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Kedves Olvasó!
Az eltelt 60 évben Magyarországon regisztráltan közel
6 000 000 abortusz történt, így statisztikailag minden második
családot érint valamilyen formában.
A hatalmas érintettség ellenére nem, vagy nagyon keveset beszélünk
róla. Fájdalmas, nehezen megfogalmazható, körüljárhatatlannak
és gyakran megoldhatatlannak tűnő állapot, ami egy-egy ilyen
műtét után a nőben és családban visszamarad. Így marad a csendes
tapintat. Mert nem tudunk mit kezdeni vele. Félünk, hogy sebeket
tépünk fel, félünk, hogy nagyobb bajt idézünk elő, ha szóba hozzuk.
Emellett bárhová tekintünk a világban, minden azt sugallja
arctalanul, de elég határozottan, hogy jól döntöttél, mert nem
kockáztattad a karriered, a párkapcsolatod, a tested, a meglévő
gyerekeid biztonságát. Így a nő jogosan gondolja azt, biztosan
benne van a hiba, egyedül ő érez így, és senki sem értené meg.
Ezért magában küzd, befelé sír, és fogalma sincs arról, mennyien
hordják magukban ugyanúgy ezt a terhet akár 1 hete, akár 60 éve.
Ebben a kiadványban szeretnénk megtörni a csendet, mert
beszélnünk kell róla. Látjuk, hogy a sérülés és a titok hogy
gyűrűzik generációról generációra, és hogy sebzi meg a következő
nemzedéket, így nem hallgathatunk tovább. Mindenkinek tudnia
kell a gyógyulás lehetőségéről, akár ő döntött a műtét mellett,
akár kényszerítették.
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abortusz
UTÁN

Bár az abortusz ismert és komoly
vitákat generáló téma, még mindig
vannak olyan területei, amiről nem,
vagy csak keveset beszélünk.

A
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nnak ellenére, hogy ma minden

tő, nehezen körülírható, nagy spektrumú,

elérhető az interneten, és ezen a

mégis jellegzetes mentális állapot.

virtuális felületen lehetőség van

A terhességmegszakítás a mai fiatal,

névtelenül, arctalanul információhoz

nagyvárosi felnőtteknél már nem annyi-

jutni, mégis a terhességmegszakításnak

ra titkolt esemény, de a negyvenes és afö-

vannak olyan, a nőkre ható következ-

lötti korosztály körében, illetve a vidéken

ményei, amiről nem akarunk, vagy nem

élő kis közösségekben még mindig tabu.

tudunk beszélni. Tudjuk, hogy fontos,

Így ők nem tudnak vagy mernek megnyíl-

tudjuk, hogy nem kellene elzárnunk ma-

ni, esetleg azt gondolják túl érzékenyek és

gunkban, de nem akarunk sem magunk-

egyedül vannak a problémájukkal. Gyak-

nak, sem a környezetünknek fájdalmat

ran nem tudják hova forduljanak, vagy

okozni, így inkább homokba dugjuk a

nem is sejtik, hogy amiben vannak, az a

fejünket.

korábbi abortusszal van összefüggésben.

Annak ellenére, hogy az abortusz gyak-

Az abortusz utáni szindróma nem min-

ran az első pillanatban jó döntésnek tűn-

denkinél jelentkezik és nem ugyanolyan

het, kevesen foglalkoznak azzal, hogy a

dinamikával. Van, akinél már a műté-

terhesség megszakítása a nő mentális ál-

tet követő nap megjelenik, de van, akinél

lapotára milyen hatással van. Ismerjük a

évekkel vagy évtizedekkel később egy má-

lehetséges fizikai kockázatokat, de a lel-

sik traumás eset hozza felszínre. Erőssége

ki következményekről nem beszélünk

lehet enyhe vagy nagyon intenzív. Az in-

vagy elbagatellizáljuk őket. Pedig nők tö-

tenzív, éveken át hordozott lelki fájdalom

megei, és egyre gyakrabban férfiak is fel-

gyakran testi tünetekben is megnyilvánul.

ismerik, hogy szenvednek az úgy nevezett

Az abortusz utáni szindróma tünetei a

abortusz utáni szindrómában (PAS = Post

lelki problémáktól a testi bajokig terjed-

Abortion Syndrome), ami a műtétet köve-

hetnek. Nem ritka a műtét utáni tompa-
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ság vagy nagyfokú feszültség. A lelki tü-

probléma, mivel attól fél a szülő, hogy el-

netek mellett a súlyosabb kórképekben

veszíti őt büntetésként az abortusz döntése

magatartási, viselkedési zavarok is meg-

miatt, így nem tud egészséges anya-gyer-

jelenhetnek. A mentális jelek a követke-

mek kapcsolat kialakulni. Ha ezt nem ke-

zők lehetnek: harag, bűntudat, intenzív,

zelik, akkor ennek hatása a felnövő gyer-

állandó szomorúság, ezek következtében

mek kapcsolatteremtési képességét jelen-

fellépő elmagányosodás, depresszió, pá-

tősen befolyásolja, aminek következtében

nikbetegség, azonnali, újabb terhesség-

a sérülés a következő generációra gyűrűzik.

