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Minden jog fenntartva!

„Isten a babák által hirdeti, hogy a világnak mennie kell tovább” (Doris Smith)
 

„A gyermek születésének pillanatában egy anya is megszületik.” (Bhagwan Shree Rajneesh)
 

„Amikor a kisbabák elnéznek feletted és gurguláznak, lehet, hogy angyalokat látnak.” (Elias
Freeman)

 
"A döntés meghozatala, hogy anyává válj, semmihez nem mérhető: ÖRÖK IDŐRE vállalod, hogy a

szíved szüntelenül a testeden kívül őrködjön valaki fölött." (Elizabeth Stone)
 

"A gyermek a semmiben is megtalálja a mindent, a felnőtt a mindenben is a semmit látja."
(Giacomo Leopardi)

 
„Az anya neve a kisgyermek ajkain és szívében Isten nevével egyenlő."( William M. Thackeray)

 

 

 



Előszó
 

Írásomat  elsősorban  édesanyámnak,  kis  Annámnak,  férjemnek,  családomnak,  rokonaimnak,
barátaimnak és ismerőseimnek ajánlom. Ezen kívül mindenkinek, aki anya vagy csak ezután születik
meg benne/általa az ősanya.

 

Kifejezetten segíteni szeretnék a nőkön, akiknek bárminemű félelmei vagy kérdései vannak a
terhességgel, a szüléssel, a szoptatással vagy az anyasággal kapcsolatban. Egyszerű témák, mégis
mennyi kérdést felvetnek. Hitet szeretnék adni mindazoknak, akik már elveszítették a hitüket! Mert
örök mottóm: „Mindent lehet, csak akarni kell!”

 

Örömmel töltene el, ha a leendő vagy már gyakorlott apukák, nagypapák is elolvasnák a könyvet,
hogy  jobban  megértsenek  minket,  a  hormonoknak  gyakran  kiszolgáltatott  nőket,  anyákat,
asszonyokat,  és  gyermekeinket.

 

És természetesen mindazoknak ajánlom szívből, akik csak úgy, egyszerűen szeretik a BABÁKAT
és a gyerekeket!

 

Könyvem nem szakmai,  nem pszichológiai,  semmilyen  tudományhoz  szervesen nem kötődik,
kizárólag saját gondolatokat, élményeket, érzéseket tartalmaz. Néhány helyen idézek más szerzőktől
fontos gondolatokat, ezeket dőlt betűvel, és a forrás megadásával teszem. A mondandómat évek óta
gyűjtöm saját és környezetem tapasztalatai  alapján. Az írással  együtt fejlődöm, és napról-napra
megtanulom  értékelni  a  boldogságot,  ami  a  múltban  fogan  meg  és  a  jelenben  teljesedik  ki.
Megtanulom a jelen minden élő percét kihasználni, hiszen a múltban hajlamos voltam félni a jövőtől.
Ha a mostani énem visszamehetne a múltba egykori önmagához, aki görcsösen, izgulva-félve nézett
fel az égre, azt üzenném Neki és Nektek is:

 

Ne félj! Kérlek, sose félj! Nem vagy egyedül sosem, Isten veled van, nem hagy el! Minden élő
pillanatban veled van, még akkor is, ha Te csak egy sor lábnyomot látsz a homokban!

 

Nem baj, ha nem szeret mindenki, ne akard, hogy mindenki szeressen, nem fog menni! Ne akarj
mindenkinek megfelelni! Sok irigyed lesz, az ember eredendően gonosz lény, ne törődj velük, Te
csak mindig a Fénybe nézz!

 

Amikor  majd  utólag  fogsz  számot  adni,  és  fogod  elemezni  legnehezebb  vagy  legfényesebb
napjaidat, rájössz, nem is volt olyan nagy súlya egy-egy pillanatnak. Az igazán nagy pillanatokat



pedig nem hozza vissza semmi, csak az, ha felismered őket, amikor megtörténnek, és kiélvezed
azokat. Ha nem túléled, hanem megéled az életedet!

