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Amikor a peteérést serkentő 
gyógyszer nem segített, elkül-

dött a nőgyógyászom egy petevezeték- 
átjárhatósági vizsgálatra egy specialistá-
hoz. Megjelentem nála, kértem egy ilyen 
vizsgálatot, de ő sokkal többet akart, 
adatokat várt, laboreredményeket, a fér-
jemet akarta látni, és közölte, hogy az 
nem úgy megy, hogy csak megcsiná-
lunk egy ilyen vizsgálatot, mert én most 
egy meddőségi centrumban vagyok, 
ahol el kell végezni a protokollt. Ezek 
szerint meddő vagyok – gondoltam, és 
ez volt az első sokk! Ez egyúttal azt is je-
lentette, hogy hiába küzdök, nincs több 
lehetőségem. Arra is rájöttem, hogy egy 
nagyüzembe kerültem, aminek kényte-
len vagyok elfogadni a szabályait. Végül 
aztán megcsinálták a petevezeték-átjár-
hatósági vizsgálatot, és itt derült ki, hogy 
mindkét petevezetékem el van záródva. 
Még egy laparoszkópiás beavatkozás 
is következett, ahol az orvos megpró-
bálta átfújni a becsukódott utakat. Ez 
altatásban zajlott, amikor ébredeztem, 
rengeteg levegő volt a hasamban, gör-
csöltem, mégis megnyugtató élmény 

után és lassan végleg kifutunk az időből. 
Sietni kell! Nem volt gondom azzal sem, 
hogy rajtam az orvostudomány segít, és 
nem természetes módon történik a fo-
gamzás. Szerencsére nem okoltuk a pá-
rommal egymást a sikertelenségért. Az 
sem okozott fennakadást, hogy recept-
re írták elő az együttléteket, nagyon ro-
mantikus estéink voltak. De az talán ott 
feszült közöttünk, hogy lehetett volna ko-
rábban gyerekünk, csak nem vállaltuk. Én 
családot szerettem volna, apával, anyá-
val és természetesen gyerekkel, a párom 
azonban még nem volt erre kész, és én 
nem akartam egy terhességgel semmit 
sem rákényszeríteni. A döntés azonban 
megviselte a párkapcsolatunkat, a testem 
pedig szó szerint bezáródott!

Már sok éve éltünk együtt, amikor 
eldöntöttük, hogy gyereket sze-
retnénk – meséli Varga Katalin. 

– Harminchét éves voltam, azt hittem,
semmi akadálya nem lehet a várandós-
ságnak. Eleinte egyáltalán nem aggód-
tam, de telt az idő, és minden egyes hó-
nap újabb csalódást hozott. Két év után
jelentkeztem az orvosomnál, aki felírt
egy peteérést serkentő gyógyszert min-
denféle előzetes kivizsgálás nélkül. Mint
utóbb kiderült, feleslegesen szedtem…

ELAKADÁS
Akkoriban még csak azt tudtam, hogy 
gyereket akarok, lehetőleg most rögtön, 
látni akarom szerelmünk gyümölcsét mi-
nél előbb, mert telik egyik hónap a másik 

Az ember – a nő – gyereket akar, mindenáron. Ha nem sikerül 
természetesen, akkor mesterségesen. Megy egyik intézetből  
a másikba, egyik orvostól a másikig. Küzd és imádkozik.  
A lénye egyik részével. A másik viszont mintha a sarokban ülne 
csendesen, és félne attól, ami következik. Valami ilyesmi történt 
Varga Katalinnal is, amikor elindult a lombikprogram útján.

Én és a csillagaim
volt, mert az orvosom a fülembe súgta, 
hogy Kati, ne aggódjon, szeptemberben 
megcsináljuk lombikkal. A sors azon-
ban közbeszólt, mert az intézménynek 
akkoriban szűnt meg a tb-finanszírozá-
sa, átalakult magánkórházzá. Ennek a 
költségeit már nem tudtuk volna vállalni, 
ezért egy újabb „meddőségi centrumot” 
választottunk. Itt már csak néhány vizs-
gálatra volt szükség, de amikor az orvos 
átnézte a leleteimet, közölte, hogy ilyen 
idősen, ilyen hormonszinttel szinte ki-
zárt, hogy gyerekem szülessen, ő pedig 
nem szeretné rontani a statisztikáját egy 
ilyen selejtes nővel, mint amilyen én va-
gyok. Még azt is gondoltam, hogy nem 
érdekel, hogyan vélekedik, csak csinálja 
meg a beavatkozást. Szerencsére azon-
ban rájöttem, hogy így nem szabad be-
levágni. 

