasba 

könyöklés, gát "rángatása"
kőmetsző

Cili otthon apa nem
nagyon forró 

muskotályzsályás borogatás
nem szabad testhelyzet

Dia kórház apa oxitocin + epidurál infúzió, oxigénmaszk,

ballon az indításhoz, 

burokrepesztés, méhszájtágítás, 

gátmetszés

fekve

Erzsi kórház apa epidurál
membránsöprés, 

burokrepesztés, gátmetszés
fekve

Fanni
otthon 

(külső helyszín)

apa, bábatanonc, 

barátnő

oxitocin 

vérzéscsillapítóként

forró vizes borogatás, 

kammilafőzet, 

muskotályzsálya, masszázs

méhszájbecsípődés 

kiszabadítása

szabad testhelyzet (állva, 

nágykézláb, guggolva)

Gréti
1-2 kórház,

 3. otthon
apa

Első babánál Kristellerel 

nyomták, gátmetszés, második 

és harmadik babánál nem volt 

semmi

kórházban sétálgathatott, 

de a kitolásnál a hátára 

fektették

Hilda otthon apa, két dúla

masszírozás, forró vizes 

borogatás muskotályzsályás 

(nem esett jól), hideg 

borogatás segített

burokrepesztés
szabad testhelyzet, 

kitolásnál állt

Imola kórház apa
has nyomása, hogy a baba ne 

csússzon vissza

ladán üllhetett, kitolásnál 

fekve

Janka
1-2 kórház, 

3. otthon
apa oxitocin

első babánál burokrepesztés., 

második babánál hasba 

könyöklés, harmadiknál semmi

Első babánál háton, 

másodiknál és harmadiknál 

szabad testhelyzet

Klára kórház apa illóolajok nem
kádban fekve és 

feltérdelve

Lenke
otthon indult végül 

kórház
bába oxitocin + epidurál

burokrepesztés, 

császármetszés

Magdi kórház apa méhszájtágítás

kádban vajúdott, de a 

kitolást ágyon fekve 

történt.

Nóra kórház apa
tramadol, papaverin, 

drotaverin
burokrepesztés, gátmetszés A CTG miatt háton fekve

Olga
1. kórház, 

2-3. otthon
apa oxitocin nospa

Az első babánál 

burokrepesztés, méhszáj 

tágítás, beöntés, gátmetszés

első babánál fekve, 

második harmadik babánál 

szabad teshelyzet

Petra
1. kórház, 

2. otthon
apa, dúla, testvér

keresztcsontra nyomott 

melegvizes borogatás

Első babánál beöntés, 

burokrepesztés, nagy nyomást 

gyakoroltak a hasára

másodiknál medencében + 

szabad testhelyzet

Rita kórház apa

prosztaglandin, nospa, 

infúzió, oxitocin 

vérzéscsillapítóként

méhszájtágítás

az indításkor feküdni 

kellett a CTG miatt, 

kitolásnál választott 

pozícióban (guggolva)

Sára otthon apa derekát nyomta a férje
méhszájbecsípődés 

kiszabadítása, katéterezés
szabad testhelyzetben
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Szüléseinek módja Mi volt a legjobb a legutóbbi szülésben? Mi volt a legrosszabb a legutóbbi szülésben?

Aranka
1-2: hüvelyi úton, az ikreket 

császármetszéssel
A szülésznő kedves, empatikus hozzáállása, figyelme Méltatlanság

Berta hüvelyi A kórházba érés előtti időszak,  aranyóra
"Kártyavárként omlott össze minden, amiben hittem" 

" Szülészeti erőszak, amin átestem."

Cili hüvelyi A korábbi traumák oldódása a szülés által Nem volt. Inkább csak nehezebb pillanatok

Dia hüvelyi
Hogy sikerült hüvelyi úton szülni.

Amikor felsírt a baba

A CTG miatt nem mozoghatott, WC-re sem 

mehetett. A korlátozottság.

Erzsi hüvelyi 1 óránál hosszabb aranyóra A kitolási szak utolsó 10-20 perce.

Fanni hüvelyi
"Azt érezhettem, hogy az egész rólam szól, az én 

igényeim vannak középpontban."