 

Azt  kívánom  minden  embertársamnak,  hogy  legyenek  képesek  minden  életszakaszunkban,
amelyben épp vannak (kisgyermekkor, kamaszkor, fiatalság, szülő, érett-, változó-, nyugdíjas-, és
öregkor) megtalálni a szépséget, és a boldogságot!

 

Kedvenc magyar íróm könyvét olvasva éjjelente, – saját írásomtól lopva el az időt – annyi erőt
merítettem legnehezebb napjaimhoz, amire nem számítottam. Hadd osszam meg veletek azokat a
sorokat, amik engem újra elindítottak az úton, hogy ismét írjak Nektek, és hogy még erősebb legyek:

 

Zsoldos Péter: Távoli Tűz

 

„....  az  ember  emlékezete  furcsán  alakítja  a  múltat,  csak  az  eredmények  vagy  a
szerencsétlenségek kövei emelkednek ki a hétköznapok homokjából. Igazságtalan torzulás ez, mégis
nehéz tenni ellene; mire észreveszed, már elszálltak a napok, az évek, és amit visszaidézel, nem az,
ami valóban megtörtént,  csupán kivonata,  ilyen vagy amolyan vetülete a múltnak, róla alkotott
ítéleted mai tudásod formálja, mellyel már azt is tudod, mi történt holnap…. „

 

„…A törzs törvénye szerint csak az a tiéd, amit meg tudsz tartani a magad számára….”

 

Zsoldos Péter: A feladat:

 

„Nem szeparáció kell, hanem szintézis. Minden szívdobbanásunkkal nem csak saját életünket
fogyasztjuk, hanem egy-egy darabkáját is meghódítjuk annak a titokzatos birodalomnak, amit úgy
hívunk: JÖVŐ.”

 

Én sem tudnám érzéseimet szebben megfogalmazni Ákos dalszövegeinél:

 

Bonanza Banzai: Rosszkedv:

 

„Ha százszor születnék, akkor sem lennék boldogabb.  Ha százszor születnék, akkor is félnék
néhanap, de ha százszor születnék, akkor az idő lenne a cinkosom, ha százszor szeretnék, nem kéne
folyton-folyton játszanom ”



 

Valamint egy másik dal (Ha újra élhetnék) továbbviszi e gondolatsort:

 

„… ha újra élhetnék, akkor is mindent ugyanígy játszanék.”

 



1. rész Anyám takarója
 

Kedves Olvasóm! Immáron harmadszor írom át és változtatom meg könyvem főcímét, de most
már biztos vagyok benne, hogy az „Anyám takarója” elnevezés találó, és alapját képezi mindennemű
gondolatsornak, amiről írni fogok. Nem csak az összes fejezetnek, és az én saját kis életemnek fontos
kiindulópontja,  de  minden  ember  jövőjének,  boldogságának  alapállomása  anyáink  takarójának
melegsége és illata.

 

Amikor  babát  vártam,  az  életem 180 fokos fordulatot  vett.  Egyik  napról  a  másikra minden
átmenet nélkül a feszített napi pörgés leállt, lefékeztem az életemet. Bár már 30 éves voltam, a
babákról, az anyaságról fogalmam sem volt, és az alapjait sem sajátítottam el. Egyszerűen azért,
mert azelőtt sosem érdekelt ez a téma. Amíg nem volt gyermekem, csak a nehéz oldalát láttam a
családalapításnak és a babasírásnak. Fel sem tettem magamnak a kérdést: „Vajon jó anya leszek-e?”
Nem annak rendeltem alá az életet, hogy az legyek. Szülés előtt kisbaba egyáltalán nem volt a
kezemben,  és  nem is  vágytam rá,  hogy  egy  törékeny,  fejét  még  tartani  nem tudó  kisembert
ringassak. Kizárólag olyan emberekkel barátkoztam, akiknek nem volt családjuk. Szinte kerültem az
olyan helyeket, ahol hisztis gyerekek voltak. Még a telefont is letettem, ha valakinek a háttérben
ordított a gyereke. Kérdeztem is tőle: „Bocs, de hogy bírod? Nem készülsz ki idegileg?” Válasz
profán módon ez  volt:  „Nem,  megszoktam.  Majd ha sajátod lesz,  meglátod,  az  téged sem fog
kiidegelni! Az más, a saját, az teljesen más.”