Ismét váltottunk a párommal, és át-
kerültünk egy újabb centrumba. Végre 
jó kezekben voltunk. A stressz elmúlt, 
ez megmutatkozott a hormonvizsgála-
ti eredményeken is. Megnyugodtunk, és 
ennek is része lehetett abban, ami ez-
után következett.

Már csak egy-két vérvétel volt hátra, 
mert elfogadták a korábbi eredményeket 
és a hormonkezelések után 2008. már-
cius 18-án megtörtént a petesejtek leszí-
vása. Ez altatásban zajlott, és hihetetlen 
kedvesség és elfogadás vett körül. Sose 
felejtem el azt az izgalmat, amikor más-
nap és harmadnap be kellett telefonálni, 
hogy a három petesejt közül hányat sike-
rült megtermékenyíteni, és azok hogyan 
fejlődnek. Amikor közölték, hogy minden 
rendben van, és szépen fejlődnek, akkor 
óriási öröm szállt meg. Emlékszem, 21-
én reggel kellett jelentkeznem visszaül-
tetésre, és a barátnőmnek SMS-eztem, 
hogy most megyünk a „gyerekekért”. 

A visszaültetés előtt a párommal mind 
a ketten megnézhettük mikroszkóp alatt 
az embriókat, azt a kettőt, akiket végül 
visszakaptam. A beavatkozás éber álla-
potban zajlott, ultrahangon nézhettem, 
hogyan juttatják vissza a méhembe. Kis 
csillagocskáknak látszottak a kontraszt-
anyag miatt, amiben elhelyezték őket.  
A beavatkozás végén a fejem fölé hajolt 
az ápolónő és azt súgta, nagyon jó he-
lyen vannak!

MÉGIS SIKERÜLHET
A megőrzőben a hasamra tettem azt az 
ultrahangos képet, amit a beültetés után 
kaptam, hallgattam a kedvenc zenémet, 
és azt éreztem, megőrzöm és megtar-
tom, amit kaptam, senki más nem fontos 
csak mi, én és Csillagaim, ahogy elne-
veztem őket! Euforikus pillanat volt.

Egy embrió volt életképes, a nyolca-
dik hétig minden rendben zajlott, akkor 
azonban hányni kezdtem, ami nem múlt 
el a 12. hét után sem. Háromszor kerül-
tem vészes terhességi hányással a teljes 
kiszáradás határán kórházba. Öt hónapo-
san nyolc kilogrammal voltam kevesebb, 
mint a terhesség kezdetén. Az orvosok 
a harmadik alkalommal már engem okol-
tak, hogy miért csinálom ezt magammal, 
ez biztos pszichés, és jobban teszem, ha 
elmegyek pszichológushoz. Ekkor tény-
leg azt éreztem, hogy iszonyatosan nagy 
bajban vagyok, egész biztosan nem bí-
rom ezt ki kilenc hónapig, a legrosszabb 
gondolatokkal küzdöttem. Ezért tényleg 
pszichológushoz fordultam, és az együtt-
működésünk közben rájöttem, hogy 
mennyire nem bírom a bizonytalanságot, 
hogy  túlkontrolláló személyiség vagyok, 
és ez nem segít ebben a helyzetben. Az 
orvosok biztattak, hogy amint megmoz-
dul a baba, jobban érzem majd magam, 
és ez valóban így lett, a hányás átfordult 
gyomorsavtúltengésbe, és már nem vol-
tak világvége gondolataim. De a feszült-
ség azért ott munkált bennem, most  
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Negyven 
felett sem 
szabad 
feladni!
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már a szülés miatt akartam bebiztosítani 
magam. A porckorongkopásomra hivat-
kozva megkértem a gerincorvosomat, 
hogy írjon egy papírt, hogy csak császár-
ral szülhetek. Valójában még mindig el 
akartam menekülni, úgy akartam anya 
lenni, hogy rakják belém a gyereket, 
amikor megfogan, és vegyék ki, amikor 
megszületik, hogy nekem ne legyen dol-
gom ezzel. Az orvosom szerencsére nem 
írt semmilyen papírt, és végül nagyon jó 