re való vágyakozás vagy a lehetséges kö-

A gyógyulás útja mindenképpen a tü-

vetkező terhességtől való túlzott félelem,

netek felismerése és a hallgatás megtö-

kismamák, kisgyermekek közelében ké-

rése. Szembe kell nézni a múlttal, akár

nyelmetlenség érzése vagy ellenük irá-

kényszerítve volt a nő, akár saját akaratá-

nyuló bántó gondolatok, a következő ter-

ból történt a műtét. Magyarországon a Ki-

hességnél megjelenő állandó szorongás

áltás az Életért Egyesület budapesti Ter-

amiatt, hogy meghalhat a baba, vagy fo-

hesség Központjában dolgozó szakembe-

gyatékkal születik, így nyerve büntetést

rek egy kidolgozott módszer szerint segí-

az abortusz miatt.

tik az abortusz utáni traumában lévő nő-

A viselkedésbeli és testi tünetek lehet-

ket a gyógyulásban.

nek: gyakori sírás, frigiditás, évforduló re-

A Terhesség Központ feladatai közé tar-

akciók, meglévő gyermek nem megfelelő

tozik a szexuális és párkapcsolati prevenci-

ellátása vagy túlzott gondoskodás, féltés,

ós munka, a krízisterhességi tanácsadás és

öncsonkítás, alvásproblémák, drog-, és al-

az abortusz utáni traumával küzdők meg-

koholfüggés. Az abortuszon átesett nőknél

segítése is. Minden általuk nyújtott szolgál-

négyszer nagyobb az öngyilkossági gondo-

tatás ingyenes. Azoknak, akik nem bizto-

latok és kísérletek száma azokhoz képest,

sak abban, hogy terhesek, lehetőségük van

akik nem estek át terhességmegszakításon.

ingyenes terhességi tesztet kapni, és igé-

Különösen kiemelendő post abortív tü-

nyüktől függően elbeszélgetni egy munka-

net a meglévő gyermekhez való kötődési

társsal a további választási lehetőségeikről.

Szöveg: Gulyás Judit

Elérhetőségeink:
www.terhessegkozpont.hu · 1065 Budapest, Nagymező u. 49. 1. em. 1.

06 70 225 2525

Telefon: +36 1 333 4440 · (24 órában hívható):
E-mail: tanacsadas@freemail.hu
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Visszaút nincs,
helyreállás lehet!

A
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z abortusz egyenes következmé-

volna szabad, hiszen pont az volt a cél,

nye az úgynevezett Post Abortion

hogy minden maradjon a régiben.

Syndrome, vagyis az abortusz

Az abortusz utáni szindróma a poszttra-

utáni szindróma. Ennek létezését, vala-

umás stressz szindróma egyik speciális faj-

mint lefolyását nem csak a végzetes dön-

tája. Ebben az esetben a traumatikus él-

tést meghozó kismamáknak kell ismer-

mény nem más, mint maga a magzat el-

nie, de a dilemmában lévő anyukáknak is

vesztése. Ezen a ponton pedig egy veszte-

egyaránt. A választás szabadsága ugyanis

ségélmény feldolgozásaként gyászmunká-

nem más, mint ismerni a választási lehe-

hoz hasonlíthatjuk a PAS időbeni lefolyá-

tőségekkel járó következményeket is. Sok

sát. A jól ismert gyászfolyamat determinált

esetben az információhoz való hozzáfé-

lépései a következők: tagadás, harag, „mi-

rés és a valódi döntési lehetőségek isme-

ért?”, alkudozás, depresszió, önsajnálat,

rete már későn valósul meg. Ilyenkor sok-

elfogadás. Ezeken a lépéseken végigmegy

kal nehezebb út vár az anyukára.

egy magzatát nem vállaló édesanya is.

Az abortusz alapvetően egy hazugság-

A tagadás fázisa időtartamban a legvál-

ra épül. Azt állítja, hogy ha a kismama

tozatosabb. Ilyenkor ugyanis olyan fájdal-

megszabadul a nem várt magzattól, és

mas lenne szembenézni a ténnyel, hogy

„eltűnteti a nyomokat”, akkor megoldó-

valóban véget ért egy emberi élet, hogy

dik a probléma, és minden mehet tovább

egyszerűbb nem gondolni rá. Amint jön-

ugyanúgy, mint azelőtt. Az emberi lélek és

nének a vádló gondolatok, a klasszikus ta-

test azonban nem így működik. Egy gyer-

gadó lefojtja érzéseit. Például: „Az nem

mek életének tudatos megszakítása kivé-

gyermek volt, csupán egy szövetcsomó.”

tel nélkül mindig nyomot hagy maga után.

Vagy: „Nem lett volna jó élete. Nincs elég

A legfőbb konfliktus tehát a láthatóban

pénzünk.” Ez a szakasz sajnos hosszú év-

és a láthatatlanban lezajló disszonancia.

tizedekre is elnyúlhat. Szélsőséges, de nem

Azaz pocak és baba nincs, sokszor a kör-

egyszeri eset, hogy idős asszony a halála

nyezet semmit nem tud a megszakított

körül néz szembe fájóan őszinte érzéseivel.

terhesség létezéséről. Fájdalom és üresség

A harag és alkudozás fázisa egy olyan

marad csupán, amit még csak érezni sem

esetben, ahol az alany nem passzív elszen-
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Szöveg: Győri Kriszti

vedőként éli meg a gyászt, hanem okolja

látva az elmúlást, tapasztalva a törékeny-

önmagát, nagyon ingatag időszak. Ilyen-

séget, úgy jöjjön ki a traumából a szenve-

kor létezik egy „minden normális” alapelv.

dő, hogy élete új irányt vegyen.

