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Ki itt belépsz… 

(részlet) 

 

Pár évvel ezelőtt beléptem az egyik magyarországi szülészetre. Nem sokkal 

azelőtt alakították át. Korábban egy közös vajúdó szobából nyíltak a szülésre 

alkalmasnak gondolt helyek. Ma már, szerencsére – akármiért is döntött a 

változtatás mellett a kórház vezetősége, az Egészségügyi Világszervezet 

javaslatára vagy saját tapasztalat alapján – nem kell a vajúdóknak az 

úgynevezett „vajúdóban” se idegenekkel egy légtérben lenniük, se pedig a 

kitolási szak közelében szülés céljából egy másik helyiségbe átmenniük. Ez 

ugyanis nyilvánvalóan megakaszthatja – és gyakran meg is akasztja a szülés 

folyamatát. 

A szülőszoba belülről nyitható, gombos ajtóval kezdődik, érkezéskor csöngetni 

kell. Valójában szülőszobának nem azokat a bizonyos helyiségeket hívják, ahol 

szülnek a nők – azoknak beceneveik, fantázianeveik vannak a 

megkülönböztethetőség céljából, hanem az egész szárnyat, osztályt egyben: a 

vizsgálót (konyhanyelven: „burokrepesztőt”, mert ki itt belépsz, általában 

felhagysz minden burokkal). A vécét (zár nincs), a szülésznők szobáját (zár 

van), a ctg-szobát1– a közös részt –, jobbra tekintve az irodahangulatú 

személyzeti terület a dokumentációhoz szükséges számítógépekkel, az unalmas 

perceket kitöltő tévével, pihentető fotellel, székekkel, kávéfőzővel, balra 

tekintve az újszülött élesztése céljából kialakított résszel, a mérleggel (ahol a 

kisbabákat életükben először megmérik). A mosdókagylóval (ahol a kisbabákat 

életükben először fürdetik), a pelenkázóval (ahol a kisbabákat életükben először 

pelenkázzák), meg néhány elkülönített boxot, illetve szobácskát, ahol (életükben 

                                                
1 A CTG (cardio-toko-graph, kardiotokográf) a magzat pulzusszámának (szívfrekvenciájának) a méh 
összehúzódásával, illetve a magzat mozgásával egy időben, az idő függvényében történő észlelését és 
papírszalagon történő rögzítését nevezik kardiotokográfiának (ctg-vizsgálat). A magzat oxigénhiányos 
állapotának szűrésére szolgál, a méhen belüli diagnosztikus vizsgálatok egyike. 



előszörre, életükben először másodszorra, életükben először akárhanyadszorra) 

szülnek.  

A ctg-szobában egyszerre három vagy négy ctg-gépet lehet használni a 

szülőszobára kerülő vajúdóknak (és azoknak, akiknek bármilyen okból erre a 

vizsgálatra éppen szükségük van, de – szintén bármilyen okból – nem az e célt 

szolgáló ambulancián, hanem a szülőszobán intézik azt). Ctg-re a nők általában 

a párjukkal jönnek, és persze a vajúdók is manapság szinte kötelezően a 

párjukkal együtt vajúdnak. Így a ctg-szoba koedukált. Ezt sajnos a mosodában 

nem tudják. A varrodában se.  Illetve lehet, hogy a mosodában tudják, csak már 

ráfolyt a magzatvíz meg egy kis tágulási vérzésből adódó vér, vagy ez csak a 

nyákcsap talán? Papírvatta nincs. Fekete műbőrrel van bevonva a fotel, kicsit 

hideg így, néhol meztelen fenékkel (van, hogy a hálóing még rövidke is, főleg 

ülve nem takarja a fotelt). De legalább nem látszik, amit rámaszatol az ember, 

nem kell szégyenkezni. Az előzőnek se kellett… Igazából nem nagyon tudom, 

hova tegyem magam, hogyan takarjak és kit. A vajúdót, aki velem van, a 

másikat, aki a párjával van, attól, akivel ő van, aki… Ki is van kivel? A 

szülésznő rutinosan fölteszi a ctg-t, ami néhány sípolás-búgás után biztatóan, 

hangosan ketyegni kezd. A szomszédoké is, bár kissé más ritmusban, de 

ugyanolyan biztatóan, ugyanolyan hangosan ketyeg. Mindannyian ráülünk a 

hangokra, nem nézünk sehova, de oda nagyon határozottan. Sajnos, amikor 

beléptem, rátévedt a szemem a körülbelül négy Egon Schiele-képre a falon. 

