
A szülővé válás rögös útja 
 

A feleség tanúságtétele: 

A mi történetünk 2019. áprilisában kezdődött, ekkor határoztuk el, hogy babát 

szeretnénk. Mivel PCOS és inzulinrezisztens vagyok, ezért az ekkor szokásos 

laborvizsgálatok után „mertem” csak belevágni a gyermekvállalásba. Szerencsére 

minden rendben volt, így magabiztosan indultunk neki a babaprojektnek. Legnagyobb 

örömünkre június végén már pozitív is lett a terhességi teszt. Izgatottan vártuk az 

ultrahangokat. Az első vizsgálaton már látszott a pulzáló szívcső is. Az alapbetegségem 

miatt elég rendszertelen ciklusaim voltak, a baba kisebb is volt, mint a menzesz alapján 

kellett volna lennie, ez bizonytalan ciklus kapcsán megszokott jelenség. A biztonság 

kedvéért az orvosom egy héttel későbbre visszarendelt. Egy hét múlva izgalommal a 

szívemben és a férjemmel az oldalamon érkeztem a vizsgálatra. Hidegzuhany. Egy 

hevesen dobogó kicsi szív helyett csak húsbavágó csönd és a doki gondterhelt arca majd 

egy mondat Missed ab… A munkám miatt jól tudtam mit jelent ez. Mivel a vetélés nem 

indult el magától, műtétre került sor. Majd 3 hónap regenerálódás következett.  

Számos oka lehet a korai vetéléseknek, és én szerettem volna kizárni az „anyai” okokat.  

Ezért felkerestünk egy magánklinikát, ahol meddőségi kivizsgálás keretében 

megnéztünk minden paramétert, ami esetlegesen okozhatta a vetélést. Egy enyhe 

immunológiai eltérést találtak csupán, ami szteroid kezeléssel orvosolható is. 

Novemberben az immunológusom jóváhagyásával ismét belevághattunk a 

családbővítésbe. 

2020. januárjában újra pozitívat teszteltem. Keserédes pillanat volt. Végtelenül hálás 

voltam, amiért sikerült, de féltem, féltünk is nehogy ezt a babát is elveszítsük. Még 

aznap elkezdtem szedni, szúrni a szükséges gyógyszereket. Egy hét múlva újabb 

ultrahang. Nincs változás. Mivel kicsi volt a terhesség így volt lehetőség várni a 

műtéttel, várni, hogy spontán beinduljon a vetélés. 

Mindkét vetélés nagyon rosszul érintett. Az első után azzal vígasztaltam magam „biztos 

beteg volt, a Jóisten így gondoskodik rólunk. Gondja van ránk. Nem szab ki ránk 

nagyobb terhet, mint amit elbírunk.” A második után már dühös és elkeseredett voltam: 

„megtettem mindent és még így sem sikerül! Miért történik ez velünk?!”. Gyötört a 

gondolat, hogy talán sosem tudom majd megadni a férjemnek azt, amire igazán vágyik.  

Arra jutottam, hogyha a következő terhességem is vetéléssel zárul, akkor nem 

próbálkozunk többet. Igazságtalannak éreztem, ilyen döntést egyedül meghozni, de 

akkor nagyon fájt, ami velünk történik. Azt gondoltam, hogy talán nem is ez a mi utunk, 

hanem az adoptálás az, és bármennyire is nehéz, el kell ezt fogadnunk. Kértem és vártam 

a jeleket. Sok időtelt el mire választ kaptunk, de kaptunk! 

Nem adtuk föl a reményt, hogy egyszer így vagy úgy, de szülők legyünk. 



Márciusban találkoztam az immunológusommal, megbeszéltük a szteroid terápia 

folytatását. Elkezdtük a férjem kivizsgálását is, illetve egy genetikai vizsgálatot, ami a 

kromoszóma hibákat volt hivatott felderíteni. Utóbbinál jelentősebb eltérés nem volt. 