Egyszerűen nem lehet elkerülni, hogy a fáj-

Fontos tisztázni, hogy a speciális gyász-

dalom és tragédia olyannyira közel kerül-

folyamat azokra vonatkozik, akik már át-

jön az Édesanyához, amilyen az valójában.

estek az abortuszon. A segítő sosem legiti-

A segítségnyújtónak ilyenkor nagy szerepe

málja a magzatelhajtást, azonban az anya

van a hallgatásban, a támaszban és az ér-

további életét tartja szem előtt.

zések felszínre hozatalában. Minél konk-

Egy ilyen témánál, mint az abortusz óha-

rétabban fogalmazódik meg a gyász, minél

tatlanul szembe kell nézni olyan egyete-

pontosabban kirajzolódnak az érzelmek,

mes kérdésekkel, minthogy „Mi történik a

annál könnyebben lehet őket kezelni.

halál után?” „Kinek a kezében van az élet?”

A depresszió szakasza szintén hosszúra

Hiszen ebből fakad az egész lelki megbete-

nyúlhat, de óvatosan kell bánni a túl gyors

gedés, hogy az Édesanya érzi, hogy valójá-

szakaszváltásoknál is, hiszen a cél valóban

ban nem dönthet életről és halálról. Emi-

a teljes feldolgozás. Az önsajnálat szakaszá-

att a Kiáltás az Életért Egyesület nem titkolt

ban kell megtörténnie a fókuszváltásnak. A

keresztény mivoltára gyakran rákérdeznek

múltról a jövő felé kell terelődnie a gondo-

a segítségért jövő nők. Hatalmas igényük

latoknak. Sokszor ugyanis blokkolt, bénult,

van ugyanis arra, hogy valamilyen mó-

motiválatlan állapot rögzül a szembesülést

don azt érezzék, hogy Valaki… Valaki, aki

követően. Idővel azonban el kell különíte-

dönthet életről és halálról, megbocsájtotta

ni a tények felszínre hozatalát a megkötöző

a bűneiket, és elvette a terheiket. Ilyenkor

önostorozástól.

meggyőződésünk és tapasztalatunk alap-

Az elfogadás szakasza zárja a feldolgo-

ján tudunk vallomást tenni arról az egye-

zási folyamatot. Ekkor lassan új identitás

düli Istenről, aki arra vár, hogy szerethesse,

épül és remény születik arra, hogy min-

és terhektől szabaddá tehesse teremtmé-

den, ami történt javára váljon a gyászoló

nyeit. Hisszük, hogy minden pszichológiai

Édesanyának. Valóban lehetséges, hogy

„mankó-tudomány” mellett ez adhat egye-

találkozva az élet alapvető kérdéseivel,

dül örömöt és szabadságot.
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a Reménység
szobra

N

éhány évvel ezelőtt Budapes-

ten kaptam egy képet amerikai
barátainktól, amely egy szobrot

kat mondott neki, melyekkel ez a nő még

ábrázol: Jézus egy pici babát tart a karjá-

soha nem találkozott. Sőt, Jézus felaján-

ban, s közben másik kezével egy mellette

lotta neki, hogy megmutatja az élő vizek

ülő nő kezét fogja, és együttérzően tekint

forrását, amitől soha nem szomjazik meg

rá. A nő Jézusra néz, csüng tekintetén, és

ismét. A szamaritánus nő élete megválto-

közben fogadja az áradó szeretetet, el-

zott... A szobor üzenete ugyan más, mégis

fogadást, gyógyulást. Ez a szobor a sza-

a „történet” végeredménye ugyanaz.

maritánus asszonyra emlékeztet: ilyen-

Jézus gyengéden tart egy kisbabát a ke-

nek képzelem azt a pillanatot is, amikor

zében, akit anyukája többé nem foghat

Jézus beletekintett a szamaritánus nő

meg, nem ölelhet meg. Ez a baba már Jé-

szemébe ott a kútnál, és olyan igazságo-

zusnál van, aki vigyáz rá, mégis mindeközben az édesanya hatalmas veszteséget és
fájdalmat él át. Egy nő életében talán nincs
is nagyobb fájdalom, mint az, ha elveszíti
gyermekét – akár saját döntése, akár mások döntése révén, vagy egy váratlan tragédia, például egy vetélés következtében.
Ez a szobor kifejezetten olyan nők (és
férfiak) számára készült, akik abortusz által veszítették el gyermeküket. A műalkotás célja a gyász, illetve a gyógyulás folyamatának elősegítése. Jézusban megtalálható a megbocsátás, mely tulajdonképpen
egy válasz a nő bűnbánatára, valamint az
együttérzés, mely gyógyító hatással van az
anyukára.
Az eredeti bronz szobrot először Grand
Rapids-ben, Michigan államban állították
fel az ún. „Reménység kertjében” 2001-

8
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ben. Az életnagyságú szobor a kert köze-