Zavaromban elkaptam a tekintetemet. Körülbelül három ülő nő hiányos 

öltözékben – ők viszont néznek, érzem. És egy (asztalon?) fekvő nő fölhúzott, 

széttárt térdekkel. Kell ide, sőt hiányozna, idetartozik – hiszen a ctg-szobában 

csak fotelek vannak, nőgyógyászati vizsgáló asztal nincs… 

Mit mondott a szemük a Schiele-képen lévő nőknek? Mit tegyek értük és a 

kisbabákért? Mi a jobb nekik, ha hallgatok, vagy ha nagyra nyitom a számat, és 

üvöltök, üvöltök, üvöltök???? 

Nem szeretnék már hallgatni. 



 

 

1977-ben frissen szerzett általános orvosi diplomámmal a Szegedi Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinikán elhelyezkedtem azért, hogy szülész-nőgyógyász 

szakorvos legyek. Tele voltam ambícióval, az orvosi tudás tiszteletével, azzal az 

illúzióval, hogy a szülés körüli tevékenységemmel mások és a magam örömére 

lehetek majd. Mint utóbb kiderült, független bábának készültem, csak nem 

tudtam, hogy a kettő nem azonos. Azt meg nem is sejtettem, hogy milyen nehéz 

a kettőt egymással összeférhetővé tenni. Azt meg végképp nem tudtam, hogy az 

emberi gyarlóság (hatalomvágy, presztízs, féltékenység, irigység stb.) olykor 

erősebben esik a latba, mint az eredeti cél – ami a szülészorvosok, a szülésznők, 

bábák, független bábák esetében egy és ugyanaz: az édesanyák és az újszülöttek, 

messzebbre tekintve: a családok; még messzebbre –, a társadalom testi-lelki 

egészségének megőrzése. 

Bekerültem egy hierarchikus rendszerbe, ahol a ranglétra teteje a professzor, az 

alsó lépcsőfok pedig a szülésznőkön át sokszor a szülő nő volt. Kezdeti 

nyitottságom helyett hamarosan kialakult bennem az úgynevezett „észlelési 

védekezés” (mely során tudattalan stratégiákat alkalmazunk, hogy 

megakadályozzuk egy-egy fölkavaró inger tudatunkba kerülését). Egyre inkább 

hárítottam minden pillanat átélését, hiányzott az alapvető bizalom saját 

értékítéletemben, képességemben ahhoz, hogy az adott pillanathoz megfelelőt 

kiválasszam. Egyre inkább a létező, átláthatatlan és megszeghetetlen 

szabályoktól függtem, a választás szabadsága helyett megbéklyóztak a korlátok; 

a rutinok mellett szükségtelen, sőt káros lett volna konstruktív döntést hozni – 

egyre inkább igaznak éreztem (és érzem ma egyre inkább) József Attila Két 

hexameterét.  

 

Mért legyek én tisztességes?  



Kiterítenek úgyis! 

Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis. 

 

Kreativitásom arra pazarlódott, hogy a számomra addig ismeretlen korlátok 

között hogyan és hol maradhatnék valahol mégis önmagam. (Carl Rogers 1961-

ben kiadott, 2003-ban magyarul is megjelent, Valakivé válni – a személyiség 

születése című könyve nyomán.) 

Eltelt sok év. 2010 októberében börtönben találtam magam, és megint rám 

köszönt a hierarchia. Hiába olvasom el a házirendet, a házi szokásokat nem 

tudom. Mire a saját bőrömön kitanulom, beáll a jól ismert gyomorgörcs. 

Ugyanaz a gyomorgörcs, ami tizenhét éven át a klinikán végigkísért. Még vizit 

is van, osztályátadás – itt: „váltás”. Rendet kell csinálni, mire jönnek, a 

törölköző nem lehet az ágy vasán stb. Pár másodperc alatt nyílik-csukódik az 

ajtó, az egész slepp nem fér be, az eleje belép, hogy vagyunk, jól vagyunk, úgy 

is kell, köszönjük szépen (mit is?), viszontlátásra. Ha a zárkában valakinek kell 

netán valami, vagy valaki rosszul van, hiába jelez, kiabál, van, hogy órákon át 

nem jön oda senki. 

Az elején történt. Éjszaka az egyik boxból valaki kétpercenként segítségért 

kiáltott. Az őrző lányok tamponokat, úgynevezett „bucikat” készítettek, mintha 

kukoricát morzsolnának, és közben persze ment a jókedvű beszélgetés. Végül, 

amikor már az egyik lányt zavarta a kiabálás, a saját hangjánál legalább egy 

oktávval magasabban, egy illusztráló mozdulatsorral kísérve visszaszólt: 

„Mindjárt megyek, aranyos, csak megigazítom a hajamat!” 