Férjem oldalán hosszabb kivizsgálás után kiderült, hogy jelen állás szerint igen kicsi 

esély van spontán fogantatásra. Ráadásul olyan probléma merült föl, ami a mesterséges 

megtermékenyítés ún. ICSI* módszerét teszi szükségessé. Nem zárkóztunk el a 

mesterséges megtermékenyítés lehetőségétől sem, de ragaszkodtunk az egyház által 

megszabott keretekhez. Ekkor már szeptember volt. Foglaltam időpontot egy meddőségi 

szakemberhez, akihez október 22-re kaptam is időpontot. Adtak egy listát a szükséges 

hormonvizsgálatokról, amit a konzultációig (ha úgy jön ki a ciklusom) el kell végezni 

(ennyivel is előrébb leszünk). 

Szeptember 24-én láttam meg egy kedves ismerősöm által megosztott facebook posztot: 

„Gyermekre vágyók imaestje” Kaposfüreden. Ahogy megláttam tudtam, hogy oda kell 

mennünk! A nagy távolság miatt kicsit tétováztam, de amikor elmondtam a férjemnek, 

hogy van ez az alkalom, már nem is volt kérdés, hogy megyünk-e! 

Nem csodára vártam, csak lelki feltöltődésre. Letenni Isten elé azt az elmúlt majdnem 

másfél évet, ami mögöttünk van. Megnyugodni, elcsendesedni, kiszakadni ebből az 

egész körforgásból. Segítséget kérni abban, hogy képes legyek átadni Istennek az 

irányítást. Talán ez volt a legnehezebb feladat.  

Eljött az imaest napja. Rendkívüli élmény volt!  A személyes történeteket halva tudtuk, 

hogy nem vagyunk egyedül. A közös imádság megerősített bennünket Istenben. 

Reménnyel teli szívvel tértünk haza és már vártuk a következő alkalmat. Számomra 

különösen kedves volt, hogy megismerhettük Lábánné Hollai Katalin könyvét: 

„Megszabadítottál szégyenemtől”, melyben a bibliai meddő asszonyok és 

sikertörténeteik olvashatók személyes kommentárral. Pár nap múlva már hozta is a posta 

a könyvet! Minden este elolvastam belőle egy-egy történetet. Ez a könyv volt az én 

mankóm, amivel talán sosem találkozok Lilláék nélkül.  

Októberben már tűkön ülve vártam, hogy végre megjöjjön és túl legyek a konzultáció 

előtti vizsgálatokon. Teltek múltak a napok és nem történt semmi. Ezzel egyenes 

arányban nőtt az elkeseredettségem, féltem, hogy a konzultációig nem lesznek meg az 

eredmények. Egy októberi szombaton épp egy esküvőre készülődtünk, amikor 

eldöntöttem, hogy csinálok egy tesztet. Lesz, ami lesz alapon... Pozitív! A biztonság 

kedvéért csináltam még egyet, az is pozitív lett! Ennyi sikertelenség után el sem akartam 

hinni, hogy ilyen megtörténhet. Természetesen rögtön elújságoltam a férjemnek is a 

jóhírt. Aggodalommal, de boldogságtól eltelve elindultunk az esküvőre. Aznap kezdtük 

el Pio atya kilencedét, amit egészen a kislányunk megszületéséig folytattunk.  

 
* Intracitoplazmatikus spermium injekció (ICSI) (kiejtve: ikszi) az elnevezése annak a 

megtermékenyítési eljárásnak, melynek során az embriológiai laboratóriumban 

mikroszkóp segítségével egy petesejtbe egy spermiumot juttattnak be. 



Sajnos a COVID 19 meghiúsította a további találkozásokat, de új szokásokat is hozott 

az életünkbe. Minden hónap utolsó hétvégéjén a gyermekre vágyó családokért 

imádkozunk. Ebben nagy segítségünk a Lillától és Marcitól kapott imagyűjtemény. 