– fájdalmukat. Van gyógyulás! A kertben

pén helyezkedik el. Azt mondják, hogy

mindenfelé találunk olyan emlékköveket,

ha valaki leül a nő mellé és Jézusra néz,

melyekbe arany betűkkel vésték egy-egy

úgy látja, mintha együttérző arcával pont

gyermek nevét. Az emléktáblán lehetőség

rá tekintene. Ez a gyógyulás kertje, a Re-

nyílik nevet adni olyan elvesztett gyerme-

ménység kertje, hiszen van megnyug-

keknek, akiknek nincs sírjuk. A névadás

vás, van vigasz és van tovább! A kertben

gyakran hoz végső megnyugvást, és ilyen-

több kis szikla is található, melyeken bib-

kor sikerül elengedni a kisgyermeket, tud-

liai idézetek, azaz Isten megváltozhatatlan

ván, hogy ő már biztonságban és jó kezek-

ígéretei szerepelnek!

ben van Jézusnál a Mennyben, ahol egy na-

Szöveg: Bergs Zsuzsanna

Nagyon szeretném, hogy több millió

pon majd lehetőség nyílik a találkozásra.

magyar nő is megtapasztalhassa azt, hogy

Ilyen szobor ma már világszerte több,

van remény és van további élet egy ilyen

mint húsz helyen található – Amerikában,

hatalmas veszteség után is!

Romániában, Kanadában és Ukrajnában

Hiszem, hogy ez a szobor, valamint a

is. Imádkozom, hogy Magyarországon is

gyásznak és megemlékezésnek helye se-

legyen egy olyan hely, ahol a magyar nők

gíthet olyan nőknek, anyáknak, akik ma-

és asszonyok meggyászolhatják elvesztett

gukban hordozzák – időnként évtizedekig

kisbabájukat.
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Rendellenes!
Rend-ellenes?
A várva-várt, de betegnek diagnosztizált, és a várandósság
közepén indukált szüléssel elveszített babák után fellépő
üresség nehezen körülírható, gyakran már a szülés alatt fellépő,
nagyon intenzív, feldolgozhatatlannak tűnő fájdalom. Ezek
a kismamák és családok kimondatlan terheket hordoznak,
és kevés az a fórum és segítő hely, ahol azokat letehetik, és
meggyógyulhatnak.

T

eljesen más azoknak a kisma-

akkor? Az új élet érkezésére készülő kis-

máknak a döntése magzatuk éle-

mamák örömmel kutatják az adott hónap

te és jövője felett, akik tervezet-

eseményeit és vizsgálják testük és babájuk

ten lettek állapotosak azokhoz a krízister-

10

minden rezdülését és változását.

hes kismamákhoz képest, akik nem sze-

Az orvostudomány és a magzati diag-

rettek volna gyermeket. Bizonyos szem-

nosztika fejlődése azonban amellett, hogy

pontból más a baba elvesztése utáni álla-

sok szempontból kiegészíti és kiteljesíti

pot is, egyben mégis közös: a kismamá-

az örömteli várakozást, egyes esetekben

nak minden esetben végig kell járnia a

olyan eredményt mutat, hogy azt kíván-

lelki gyógyulás útját is.

nánk, bárcsak ne látnánk bele a méhbe,

A terhesség 40 hetében lévő mérföldkő-

és ne szorongatnának a kapott eredmé-

nek számító vizsgálatok a 12. heti ultra-

nyek. Ők azok a nők, akik ezeken a vizs-

hang és a 18.–20. hét közötti genetikai ult-

gálatokon azt a hírt kapják, hogy babájuk

rahang. Ezeken felül térítési díj ellenében

nem egészséges, esetenként az élettel ös�-

ugyan, de még több vizsgálat is kérhető.

szeegyeztethetetlen betegsége van.

Lehetőség van kombinált és integrált tesz-

Ekkor két lehetősége van egy kismamá-

tek elvégzésére, több dimenziós képalko-

nak: vagy megtartja a babáját annak da-

tó és egyéb, a magzatról információt adó

cára, hogy meg van az esélye annak, hogy

vizsgálatokra. Ha a feltételek adottak, ki

sosem tud majd önálló emberként létezni

ne szeretne bekukucskálni a pocakjába, és

és így kockáztatja családja és párkapcsola-

minél többet megtudni gyermekéről már

ta épségét; vagy aláveti magát az indukált
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szülés procedúrájának, amivel viszont fo-

ismerősi kör vagy az egészségügyi gárda.

galma sincs, mekkora terhet vesz magára.

Természetesen ez újra elbizonytalanítot-

Ekkor megkezdődik egy bizonytalan, fé-

ta őket, hisz megtehetik-e ezt már meglévő

lelmetes, megváltozott tudatállapotban

gyerekeikkel vagy párjukkal szemben?

megélt zavaros időszak. Megszűnik az idő,

A magyar jogszabályok szerint a 12. hét

és a várakozással, készülődéssel teli álla-

utáni, a magzat betegsége miatti indukált

potból egy sodródó, tanácstalan helyzet-

szüléseket régiónként kijelölt kórházakban

ben találja magát a nő és a pár. Dönteni

lehet csak levezetni. Ez még jobban növe-

márpedig kell, lehetőleg minél hamarabb,

li a kismama bizonytalanságát, hiszen a

legalábbis az ezt megélt kismamák egyön-

néha uralhatatlannak leírt félelmek köze-

tetű véleménye az, hogy az elhatározásig

pette egy idegen környezetben idegen or-

folyamatosan ennek presszióját érezték.