 

Szóval, amikor terhes lettem, hirtelen minden ide kapcsolódó téma érdekelni kezdett. Ittam a
szavait azoknak az embereknek, akik segítettek nekem abban, hogy minden kérdésemre megkapjam
a válaszokat. Rengeteg emberrel beszéltem, és immáron érdeklődő szemekkel, csüngve szavaikon
hallgattam történeteiket, és annyi információt gyűjtöttem össze, amennyi bőven elegendő volt akkor,
amikor én is abba helyzetbe kerültem, mint ők. Megfordultam védőnők szülésfelkészítő óráin is, ahol
szintén sok új embert ismertem meg.

 

Egy  ilyen  interaktív  előadáson,  aminek  témája  az  anya-gyermek  kapcsolata  volt,  az  egyik
kismama elmesélte, hogy kiskorából nem sok mindenre emlékszik, de van egy visszatérő, egész
életére kiható élménye:

 

 

„Arra emlékszem, hogy apám mindig kora hajnalban indult el otthonról munkába, és ilyenkor
odaszaladtam anyámék ágyához, és bebújtam anyám mellé a még meleg takarója alá. Nagyon jó volt
összebújni anyámmal, aki félálomba magához húzott és átölelt. Már nagyobb gyerek lehettem, de
biztos vagyok benne, hogy amikor szoptattak, ugyanezt a pozitív energiát kaptam, és mai napig
ebből élek, ezt adom tovább majd gyerekemnek is.”

 



 

 

Bíborka (24) emléke az anyja takarójáról:

 

„Én sosem bújtam mellé elalvás előtt, mert általában nagyon későn került ágyba, én addigra már
aludtam, mint a bunda. Minden nap hajnalban kelt, de a hétvégéket azért szerettem, mert néha
később kelt fel, és akkor átosontam hozzá és bebújtam mellé. Nála mindig melegebb volt, és anyu-
illata volt. És azt nagyon szerettem. A legjobban azt szerettem, mikor mesélt nekem népmeséket
(horvátul), amiket ő a nagymamájától tanult. Általában állatos mesék voltak, amikben a róka volt a
gengszter aki átnyeste a többi állatot, de tök viccesen adta elő. Nagyon bírtam. Aztán néha amikor
dörgött az ég éjjel és még kisebb voltam, nagyon féltem, akkor átosontam hozzá éjjel, és ott nem
féltem, a takarója alatt, 100%-ig biztonságban éreztem magam. Olyan jókat aludtam. A nővéremet
egyébként anyu nem szoptatta, hanem tápszerezte, és ő korántsem olyan bújós, és nem ragaszkodik
annyira anyuhoz, mint én, akit szoptattak, és sokszor fordulhattam meg a takarója alatt.”

 

Dominika (34) a következőképpen élte meg az anyai takaró erejét:

 

„Puha, meleg, jó szagú, fészek, ölelő, biztonság. Egészen kisgyerekkoromból kevés az emlékem,
bölcsi,  dolgozó  anya,  nagyszülők,  Dr.  Spock  effektus  is  biztos  érvényesült,  mivel  a  szüleim
rengeteget dolgoztak, én meg nem tudtam beilleszkedni a bölcsiben. Konkrétan ültem a fal mellett
egész  nap  és  nem kommunikáltam senkivel,  ide  datálom  az  antiszociális  tendenciáimat,  ezért
kivettek, és a nagyszüleim vigyáztak rám rengeteget. Viszont a mai napig megvan, hogy anya helyére
bújni az ágyban az puha, meleg és biztonságos, védelmet adó ölelést jelent számomra. Egy időben
azt csináltuk a tesómmal, hogy hétvégén, miután felébredtünk, átszaladtunk anya helyére, mert ott
még jobb, és ott kucorodtunk össze, összeveszve a kispárnáján. Most, hogy belegondolok, leginkább
a magzati lét boldog egész-érzésének felidézése lehet ez. Ahol megszűnnek a gondok, ahol minden
igényem kielégítésre kerül, ahol nem kell gondolkodni, nem kell félni, csak élvezni, hogy jó lenni.”  

