
NÉMETH TÜNDE

A szeretet hídján
Veszteségélmények feldolgozása egy speciális életciklusban, a várandósság idején

„Az élet és a halál földje közt 
a szeretet a híd.”

(Thomton Wilder)

Összefoglalás
A szerző egy esetismertetés és az elméleti kérdések határterületeinek áttekintésével  
az egészséget központba állító konzultációs rendelés tapasztalatait mutatja be.

Bevezetés
Kórházi gyermekorvosi munkám és a Szent Rókus Kórházban 1990 óta működő 
Pszichoszomatikus  rendelés  tapasztalatai  alapján  kezdődött  meg  a  Családbarát 
ellátás, amely az egészségügyben egy új utat jelentő program. Ennek a szemléletnek 
az egyik gyakorlati megvalósulása az 1996 óta működő Konzultációs rendelés, mely 
a  betegségmegelőzést  és  az  egészségmegőrzést  tűzte  ki  céljául.  A  szülészeti 
osztállyal közösen végzett munkában kiemelt helyet szántunk a várandós családok 
kísérésének,  támogatásának  –  hiszen  a  gyakorlat  azt  mutatja,  hogy  ebben  az 
életszakaszban az örömök mellett traumák is előfordulhatnak.

Munkámban  fontosnak  tartom  az  egészségügy,  a  tudomány  által 
megkövetelt objektivitás – a kérdezés, az elemzés, a logikus protokollok – mellett 
kiemelni a szubjektivitás, az empátia jelentőségét. A terápiában elért eredményeket 
tapasztalataim szerint  az  elfogadás,  a  megfigyelés  és  az  átélt  élmények jelentős 
mértékben meghatározzák.

Elméleti áttekintés

Természet - technika
A  XXI.  század  küszöbén  pillanatról  pillanatra  fejlődik  a  technika.  Az  új 
információk  áradatából  kell  kiválasztani  a  szakmai  és  egyéni élethez  szükséges 
tudást ahhoz, hogy a modern élettel lépést tartsunk, képesek legyünk illeszkedni a 
kialakuló új struktúrákhoz. Ebben a technikalizálódott világban nehéz a személyes 
kapcsolatok, az emberi értékek megőrzése. A felgyorsult élettempó következtében 
egymásra,  saját  magunkra,  a  természetre  egyre  nehezebb  figyelni.  A tapasztalat 
azonban azt mutatja, hogy ha nem foglalkozunk tudatosan mindezekkel, elveszítjük 
ösztönös  tudásunkat,  valamint  képességünket  a  természetes  jelenségekkel  való 
bánásra.

Az egyes életciklusokat átmeneti időszakok kötik össze, melyek lehetőséget 
kínálnak  a  változásokra  való  felkészülésre,  a  megfigyelésre,  a  tanulásra.  A 
felgyorsult élettempó miatt azonban átrohanunk ezeken a lehetőségeken, szinte az 
életünkön is. Fontos megtanulni a jelenben élni – lenni –, s a múlt tanulságaival 
építeni a jövőt. Az élet két végpontján kiemelt jelentősége van a lelassulásnak, erre 
vágyik a magzat is és az eltávozni készülő is. Az életünk során például a betegségek 



ilyen  figyelmeztetők,  gyakorló  területek,  ahol  bekövetkezik  a  lassulás  és 
átrendeződnek az értékek.

Az egészség az egyensúly és a harmónia állapota. Egy rendszer részeként 
élünk,  s  így  különböző  hatások  érnek  bennünket.  Az  egyensúly megtartásához 
folyamatos korrekció, változtatás szükséges.

Az egészséges fejlődés egy tanulási folyamat, melyet jelentősen meghatároz 
a  család  által  közvetített,  generációról-generációra  átadott  viselkedési  minta, 
valamint a környezeti hatások. 

Fontos,  hogy  a  természethez  való  kapcsolatunkat  méltó  módon  tudjuk 
megőrizni.  Segít,  támogat  bennünket  a  folyamatok  ismétlődése,  rendszere.  A 
természeti  jelenségeket  kísérő  ünnepek  szertartásai  –  pl.  a  karácsony,  a  húsvét 
misztériuma,  stb.  –  megfelelő  külső  kereteket  és  belső  felkészülést  igényelnek. 
Ezen  archaikus  szertartásokat  a  tudatosan  kialakított  külső  keretek  és  belső 
felkészülések különböztetik meg a szinte tudattalan, modern szertartásoktól (pl. az 
autó, vagy a bejárati ajtó bezárásának rítusai, vonatban az elsuhanó fák számolása, 
stb.)  Ez  utóbbi  szertartásokkal  szemben  az  archaikus  szertartásoknak  megtartó, 
biztonságot adó ereje van.