"Sokszor éreztem, hogy nem fog sikerülni és féltem, 

hogy kórházba kell menni"

Gréti hüvelyi

"Az a fajta egymáshoz közeledés, hogy minden fájás 

közelebb visz ahhoz, hogy találkozzunk." 

Amikor már kint volt a feje.

Nem volt ilyen

Hilda hüvelyi
"Hogy ennyire működik a női test, mindenféle 

beavatkozás nélkül."

A rendszer, amiben a várandós nőnek kell 

eligazodnia

Imola hüvelyi

Amikor elfolyt a magzatvíz. 

"Maga az érzés, hogy tudok szülni, minden hátráltató 

körülmény ellenére" 

"Amikor  a fájdalomra fókuszáltam, úgy éreztem, 

hogy erre nem vagyok képes"

Janka hüvelyi "Minden álmom teljesült."
"Amikor elfolyt a magzatvíz és egy  pillanatra nem 

tudtam megszólalni"

Klára hüvelyi Meghitt és biztonságos Nem alakult ki azonnal a kötődés

Lenke császármetszés
"Mikor odarakták az arcomhoz a kislányomat"    

"hogy azonnal volt tejem."

Kapaszkodó nélküli, nagyon erős magány és 

időtlenség

Magdi hüvelyi

"A  szülés minden fájdalmával együtt az egyik 

legboldogabb, ha nem a legboldogabb élmény az 

életemben."

Méhszájtágítás

Nóra hüvelyi "Sok segítséget kaptam a férjemtől és a szülésznőtől"
"Nem kaptam kellő tájékoztatást, hogy miért kell 

burkot repeszteni, miért kell a CTG?"

Olga hüvelyi Hatalmas utazás és lelki munka A törött borda miatt nagyon fájt.

Petra hüvelyi Szabadság A méhszáj kicsit becsípődött és az kellemetlen volt

Rita hüvelyi A kitolás Elhagyatottság

Sára hüvelyi Könnyű Nem volt ilyen
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Volt-e aranyóra? Tej időben megindult? Volt-e szoptatási nehézséga későbbiekben?

Aranka (harmadiknál) nem (harmadiknál) nem tudott megtörténni szoptatási tanácsadótól kért segítséget

Berta
igen (2 óra), de közben 1 órát a 

gátsebét varrták
igen

első perctől jól működött (segített a szülésfelkészítőn 

tanultak)

Cili igen, több is mint 1 óra 3. nap után fájt a szoptatás

Dia

10 perc volt a mamán, majd az 

apukánál volt, amíg az anyát 

ellátták, és utána még 2 órát az 

anyán bőr-bőr kontaktusban

azonnal beindult nem

Erzsi igen igen voltak, de a tejelválasztás megindult

Fanni
igen (egy pillanatra sem vették el 

a babát)
igen 1,5 hónapig fájt a szoptattás a technika miatt

Gréti
az elsőnél nem a másik két 

babánál igen
igen rendben volt

Hilda igen igen
a tejbelövellés után begyulladt a mell és műteni 

kellett, ami után újraindítás volt szükséges

Imola

igen, (a baba az anya hasán 

mászott a mellhez) mindenki 

kivonult.  1,5-2 óra

4-5. napon
Voltak. Kisebesedett mellbimbó, begyulladt, 

elfertőződött, baba besárgult, nem kakilt

Janka igen (mindhárom babánál)

Klára

a vízből tették az anya 

mellkasára. A köldökzsinórt 

pulzálása után elvágták és utána 

átmentek a franciaágyra

igen
voltak nehézségek. A kórházban kapott segítséget, 

hogy jól menjen.

Lenke apukánál volt szőrkontaktban azonnal beindult nem

Magdi igen jól szopizott a babab

Nóra
 igen (a baba az anya hasán 

mászott a mellhez)
igen nem (hasznos volt a szülésfelkészítőn tanultak)

Olga

Az első babánál pár percre adták 

a babát, majd elvitték vizsgálatra 

és utána visszahozták

igen nem, az anyukájától kapott segítséget

Petra igen igen
az első héten begyulladt a melle, de utána még sokáig 

szoptatott

Rita igen (2 órát is) volt és vannak nehézségek

Sára igen igen túl sok tej és fájdalmas volt a szoptatás
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