 

Virág (37), a dúlám, is sokat mesélt az anyja takarójáról:

 

„Mindig örömmel és szeretettel töltött el, amikor éreztem anyám takaróját. Ilyen takaró nincs
még egy. Anyám testének melegsége és az én anyám illata nem hasonlítható semmihez a világon.”

 

Jómagam is imádtam anyám takaróját. Biztonságot adott, ahol senki nem bánthat, elbújhattam
egy helyre, ahol senki nem talál meg. „Kis kiflivé” összegömbölyödve az anyaméhben átélt állapotot
újra meg újra átélhettem. Ha akartam, becsuktam a szemem, és teljesen alábújtam a sötét, mégis
forró takaró alá, mint egy magzat. És sosem küldtek el. Sosem löktek el, pedig általában az én
szűkös kisheverőmön bújtunk össze anyámmal ketten. Csak mi. Ha a szívére tettem fejem, ugyanazt
a szívhangot hallottam, amit 9 hónapon át, és ugyanaz a melegség járta át testem és lelkem. Nem



zavart, ha anyám fáradtan elbóbiskolt a közös takaró alatt, és szuszogni kezdett. Rászoktam, hogy
utánozom a lélegzetvételét, ugyanabban a ritmusban vettem a levegőt, és boldogan aludtam el. Ebéd
utáni alvásnál, „altatásnál” ő mindig előbb aludt el, mint én, de amikor hirtelen eszébe jutott, hogy
nem engedheti meg magának a „henyélést”, mert mosogatni, és dolgozni kell, lassan ki akart kúszni
a meleg takarónk alól. Ki akart lopózni a fészekből, amelybe olyan mélyen belefúrtam magam. De
nem sikerült neki észrevétlenül távoznia. Az első mozdulatnál megragadtam karját, és kértem: „Ne
menj el!” Nem akartam elaludni, mert tudtam, hogy egyedül fog hagyni, és elmegy. A napokban azt
mondta, ha visszakaphatná azokat az éveket, sosem menne már el. És együtt lennénk a takaró alatt
örökre.

 

Megfigyeltem kis Annámat is, hogy mennyire szereti a takarómat. Szívemre hajtja kis fejét, és
kezemet magához húzza, hogy simogassam. „Csikálj!” Mondja kedves hangom. „Lábamat is, itt is, itt
is..” A legédesebb az, amikor azt mondja: „Meleg takarót!” Ami annyit jelent, hogy az én takaróm alá
szeretne bújni, úgy, hogy érezzen, hogy az én testem melegét érezze. Ha felkínálok neki egy másik
takarót, pl. a sajátját, arra az a válasz: „Ez hideg, nem jó, meleg takarót!” „Ölelj át!”Már lassan 4
éves,  de nem tudom külön szobában altatni.  Egy szobában alszunk, ami a szakkönyvek szerint
„egészségtelen”, és jómagam sem gondoltam, hogy gyerekem ennyi évig egy hálóban fog aludni
velünk, és gyakran lesz vendég a közös franciaágyban. A hálóban Anna külön fenyőágyon alszik, de
amikor az apja reggel elmegy dolgozni, kis radarjaival érzi, hogy szabad a takaróm, és kis lábaival
hallom, hogy a szőnyegen végigtipeg. Szemei még be vannak ragadva, félig csukva, de ő jön, és
mellém bújik. Göndör kis haját belém fúrja, és alszik tovább. Az érdekes az, amikor mindezt az
éjszaka  közepén  csinálja.  A  sötétben  kiválóan  tájékozódik,  és  ha  úgy  tartja  kedve,  bebújik  a
nagyágyba. Persze felébredek, és boldog vagyok, hogy most én vagyok tulajdonosa és szolgáltatója
az ő anyjának a takarójának. Sem én, sem az apja nem haragszunk rá, és nem tessékeljük vissza
ilyenkor a kiságyba.