A nappalok,  éjszakák  váltakozása  sugallja  a  munka,  a  tevékenység  és  a 
nyugalom, a pihenés ritmusát. Ugyanígy a hetek – a hétköznapok és a hétvégék –, 
az ünnepek, valamint az évszakok változása is egy állandó ritmust ad az életünknek. 
Ezek megélése, az állandóság és a változásainak dinamikus egyensúlya biztonságot 
nyújt.  Ez  a  biztonság  ad  lehetőséget  a  felfedező  kíváncsiságnak,  s  mindezek 
együttesen biztosítják a fejlődést.

Kötődés - leválás

Az  élet  kezdetét,  a  megszületést  a  kötődéssel,  a  megtartással,  míg  a  halált  a 
leválással  az  elengedéssel  azonosítják.  Az  életünk  jelentős  számban  kínál 
gyakorlóterepet  a  kötődés  és  leválás  megtanulására.  A  petesejt  elhagyja  a 
petefészket – leválik – és megtermékenyítés esetén kötődik a méhben. Már itt is sok 
tapasztalatot,  információt  szerez,  tanul,  fejlődik  és  felkészül  a  következő  nagy 
változásra, elválásra, a megszületésre. A perinatális időben optimális esetben mind 
az  újszülött,  mind  a  szülők  részéről  egy kettős  folyamat  indul  be:  az  újdonság 
kiváltotta  öröm,  valamint  az  elmúlt  periódus  „meggyászolása”.  Az  újszülött  – 
amennyiben  kellemes  emlékeket  őriz  az  intrauterin  életéből  –  gyászolja  a 
nyugalmat,  a  tökéletes  ellátást,  a  csendes,  de  ismétlődő,  ritmikus  hangokat,  a 
félhomályos méhbeli  életet.  A megváltozott,  külvilági  élethez  való  adaptáció,  a 
túlélést jelenti, s egyben újabb örömök forrását vetíti elő. A szülőknek az örömük 
mellett  el  kell  gyászolni  a  vágyálmaikban  kialakított  babát  és  megbarátkozni  a 
kézzel fogható, valós gyerekükkel.

A kötődés irodalmát áttekintve megállapíthatjuk, hogy az úgynevezett nyolc 
hónaposok  idegenekre  adott  reakciója  világszerte  megjelenik,  azaz  a  kötődés 
fejlődése egyetemes. Freud a biológiai drive redukcióját, Erikson a biztonságot adó 
személynek,  Bowlby  a  világ  felfedezéséhez  biztonságos  hátteret  biztosító 
személynek  a  szerepét  emeli  ki.  Hermann  Imre  a  megkapaszkodás  és  leválás 
kapcsolati dinamikájára fókuszál. A gyerek kötődései elsődlegesen az anyához, az 
apához, a testvérekhez, a családhoz, majd a tágabb közösséghez alakulnak ki. Ez a 
közösség – ugyanúgy, mint a szertartások – a megtartás biztonságos hálóját jelentik 



az emberi létben. A kialakult kötődések, a normális szimbiotikus kapcsolat kiemelt 
jelentősége, hogy a normális szeparáció előfeltételét képezik.

Az  adoleszcens  kor  a  Mahler  féle  újraközeledési  krízisre  emlékeztet.  A 
serdülő egyszerre vágyik a szimbiotikus egység visszaállítására és az önállóságra. 
Ez utóbbi a felettes én szigora elleni lázadás, a szülő mindenhatóságába vetett hit 
feladásával jár, mely normál körülmények között gyászreakciót indukál.

A születésnél fizikálisan megtörténik a köldökzsinór átvágása. Ugyanilyen 
jelentősége van ifjúkorban a szülői házhoz, a szülőkhöz kötődő lelki köldökzsinór 
elvágásának, a családi szeretetkapcsolatok új alapokra helyezésének. A természeti 
népek beavatási rítusai is ezt a célt szolgálják.