szülészorvoshoz és szülésznőhöz kerül-
tem. December 6-án bementünk a szü-
lésznőhöz megbeszélésre, és abban a 
pillanatban, ahogy leültem nála, elment 
a magzatvizem. A vajúdás szinte fájdal-
mak nélkül indult, és december 7-én 
gátvédelemmel, teljesen természetesen 
megszületett kislányunk, Dóra, akinek a 
jövetelétől annyira féltem. Már negyven-
egy éves voltam! Nem okozott nehézsé-
get az ellátása, az éjszakákat végigalud-

ta, nyugodt kislány volt, nem éreztem 
tehernek a jelenlétét. Közben otthonról 
megint dolgozni kezdtem, egy nyelvis-
kolát vezettem, külföldieket tanítottunk 
magyarra. Akkorra azonban már annyira 
átformált az anyaság, hogy egyáltalán 
nem élveztem ezt a munkát, nehezen vi-
seltem, hogy számítógépnél ülök és ott 
van a járókában a lányom. Aztán tizenhét 
hónaposan mégis bölcsődébe adtuk, pe-
dig nem lett volna rá szükség. 

GÖRCSÖK A MÉLYBEN
Valójában még mindig nem volt vége a 
megpróbáltatásainknak, hiába szüle-
tett meg a kislányunk. Dorci két és fél 
évesen elkezdett nagyon súlyos szo-
rongásos tüneteket produkálni, tikkelt 
a fejével, nem volt hajlandó kienged-
ni a székletét. Kétszer vittük beöntésre, 
ami felért egy-egy megerőszakolással, 
és nem hozott semmilyen eredményt. 
Ekkor kerültünk el gyerekpszichológus-
hoz, párterápiát kezdtünk, és elindultunk 
egy hosszú önismereti úton. A terhesség 
előtt mindenen görcsöltem, attól kezdve, 
hogy hogyan fogok főzni, ha gyerekem 
lesz, mi lesz velünk és így tovább. Ráadá-
sul ekkoriban édesapám is beteg volt, a 
terhességem hetedik hónapjában halt 
meg, az öcsém pedig szenvedélybeteg, 
őket is ápolni, támogatni kellett, alig volt 
időm arra, hogy a saját életemet éljem. 
Rájöttem, hogy a lelkem tudatos részé-
vel akartam ezt a gyereket, tudattalanul 
azonban számtalan hátráltató tényező 
volt, olyan görcsök, amelyek mind-mind 
akadályozták egy új élet megszületé-
sét. Nem a gyereket nem akartam, ha-
nem azt az állapotot, amit a gyerekvárás 
bennem okozott. Mély hárítás volt, ami 

a családom női ágának történetéből fa-
kadt, az anyai minőségnek olyan fajta hi-
ányából, amit már az én édesanyám sem 
kapott meg. Közben mindig mondogat-
ták nekem, hogy nem szabad rágörcsöl-
ni, el kell engedni a gyerek utáni vágyat, 
amit sok sorstársamhoz hasonlóan én is 
nehéz szívvel hallgattam. Utólag értet-
tem meg, mit is jelent ez. A lombik ugyan 
átszakította bennem a belső gátakat, 
de csak egy időre és elsősorban csak 
a fizikaiakat. A szorongás megmaradt, 
és erre figyelmeztettek a kislányom tü-
netei. De ennek a feloldása nem mindig 
megy egyedül, ezt be kell látni, szükség 
lehet hozzá egy szakemberre, aki segít, 
de közben az út a miénk marad, ami a 
felismerés, a megértés és az elfogadás 
útja. A megértés és az elfogadás lassan 
született meg bennem. Annak a megér-
tése, hogy a görcsök úgy oldódnak fel, 
ha elfogadom, hogy lehet gyerekünk, 
ha nem most, akkor később. Csakhogy 
a lelki akadályokat el kell görgetni az út-
ból, mert ha ezek nem hárulnak el, akkor 
később valahogyan kiütköznek. Mára 
boldog vagyok a gyerekemmel, az anya-
sággal, és hálás vagyok a sok tanításért, 
amit kaptam. Egy meditációból kilépve 
tudtam, hogy a sikertelen fogamzás lelki 
hátterével szeretnék ezután foglalkoz-
ni, hogy másoknak is segíthessek. Lét-
rehoztam egy alternatív termékenységi 
központot, ahol munkatársaimmal azok-
nak a pároknak adunk lelki, mentális és 
fizikai támogatást, akik megtisztelnek 
bizalmukkal. Ha szükséges, ránézünk 
életútjukra, hogy ennek eredményeként 
megszülethessen a gyermekük, akire 
várnak – a lelkükben is.

Rist Lilla