 

Bizonyos könyvek/téves elméletek szerint nem kell azonnal felvenni a síró gyereket, nem szabad a
közös ágyba szoktatni,  nem szabad sétálva ringatni,  nem kell  folyton karban tartani.  Szóval az
okosok szerint az anya szülje a rácsos kiságynak a picit, akit szigorúan szoptatás vagy etetés céljából
kell onnan kivenni, majd azonnal visszanyomni aludni. Majd mielőtt még kiejti első önálló szavait kis
száján, már rég be kell szoktatni a bölcsibe azzal a címszóval, hogy „Hadd szokja a társaságot”, és
kezdje  jó  hamar  az  immunrendszere  erősítését  a  rendszeresen  begyűjtött  vírusokkal!  Azzal
magyarázták, hogyha az elején elkényeztetjük a babát, akkor, amikor 20 kilós lesz, ugyanúgy elvárja,
hogy  felvegyük  és  járkáljunk  vele,  ami  olyan  érzés  lesz  a  gerincünknek,  mintha  egy  20  kilós
krumpliszsákot cipelnénk állandóan. És magunkra nem jut majd idő, évekig nyakunkon fog lógni a
gyerek. De hát nem ezért szülünk? Hogy mi, nők egyszerű lucfenyőből karácsonyfák legyünk, majd
díszek csüngjenek és lógjanak rajtunk?

 

Amikor a mi korosztályunk tagjai voltak babák, (’70-es évek vége, ’80-as évek eleje) valóban úgy
működött a babázás, hogy az anya dolgozzon, és ne dajkálja gyerekét, ne szoptassa, hanem mielőbb
szakadjanak el, és mielőbb hidegüljenek el egymástól. Hogy mi ennek az oka és mi a következménye
az effajta  anyai  viselkedési  módnak,  arra a későbbiekben,  a  szoptatás résznél,  illetve az állam
szerepe résznél visszatérek.

 



Előzetesként annyit mondanék, hogy egy ember jövője és boldogsága az anyja takarója alatt dől
el. A szoptatás, a ringatás, a karon ülő korszak, a testi kontaktus nagyon fontos és hosszútávon
megtérülő befektetés. „Akit nem simogatnak eleget, annak kiszárad a lelke.”(Móricz Zsigmond)



2. rész Egy pocaklakó élete, angyal születik, az angyal
neve: Anna…

 



Mielőtt megfogantál
Beney Zsuzsa:

Azt kérdezed tőlem,
hogyan vártalak?

Mint az éjszakára
fölvirrad a nap,

mint a délutánra
jő az alkonyat,

mint ha szellő jelzi
a förgeteget –
ezer pici jelből

tudtam jöttödet.

Mint tavaszi reggel
a nap sugarát,
fagyos téli este

jégcsap csillagát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret –

pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.

Mint a fény az árnyat,
záport a virág,

mint patak a medrét,
madarat az ág,

mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget –

mindenkinél jobban téged
így szerettelek.

 

Meggyőződésem, hogy mielőtt egy lélek megszületik, gondosan kiválasztja szüleit. Engem már jó
ideje célba vett az őrangyalom, de nem volt még alkalmas, nem voltam még kész az anyaságra.
Fejlődnöm  kellett  néhány  szintet.  Rangsorolnom,  erősödnöm,  szenvednem,  sírnom,  kérnem,
könyörögnöm, imádkoznom, értékelnem, várnom türelemmel. Onnan kezdeném, hogy mikor nagyon
egyedül voltam, folyamatosan éreztem egy angyal jelenlétét. A szobámban, az ágyam mellett. A
kocsiban mikor  egyedül  vezettem,  úgy éreztem a hátsó ülésen utazik  velem teljes  békében és
nyugalomban. Azt az üzenetet kaptam, hogy: „Türelem, ne félj!”

 