vosok között még kevésbé tudja képviselni
saját vagy magzata érdekeit, és könnyeb-

a diagnózis felállításával egy időben meg-

ben eljut a sokak által említett sodródásig.

kapták a tanácsot, miszerint a lehető leg-

Folyamatosan küzd a bűntudattal, tanács-

gyorsabban be kell fejezni a terhességet. A

talan, és szinte gépiesen cselekszik külö-

legtöbb olyan kismamát, aki ki merte mon-

nösen akkor, ha nem egyértelműen élettel

dani azt, hogy a természet rendjére bíz-

összeegyeztethetetlen a magzat betegsége,

za a dolgot, lesz, ami lesz, megtartják a ba-

vagy az esély, amit a betegségre mondnak

báját, önzőnek és felelőtlennek titulálta az

nem száz százalékos. A döntés meghoza-

Szöveg: Gulyás Judit

Szinte minden nő ugyanarról számol be:
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talában általában nincs segítség, kevés az

lés alatt megélt nehézségekről nem kap-

információ, mindenki rohan, vagy (ál)sze-

tak megfelelő tájékoztatást, nem tudták

mérmesen arról tájékoztatják, hogy gyor-

mi lesz a babájukkal sem szülés közben,

san túl lesz rajta, alig fog érezni valamit és

sem a szülés után, sőt gyakran nem is néz-

mindenkinek jobb lesz így.

hették meg őket. Nem voltak mellettük ki-

Az ezt az utat bejárt kismamák szinte
egyöntetű véleménye, hogy csupán egy

rendelt segítők, és az utógondozásra illetve a gyógyulásra sem kaptak lehetőséget.

lehetőség volt számukra kijelölve és nem

A babavárás ezen része komolyan el-

voltak alternatívák: minden és minden-

hallgatott, rendkívül fájdalmas és érzé-

ki a megszakítás felé terelte őket. A szü-

keny terület. A döntés meghozatala nagyon nehéz, és annak ellenére, hogy gyakran a kismama feltétlen támogatásra számíthat párja részéről, mégis úgy érzi, bárhogy dönt, a felelősség egyedül őt terheli.
Habár testi vagy szellemi fogyatékos
gyermeket nevelni nagyon nehéz, és társadalmunk hálója sincs felkészülve ezeknek
a gyerekeknek és családoknak a befogadására teljesen, egyre több olyan tanulmány
születik, melyek szerint lelkileg könnyebben helyreállnak azok a kismamák, akik
magzatuk élete mellett és az indukált szülés ellenében döntenek. Azok is, akik biztosan tudták, hogy gyermekük nem fogja túlélni a méhen belüli létet, vagy a terminus végén világra jövetelük után egy bizonyos ideig fognak csak élni. Habár a fájdalom és a „miértek” feltevése természetes, ezekben az esetekben a bűntudat és a
döntés a gyermek élete felől nem tett rájuk
plusz terheket, a szülés közben megéltekről nem is beszélve. Meggyászolva a babát
és elengedve őt sokkal hamarabb fel tudják dolgozni a veszteséget, és a súlyos lelki
teher hatására személyiségbeli következményei nem lesznek a történteknek.

Johanna a Mennyben

É

ppen a 32. születésnapom volt.
Aznap reggel csináltam egy terhességi tesztet, és azonnal megje-

lent a két csík. Nem így terveztük, de mégis örültünk neki.
Elérkezett a 12 hetes vizsgálat és az ultrahangon a nyak körül cisztikus gallért
látott az ultrahangos orvos. Mikor a nőgyógyásznak megmutattam, egyből abortuszról beszélt, és elküldött egy genetikus
orvoshoz Debrecenbe.
Teljesen kétségbe estem. Az első két babavárásnál minden tökéletes volt. Most valamit rosszul csináltam? Tettem valamit,
ami kárt tehetett benne?
A férjem, Laci dolgozott, így édesanyámmal utaztunk Debrecenbe. Egyedül mentem be az ultrahangra, ahol sajnos még rosszabb hírek vártak. A babának
nem fejlődött ki az orra, szív és agy fejlő-

Szöveg és fotók: Zentai Réka és László

dési rendellenességet is találtak nála. Nem
is mondtak más lehetőséget, csak az abor-

mal, kiszolgáltatott, és nem volt mellet-

tuszt, miután úgy látták, hogy a baba élet-

tem a társam, aki erőt adna. Mire hazaér-

képtelen, és engem is veszélyeztethet.

tünk, már eldöntöttem, befekszem abor-

Az első válaszom határozott nem volt. Is-

tuszra. Azzal mentegettem magam, hogy

ten adta ennek a babának az életet, nincs jo-

nem egy egészséges babáról van szó, ha-

gom elvenni. Hiszem, hogy a magzat élete is

nem egy életképtelen, beteg magzatról.

emberi élet a fogantatástól, 12 hetesen már

Hála Istennek, otthon már mellettem

kifejlett kis emberke, dobog a szíve, mozog,

volt a férjem és egy barátnőm, akik nem

van keze, lába, arca és érzi a fájdalmat.