Gyermekkorban a kedvenc háziállat elvesztése, a tárgyaktól való megválás, 
a későbbiekben a költözés, a kapcsolatok megszakadása, az úgynevezett üres fészek 
jelenség a normatív veszteségek közé tartozik. Ezek tudatos megélése a személyiség 
fejlődését szolgálhatja. A mindennapi veszteségek olyan élmények, melyekben az 
élet  lehetőséget  kínál  a  megfelelő  coping,  a  feldolgozás  és  a  továbblépés 
lehetőségeinek kialakítására. 

A krízissel kapcsolatos új kutatási eredmények

Maga a krízis szó döntést, elválasztást, ellentétet, válást és választást is jelent. A 
krízist  kifejező  kínai  írásjel  a  veszély  és  az  esély  jelével  egyaránt  azonos.  A 
mindennapi gyakorlatban a krízist negatív jelenségként említik, de – amint ezt a 
kínai  írásjel  is  jelzi  –,  lehet  konstruktív,  egészségvédő  is.  A gyógyászatban  jól 
ismert a gyógyulást megelőző pozitív krízis állapot.

A veszteségélmények, a gyász, felfogható egy trauma által kiváltott stressz 
reakciónak. Az ingert követően egy hormonális kaszkád indul be, mely nagy egyéni 
különbségeket  mutat.  Ugyanazon  trauma  az  egyik  embernél  gátszakadásszerű 
hormonhatást  hoz  létre,  míg  a  másiknál  csak  pár  percig  tartó,  kis  mértékű 
hormontermelődést vált ki. 

A CRF (kortikotropin releasing faktor) részben az ACTH közvetítésével, a 
hipofízis - mellékvesekéreg tengelyen keresztül mozgósítja az anyagcserét a stressz 
leküzdésére. A hipocampus kortizol receptorai segítenek leállítani a stressz reakciót 
a túlingerlés és a kimerülés elkerülésére.  Másrészt endorfinok is  felszabadulnak, 
melyek jelen esetben nem eufóriát okoznak, hanem a fájdalomérzetet csökkentik. 
Harmadrészt  a  nyúltvelőben  lévő  ún.  kék  magban  található  szorongásközpont 
receptoraiból noadrenalin termelés indul el, mely létrehozza az agresszív, indulatos 
viselkedést, az izmok feszességét.

A stressz  témakörében  végzett  kutatások  több  szinten  is  választ  adtak  a 
traumát követő tünetek (étvágytalanság, alvászavarok, libidó csökkenés, feszültség, 
visszahúzódó  magatartás,  fejfájás,  érrendszeri  zavarok  stb.)  kialakulásának 
biológiai hátterével kapcsolatos kérdésekre.

Mindezen ismeretek jelentősen befolyásolják terápiás munkámat.

Esetismertetés

Bejelentkezés



December  elején  egy szülész  kolléga  irányította  a  rendelésünkre  azt  a  családot, 
akiknél  ismételten  a  várandósság  időszakában  adta  az  élet  feladatul  a  gyász 
feldolgozását és az új egyensúly megtalálását. A családról a kolléga elmondta, hogy 
az  első  zavartalan  terhességből  született  egy  kisfiuk,  Zolika.  A  második 
terhességből  született  Attila  nevű  gyermekük  –  ám  terhessége  alatt  Mariann 
elvesztette édesapját. Jelen terhessége 12. hetében huszonnégy óra leforgása alatt 
meghalt  második  gyermekük,  Attila.  Az  elmúlt  halottak  napja  és  a  közelgő 
karácsonyi ünnepek okozta érzelmi labilitás indikálta a konzultációt a gyógyszeres 
terápia és az esetleges hospitalizáció megelőzésére.

Az első interjú 
Első találkozásunkkor Mariann 27. gestációs hetét töltötte be, férjével (Zoltánnal), 
és kisfiukkal (Zolikával) jött  el. Mariann fekete nadrágban és fehér tunikában, a 
fiúk farmerban és pulóverben érkeztek. Zoltán szerető gondoskodással vette körül 
szorongó, feszült feleségét és mozgékony gyermekét.