A helyzetemből adódóan automatikusan megfosztódtam a kompetenciámtól. Ha 

történt valami, váratlanul történt, nem tudtam, mikor, miért, merre és hova kell 

mennem, meddig kell ott lennem, mi fog történni velem. Jogászhallgatók lestek 

be és néztek meg a beleegyezésem és megkérdezésem nélkül váratlan 

pillanatokban a hesszen (a kívülről fölhajtható rés, ezen néznek be éjszaka is, 

félóránként fölgyújtják a lámpát, és ellenőrzik, hogy megvagyunk-e). Nem 



értettem a nyelvet, a jelrendszert, a diagnózist (például elég sokára és nehezen 

tudtam meg, hogy mit jelent az, hogy én „cuvaxos” vagyok, mire 

megvilágosodtam, már nem is voltam az – de azért gyorsabban fejtettem meg a 

dolgokat, mint annak idején a klinikán. Börtönben a „cuvaxos” a klinikai büdös 

lábú gyakornok, katonáéknál pedig az újonc). Kiszolgáltatottak voltunk, váratlan 

helyzetek alakultak, folyton résen kellett lenni. Azt kellett tenni, amit mondanak, 

még ha nem is érthető, hogy miért. Mert ha nem tesszük, magunk tehetünk róla, 

ha esetleg valami rossz történik. Véleményeket, ítélkezéseket, gúnyos 

megjegyzéseket hallgathattunk. Hirtelen belestek, le kellett vetkőzni, sokszor 

megszégyenültünk. Egyfolytában sürgettek bennünket, sietni kellett, hogy a 

dolgozók a napi rutin teendőiket, amiknek létezéséről csakis mi tehettünk, hamar 

letudhassák. 

A kompetenciától a szülőszobán is nagyon hamar meg lehet szabadulni. Ott is 

néznek orvostanhallgatók, nemritkán beleegyezés, sőt kérdezés nélkül. Ott is 

váratlanul kapcsolják föl és le a fényt. A nyelvet ott se érti sok vajúdó, és hiába 

olvassa el a házirendet, nem tudja a házi szokásokat. Sokszor nem tudja, mikor, 

miért, merre és hova kell mennie, meddig kell ott lennie, mi fog történni vele, mi 

a diagnózisa. Tudja, hogy azt kell tennie, amit mondanak neki, mert ha nem, 

akkor ő tehet róla, ha esetleg valami rossz történik. Nem ritka, különösen, ha 

valaki valami szokatlant szeretne, hogy véleményeket, ítélkezéseket, 

megjegyzéseket hallgathat. Nem nehéz olyan helyzetbe se keveredni egy 

vajúdónak, amikor elönti a szégyen. És a legtöbb vajúdó tudja, hogy sietnie kell, 

mert ha nem siet eléggé, beavatkozások történnek annak érdekében, hogy ne 

kelljen olyan sokáig szenvednie. 

A kompetencia megvonása, a kiszámíthatatlanság, a büntetés, megalázás, a 

másik kiszolgáltatott helyzetben tartása és a sürgetés együtt, de akár külön is: 

erőszak. 

Tizenhét évet dolgoztam szülész-nőgyógyászként a Szegedi Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinika kötelékében, annak ambulanciájától kezdve az 



onkológiai osztályán át mindenhol töltöttem éveket, majd eddig huszonegy éven 

át otthonszülésnél is volt alkalmam találkozni a születés és a halál ezer arcával. 

Mégsem tudtam, hogy mit jelent egy kisbabát elveszíteni – addig, ameddig ez a 

tragédia engem el nem ért. Nem tudtam, mi a szülés, ameddig én nem szültem. 

És nem tudom, mi a halál. Csak azt tudom, hogy mind egy tőről fakad: az élet 

velejárói. Olyan történések, amelyek odafigyelést, tapintatot érdemelnek. És 

amelyek arra tanítanak, hogy a figyelem, tapintat a hétköznapokban is kijár – a 

hétköznapok a születés és a halál közötti út állomásai. A szülés pedig olyan, 

mint az esküvő a házasságban. Nagy esemény nagy lehetőséggel, nagy kihívás, 

kitüntetett jelen. Tartalmazza a múlt összes hozadékát, és előrevetíti a jövőt. 

Ennél fogva olyan lehetőséget hordoz, amely – reményeim és tapasztalataim 

szerint – gyakran pár órába sűrítve elintézi akár több év pszichoterápiás 

munkáját. Tekinthetünk rá így is, meg tekinthetünk rá orvosi történésként is. De 

az, hogy szaksegítségként egész lényünkkel kell ott lennünk, mindenképpen 

igaz. Nemcsak büntethető műhibákat követhetünk el, hanem olyan igazi hibákat 

is, amit nem büntetnek. 

Vajon tudjuk-e mi, akik nap mint nap szaksegítőként is találkozunk vetéléssel, 

terhességmegszakításon átesettekkel, hogy mi történik a másik emberrel?  
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