engedték, hogy ezt válasszam. Beszél-

Aztán mégis elgondolkodtam az abor-

tünk egy infektológus főorvossal, vala-

tuszon. Sebzett voltam, mély fájdalom-

mint rajta keresztül, közvetetten egy szü-
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lész-nőgyógyásszal is, akik bátorítottak,

nak. Minden egyes vizsgálatot reményke-

hogy megtarthatjuk a babát, az ő kis éle-

dés előzött meg, de sajnos nem múltak a

te nem jelent közvetlen életveszélyt rám

tünetek, sőt, valójában mindig találtak Jo-

nézve. Ők, és a Kiáltás az Életért Egyesü-

hannánál egy-egy újabb rendellenességet,

let egyik munkatársának támogatásával

vagy szövődményt.

döntöttünk az élet mellett. Tudom, hogy

Emellett Isten engem megtartott teljes

ez így volt helyes, a döntésünket azóta

egészségben, az eredményeim folyama-

sem bántuk meg.

tosan kiválóak voltak. A debreceni klini-

Ahogy a baj ránk zúdult, teljesen ös�-

kán elvégeztek egy kromoszóma vizsgála-

szetörtünk, de amint ki tudtuk mondani,

tot, ami feketén-fehéren kimutatta, hogy

hogy elfogadjuk a próbát, és kihordjuk a

a kislányunk szervezetében a 13-as szá-

babát így is, abban a pillanatban Isten el-

mú kromoszómából 3 található, ez okoz-

vette a terhünket és teljes nyugalommal,

za a súlyos problémát. Azt is elmondta ne-

békességgel ajándékozott meg. A fájdal-

künk a genetikus orvos, hogy ezt az elvál-

munk nem múlt el, de nagyon sokat eny-

tozást nem lehet előidézni, olyan kromo-

hült. Közelebb kerültünk Istenhez, és rá

szóma-rendelleneségről van szó, amely

tudtuk bízni az életünket, valamint a kicsi

igen-igen ritkán fordul elő, véletlenszerű-

Johanna életét is. Így neveztük el őt, mert

en. Furcsán hangzik talán, de elmondha-

ez a név azt jelenti: Isten kegyelmes.

tom: nagy kő esett le a szívemről, amikor

Az orvosok persze nem értették, hogy

megtudtam: ezek szerint én nem rontot-

miért döntöttünk így. Számomra min-

tam el semmit! Isten felelős a „véletlene-

den egyes vizsgálat gyomorgörcsöt jelen-

kért”. Ő az az Úr, aki pontosan tudja, hogy

tett, főként az ultrahangokat éltem meg

mit csinál. A problémákkal együtt is teljes

nehezen, mert féltem, hogy vajon mit lát-

mértékben bíztam és bízom Őbenne.

Az orvosok javaslatára úgy döntöttünk,

Johanna neve azt jelenti:
Isten kegyelmes.

hogy a szülés kiírt időpontja előtt két héttel elutazom Debrecenbe, de Isten nem
várta meg, hogy elérkezzen a terhességem 38. hete. Egy héttel korábban beindult a szülés.
Az éppen ügyeletes szülész, a szülésznőkkel együtt maximális tisztelettel és
szakértelemmel végezte a munkáját, támogattak bennünket, és számíthattunk
rájuk. A gyermekorvos, aki jelen volt a

tud gyűjteni egy csokornyi érvet. Isten útja

szülésnél, teljes értékű életként kezelte Jo-

teljesen más. Ma is úgy gondolom, hogy

hannát, aki az előzetes vizsgálatok ered-

megáldotta a döntésünket, a belé vetett

ményeinek teljesen megfelelő módon,

bizalmunkat. A tenyerébe vett, nem en-

1150 g születési súllyal érkezett a világra.

gedve, hogy a hitemben meginogva rossz

Egyes ultrahang vizsgálatokkal ellentét-

döntést hozzak, hatalmas bűnt kövessek

ben itt nem tapasztaltunk lekezelő hoz-

el a gyermekem ellen. Az abortusz meg-

záállást, sőt, az orvos megengedte, hogy

oldásnak tűnhet, valójában azonban egy-

– amíg lehet – a karomban tarthassam a

általán nem az. Én elvesztettem egy cso-

kicsit és elköszönjek tőle. Johannát végül

dálatos, ártatlan gyermeket, mert Isten

Debrecenbe szállították, ahonnan – a szü-

így döntött, az abortusszal viszont ma-

lés után 6 órával – az Úr magához vette.

gam döntöttem volna arról, hogy a kicsi,

Átéltem, hogy milyen nehéz elengedni

aki a méhemben van, meg sem születhet.

Johannát. Bízom Isten végtelen bölcses-

Ott feküdtem a kórházi ágyon, gyászolva,

ségében, így tudom ma is békességgel és

de békességben, ugyanakkor sajnos lát-

hálaadással elfogadni azt az egyébként

tam azokat a lányokat, akik azért érkeztek

az ember számára elfogadhatatlan tényt,

a kórházba, mert a terhesség megszakí-

hogy nem gyógyította meg, hanem magá-

tását választották. Láttam, éreztem, hogy

hoz vette a gyermekemet.

mind a testi, mind a lelki fájdalmuk na-

És hogy mi a helyzet az abortusszal?

gyobb volt, mint az enyém.