Mariann elmondta,  hogy az az augusztusi  nap egy csendes hétköznapnak 
indult.  Minden előzmény nélkül alakult  ki  Attila rosszulléte. Délben lefektette a 
fiúkat  –  Zolika  gyorsan  elaludt,  Attila  sokáig  nyugtalan  volt,  kiabált,  majd 
elcsendesedett. Pár perc múlva sírva ébredt, hasmenése volt, hányt. Furcsán bágyadt 
lett, mintha aludni szeretne, de nem tud. Mariann érezte, hogy ez nem egy egyszerű 
rosszullét, megmagyarázhatatlan rossz érzés vett erőt rajta. Attilát körzeti orvoshoz 
vitte,  onnan  helikopterrel  szállították  a  Szent  László  Kórházba.  Szerette  volna 
elkísérni  gyermekét,  de  a  mentős  tiszt  nem  engedte  mondván:  „A  huszadik 
században nem gond a kiszáradás…” Autóval siettek a kórházba, miközben Zoltánt 
is értesítették. Az osztályra érve hallotta Attila hangját, amint kiabált: „anya, anya, 
anya…” A nővér beengedte volna, de az orvos valamiért visszajött és hazaküldte őt. 
Azt  mondta,  hogy nem lesz baj.  Másnap reggel  Zoltán telefonon érdeklődött.  A 
kórházban azt mondták, hogy délután menjenek, addigra lesznek leletek. Mariann 
mondta,  hogy rossz  érzései  vannak,  de  a  férje  nyugtatta:  úgyis  meggyógyítják. 
Mariann számára azonban ez más érzés volt, mint máskor, amikor betegek voltak a 
gyerekek. A kórházba érve Attilát  lélegeztetőgépen, rossz állapotban találták. Az 
egyik orvos kiküldte őket az udvarra. Negyedóra múlva visszamentek az osztályra, 
ekkor  már  be  volt  csukva  Attila  kórtermének ajtaja.  Mariann  érezte,  hogy nem 
tudtak segíteni a gyermekén. 

Beszélgetésünk során mondanivalóját  itt  nem tudta tovább folytatni,  sírni 
kezdett.  A papa mondta el, hogy miután közölték velük gyermekük halálhírét, Ő 
egyedül  megnézte  Attilát.  Az  ott  látott  kép  éber  állapotában  hetente  két-három 
alkalommal azóta is megjelenik előtte, ilyenkor pár perc egyedüllétre van szüksége. 
Ezután a munkájáról beszélt: jó a munkahelye, sokat dolgozik, hétvégékre is vállal 
munkát.

Zolika közben szétpakolta a játékokat, pár percig marad csak egy játéknál, 
mozgékony, figyelme csak rövid időre köthető le.

Marianntól  megtudtam,  hogy  míg  Attila  kórházban  volt,  Zolika  a 
nagyszüleinél  tartózkodott.  A haláleset  után  Zoltán  mondta  meg  neki,  hogy  a 
testvére meghalt, többé nem jön haza. A kisfiú még nem érti, hogy ez mit jelent, 
sokszor keresi Attilát. A temetésre nem vitték el, de délután közösen kimentek a 
sírhoz. Elmondták, hogy most már itt  van a testvére. Zolika nehezen fogadta el, 
kérte,  hogy  vegyék  le  a  virágokat,  vegyék  ki  Attilát,  nézzék  meg.  Azóta  is 
foglalkozik vele, sokat kérdez, sokat beszélgetünk róla.



Terápiás szerződés 
Az  idő  rövidsége  miatt  három  találkozási  időpontot  egyeztetünk  (karácsonyi 
készülődés, Attila névnapja, felkészülés a szülésre). A támogató kapcsolat keretei 
között  célként  a  következőket  határoztuk  meg:  a  koraszülés  elkerülése, 
komplikációmentes szülés, egészséges gyermek születése, zavartalan szoptatás.

Második találkozás
A  család  együtt  érkezett.  Zolika  édesapjával  társasjátékozott  és  kártyázott  a 
beszélgetés alatt.

Mariann a következő érzéseket fogalmazta meg: „az, hogy várandós vagyok 
sokat  segít.  Figyelnem  kell  a  pocaklakóra,  az  ő  igényeire.  Nem  vehetek  be 
gyógyszert, mert úgy gondolom, hogy az árt neki. Attila halála nagyon nehéz, de 
figyelni  kell  az  életre,  nehogy a  szomorúságom ártson  a  babának.  Zolika  sokat 
foglalkoztat, sokat kérdez Attiláról.”