 

A történések a férj szemszögéből: 

Amikor úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy érkezzen a baba, véletlenül épp Međugorje 

felé vitt az utunk. Elmentünk a templomba imádkozni a babáért. Hamarosan meg is 

fogant. Iszonyat boldogok voltunk. A feleségemet így mosolyogni még nem láttam. Első 

ultrahangok rendben voltak, már vert a kis szíve. A 8. héten lévőre én is bemehettem. 

Egyszercsak láttam valamit a képen, de nem pulzált. Kicsit megijedtem, de gondoltam 

biztos nem a baba még. Aztán az orvos megakadt, megfagyott a levegő. Nem ver a szíve. 

Teljesen magamba roskadtam. Erről később a lelkiatyámmal beszélgettünk. Ezután még 

párszor megvizsgálták, hogy változott-e a helyzet. A befejező műtét után próbáltuk 

összeszedni magunkat. A párom elkezdett egy komolyabb kivizsgálást. Elkezdtem én is 

andrológushoz járni, hogy megnézzük, nálam volt-e probléma. Kínos szituációk sora. 

Spermaleadás otthonról bevíve, klinikán leadva. Legalábbis az én szempontomból. 

Gondolom az ott dolgozóknak ez mindennapos. 

A nőgyógyász először 3 hónapot mondott, hogy újra próbálkozhatunk, aztán még 

türelmet kért. Végül januárra jött össze a második várandósság. Már nem is számítottunk 

rá, hogy abban a ciklusban összejöhet. Mérsékeltebb öröm, mint korábban. Ráadásul az 

ötödik hét környékétől folyamatosan öt hetes körülinek mérték a kis zigótát. Aztán 

kimondták, hogy vetélés, ami sehogy sem akart megindulni. 

Eljutottam arra a pontra, hogy egyáltalán nem tudtam örülni annak, ha a 

környezetünkben bejelentették, hogy babát várnak. 

Ezután jöttek a komolyabb kivizsgálások. Azzal próbáltam erősíteni magam, hogy a 

terhességek 30 %-a vetéléssel végződik. A következőnek már sikerülnie kell. Még 

többet kellett várnunk. Nyáron elmentünk a szemesi pálos kegyhelyre imádkozni, aztán 

Márianosztrára. 

Közben kiderült, hogy nálam elég nagy gondok vannak, elég bénák a spermiumok, meg 

műteni is kellene. Nem működik az egyszerűbb mesterséges megtermékenyítés, a 

komolyabb beavatkozás kell. Kaptunk is időpontot október végére. 

A feleségem nyár vége felé találta a kaposfüredi „Gyermekre vágyók imaestjét”. 

Szeptember utolsó szombatján volt az első alkalom. Kedvesen és nagy szeretettel 

fogadtak minket, kívülállókat is. Bemutatkozó jellegű alkalom volt, ahol egymás 

megismerésén túl imádkoztunk gyermekáldásért is. Úgy érzem, hogy egy ilyen alkalom 

többet tud segíteni a vetélés feldolgozásban is, és a gyermekre várásban is, mint az 

egyéni imák. Sajnos a járvány miatt a további alkalmakat el kellett halasztani. 

Október elején épp esküvőre készültünk, amikor a párom mutatta a jó hírt. Nem hittem 

el, úgyhogy csinált egy tesztet másik készülékkel is. Innentől nagyon izgultunk a 12. 



heti ultrahangig, amin rendben volt a magzat. Utána is folyamatosan ott volt bennem, 

hogy legyen minden rendben a babával. Reggeli, esti imában imádkoztam/tunk érte. 

Esténként a Pio atya kilencedét, amit utána folytattunk még a születésig. Közben 

annyiféle gyógyszert szedett, hogy a Clexane-on kívül követni se bírtam. Szerencsére 

gond nélkül fejlődött a baba, és június közepén természetes úton megszületett. Újfajta 

aggódás kezdődött érte. 

A szeptemberi alkalom óta a hónap utolsó hétvégéjén elmondunk egy imát a babára 

vágyókért. 