Nos, az abortusz kínálkozott volna a leg-

Johanna Isten ajándéka volt és a kezde-

egyszerűbb, leggyorsabb megoldásnak.

tektől a földi búcsúzásig Isten kezébe tet-

Azt az ígéretet hordozta, hogy hamar

tem Őt. Hiszem, hogy ma is ott van Őnála,

megszabadulhatok a terhek alól és talán

de már egészségesen, örömben. Ez az éle-

nem is lesz olyan rossz… talán még Isten

temben mindennél nagyobb vigasztalást

is igazol, mert erre az ember mindig össze

és békességet jelent.
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Megbocsátottan
és szabadon
A Tanácsadó Központba bejövő, abortuszon
átesett nők leginkább erre a két dologra
vágynak, hogy így élhessenek, de nem hiszik el,
hogy ez lehetséges. Pedig IGEN!
vény általi joga. Ami akkor egyedüli meg-

vagyok munka-

oldásnak látszott, mostanra felfoghatatlan

társa a Kiáltás az

fájdalom lett, hogyan is tehettem ezt? Mi-

Életért Egyesületnek. Mikor

ért nem mondta el senki, hogy ez ennyi-

megismertem a munkájukat,

re fájhat? Miért nem figyelmeztetett senki,

felismertem, nekem is szük-

hogy ez ilyen mély sebet üt?

ségem van gyógyulásra ezen
a területen, hiába telt el 17 év. Nemsokra

kapnak választ: Te döntöttél így, ezt te akar-

rá megéreztem, tovább kell adjam, amit

tad, most mi bajod van? Ezek után csak a

kaptam, így segítője, majd vezetője let-

bezárkózás marad és a fájdalom, ami nö-

tem olyan csoportoknak, ahol azon dolgo-

vekszik, elviselhetetlenül, és jön egy gondo-

zunk, hogy a minket megkereső segítsé-

lat, hogy ha meghalnék, akkor vége lenne

get kérő lányok fel tudják dolgozni a gyá-

ennek a gyötrődésnek. Általában itt tarta-

szukat elvetetett babájuk felett, és tudja-

nak a lányok, amikor, mint utolsó esélyként

nak megbocsájtani azoknak, akikre harag-

az egyesületre találnak, ahol tudnak olyan

szanak emiatt, beleértve saját magukat is.

nőkkel beszélgetni, akik maguk is átmentek

Ezeknek a lányoknak többsége a körül-

16

A kérdések némák, ha mégis kimondják,

ezen, de már tudják a kivezető utat.

ményeik, esetleg társuk kényszerítő hatá-

Aki gyógyulni akar, és hajlandó is ten-

sára döntöttek a terhességük megszakí-

ni érte, az megtapasztalja a megértést,

tása mellett, ennek ellenére felismerték,

a vigasztalást, és lassan, de biztosan a

hogy a végső döntést ők hozták meg, így a

gyógyulást. Van Remény!

maguknak való megbocsátást érzik a leg-

Két olyan lányt kerestem meg, akik ezt

nehezebbnek. Egyedül érzik magukat, el-

megtapasztalták, és kérésemre megosz-

szigeteltnek, akiket senki sem ért meg, hi-

tották saját történetüket. A következő ol-

szen hogy fájhat ennyire, amihez volt tör-

dalakon ez olvasható.
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Szöveg: Szabadhelyi Rita

T

öbb, mint öt éve

7 évvel
később…

A

z abortuszom után 7 évvel, miután

olyanra, ami hosszú ideje foglalkoztat, és

megszületett a kislányom kezdett

talán nem is veszem észre, hogy valójában

el mardosni a lelkiismeretfurdalás,

folyamatosan gyötrődök valamin. Ekkor

hogy mit tettem. A lelkiismeretfurdalásból

állt össze a kép, rá kellett hogy jöjjek, olyan

súlyos bűntudat lett, amihez társult az az

helyzetbe kerültem, amit egyedül nem fo-

érzés, hogy olyan bűnt követtem el, ami-

gok tudni megoldani.

re nem létezhet bűnbocsánat, sőt, elkezd-

Úgy döntöttem, hogy segítséget kérek.

tem rettegni a büntetéstől. Ez a kislányom

Elkezdtem pszichológushoz járni, és az

elvesztése képében ette be magát a fejem-

interneten rátaláltam a Kiáltás az Életért

be, szinte nem tudtam úgy ránézni, hogy

Egyesületre. Itt 2-3 ugyanabban a cipőben

ne jutott volna eszembe, hogy mi lenne, ha

járó lánnyal elkezdtük a heti beszélgeté-

elveszíteném.

seket. Eleinte furcsa volt számomra, de

Ez a folyamatos stressz – mint később

az alkalmak során meg tudtuk fogalmaz-

megtudtam – 2 év múlva fizikai tüneteket

ni, ki tudtuk mondani, hogy mit tettünk,

okozott: hónapokig tartó fülzúgás, szédü-

hogy mennyire megbántuk mindannyi-

lés, ami miatt egy idő után megrögződé-

an amit tettünk, meggyászoltuk a magza-

semmé vált, hogy súlyos beteg vagyok. Ha

tokat és sok sírás árán, de a végére meg-

egyik tünet elmúlt, jött a következő: hete-

értettük és elfogadtuk, elhittük, hogy léte-

kig tartó fejfájás, hasfájás stb., orvostól or-

zik bűnbocsánat és meg tudtunk bocsá-

vosig jártam, de nem igazolódott eltérés. A

tani magunknak is, ami az elején teljesen

fül-orr gége szakorvos vetette fel, hogy nem

elképzelhetetlen volt mindenki számára.

lehet-e esetleg valami lelki oka mindennek,

Letettük a terhünket, elengedtük a bűntu-

nem stresszelek-e sokat valami miatt, mert

datot és lelkiismeretfurdalást.

más magyarázatot nem tud mondani. Azt

Hosszú időbe telt, de visszakaptam a

mondta ne olyan stresszre gondoljak, mint

napsütés örömét, a tavaszi illatokat, a ne-

a munkahelyen egy-egy nehezebb nap,

vetést. Az életigenlésem kaptam vissza,

vagy valami otthoni összezördülés, hanem

ami hatalmas szó. Örökre hálás leszek érte!
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Pár hónappal
később...

18

armincöt évesen két gyermek

H

Ezek a gondolatok, az önvád teljesen el-

anyukájaként, több rossz dön-

hatalmasodtak, decemberben már dol-

tést követően terhes lettem. Az

gozni sem tudtam bejárni.

akkori helyzetemben úgy gondoltam nem

Az interneten találtam meg az egyesü-

tarthatom meg a babát, ezért a lehető

let honlapját. Azonnal felhívtam őket, mert

leggyorsabban jelentkeztem a terhesség

úgy éreztem, ha nem beszélhetek róla va-

megszakításra.

lakinek, akkor nem bírom tovább. Sokat

Az abortuszt megelőző két hétben pró-

számított, hogy egy velem egykorú abortu-

báltam nem tudomást venni a terhesség

szon szintén átesett nő volt a lelki segítőm.

jeleiről, csak arra koncentráltam, hogy mi-

Azt hiszem, soha nem fogom elfelejte-

nél gyorsabban túl legyek rajta, és ha ez

ni a találkozó utáni első éjszakámat. Alud-

megtörténik, hamar elfelejtsem az egészet.

tam…, ahogyan már régen nem.

Természetesen ez nem így történt. Pár hó-

A találkozók során minden egyes alka-

napig a tagadás szakaszában mindenféle

lommal valami újat kaptam. Az alkalmak

mentségek, kifogások kreálásával mente-

gyakran váltak személyes beszélgetések-

gettem magamat, de ez nem tartott sokáig.

ké, amiket nagyon köszönök, mert talán

Egyre inkább csak a babára, a döntésem-

soha senkivel nem tudtam ennyire meg-

re, a tettemre tudtam gondolni. Teljesen

nyílni, és közben az is világosabbá vált,

összeomlottam, az előzőleg mentségnek

hogyan jutottam el az abortuszig.

használt elgondolásaim hazugságok lettek,

Azon nem sok értelme van gondolkod-

nem tudtam túllépni azon, hogy két kis-

ni, hogy mi lett volna ha nem találok rá-

fiú anyukájaként, két csodálatos terhesség

juk, mert belegondolni sem merek, a lé-

után képes voltam ezt tenni, egymagam

nyeg hogy megtaláltam az egyesületet,

dönteni a harmadik gyermekem sorsáról.

akik tiszta szívvel, előítélet nélkül fogad-

Úgy éreztem ez megbocsáthatatlan, ezek

tak és segítettek. Lehetőséget kaptam,

után már nem érdemlek semmit, nincs jo-

hogy az életemet ezután másképp alakít-

gom létezni. Semmilyen kiutat nem láttam

sam, és a rossz döntéseimből tanultakat jó

és öngyilkos akartam lenni.

dolgokra használhassam.

ÉLETÚT

Nem vagy egyedül!

Abortusz utáni
gyógyuló szeminárium

K i á ltá s A z É l e t é r t E g y e s ü l e t

Folyamatosan induló csoportok

(8 alkalom, kb. 2 órás időtartammal)

Budapesten a Tanácsadó Központban
1065 Budapest, Nagymező u. 49. 1. em. 1.
Ha volt abortuszod és az alábbi tünetek közül többet is tapasztaltál magadon,
lehetséges, hogy abortusz utáni szindrómával nézel szembe!
Abortusz után előforduló leggyakoribb
visekedési zavarok:
• rendszeres sírás
• gyerekekkel szembeni erőszak, illetve elutasítás
• hallucinációk / visszaemlékezések (évforduló reakciók)
• öngyilkossági gondolatok / tettek
• öncsonkítás
• megalázó kapcsolatok
• álmatlanság
• túlzott szülői gondoskodás
• szexuális gátlás
• életszerű rémálmok és más alvászavarok
• gyermekekhez való kötődés képességének hiánya
• helytelen táplálkozási szokások

Abortusz után előforduló leggyakoribb lelki hatások:
• bűntudat, vádlás, megbánás
• szorongás, pánik, öngyűlölet
• félelem, hogy mások megtudják
• újabb terhességre vágyakozás, vagy félelem a terhességtől
• depresszió, sírás, gyász
• önmagadnak megbocsájtásra való képtelenség
• intenzív szomorúság, kétségbeesés
• magány, elhidegülés
• harag, dühkitörések, keserűség
• érzelmi tompaság, bizalmatlanság a férfiakkal szemben
• kisebbrendűségi érzés
• csecsemők, gyerekek vagy terhes nők között
érzett kényelmetlenség

További információ és jelentkezés:
06 70 225 2525, tanacsadas@freemail.hu

Adószám: 18701366-1-13