Az első veszteségről: „Azon gondolkoztam, hogy édesapám hosszú betegség 
után halt  meg. Gyerekkorunk óta tudtuk, hogy bármikor meghalhat. Apu mindig 
lelket tudott önteni belém, jelen tudott lenni. Amikor bent voltam nála a kórházban, 
reménykedtem,  hogy  nem  ez  lesz  az  utolsó  találkozás.  Édesapa  várta,  hogy 
megszülessen a második unokája és Attilának hívják, de sajnos már nem érhette 
meg. Akkor sem szedtem nyugtatót.”

A gyász vetületei: „Egy olyan kis faluban, egy olyan zárt közösségben, ahol 
élünk,  nehéz  a  gyász.  Mindenki  mindenkit  ismer,  ha  meglátnak,  összesúgnak  a 
hátam mögött: az ő gyereke halt meg egy nap alatt. Nehezen tudják elfogadni, azt, 
ahogyan élünk. A faluban az a szokás, hogy ha meghal egy gyerek, otthon minden 
érintetlen marad, a család évekig feketében jár. Mi másképp próbáljuk csinálni.

A továbbiakban még a karácsonyi előkészületekről esik szó, megbeszéljük, 
hogy  Attilához  a  gyertyagyújtás  előtt  látogatnak  ki.  „Muszáj  szép  karácsonyt 
csinálni Zolikának!” – búcsúzik Mariann.

Harmadik találkozás 
Zolika elmesélte, hogy milyen szép autót kapott, legóból hajót építettek a papával –
ezt elhozták megmutatni. Az ünnepek csendesek, szépek voltak. Fényképet hoznak 
a  régi  és  a  mostani  karácsonyról,  a  családról.  Zolika  sokkal  nyugodtabb, 
kiegyensúlyozottabb,  mióta  fél  napot  jár  óvodába.  Mariann  jól  érzi  magát,  de 
fáradékony. Sokat énekel a pocaklakónak.

Attila névnapjára vittek ajándékot, gyújtottak gyertyát. A továbbiakban arról 
beszélünk, hogy Zoltán sokat dolgozik, és egy hosszú hivatalos külföldi út vár rá. 
Bizonytalan, hogy a szülésre hazaér-e.

Közösen  megnéztünk  egy  filmet,  amely  a  magzati  fejlődésről  szól. 
Mariannak  sikerült  felidézni  azokat  az  állomásokat,  amit  a  pocaklakók  az  ő 
szomorúságában,  gyászában  éltek  meg.  Zolika  kérésére  az  „Elmúlásról”  szóló 
képeskönyvet lapoztuk végig.

Ezt  követően  az  érintésekről  beszéltünk:  Zoltán  beszámolt  arról,  hogy 
mennyire élénk a pocaklakó, s milyen szívesen telepszik a tenyerébe, ha Mariann 
hasára teszi a kezét.



Ennek a találkozásnak a legnagyobb pozitívuma, hogy a hangsúly a múltról 
a jelen és a jövő felé tolódott.  Attila egyre inkább belső személlyé vált Mariann 
életében.

Negyedik találkozás
Mariann színes kismamaruhában érkezett. Ezen a találkozáson mindhárman végig 
aktívan vesznek részt.

A  találkozás  középpontjában  a  szüléssel,  az  újszülött  érkezésével 
kapcsolatos  gyakorlati  megbeszélés  állt.  Arra  törekedtünk,  hogy  a  családtagok 
igényeit  megfogalmazzuk,  s  cselekvési  stratégiákat  alakítsunk ki.  Megbeszéltük, 
hogy amennyiben zavartalan a  gyermekágy időszaka és  egészséges  az  újszülött, 
Zolika mindennap meglátogatja majd édesanyját a szülészeten.

Ezt  a  feladatot  Zolika  megkapaszkodásának,  biztonságának  támogatására 
készítettem elő, mivel testvérétől búcsú nélkül kellett elválnia. Attila a kórházból 
nem  tért  haza  és  édesanyja  most  a  kórházba  készül.  Zolika  helyzetét  nagyon 
megnehezíti, hogy életének két, legfőbb biztonságot nyújtó személye az életéből – 
ha  egy rövid  időre  is  –,  de  egyszerre  tűnik  el,  hiszin  édesapja  külföldön  lesz, 
édesanyja kórházba kerül.

Március 11.-én Mariann telefonált: Dávid megszületett, jól vannak.

Lezárás 
Mariann elmondta, hogy ez a szülése volt a legkönnyebb. Zoltán még külföldön 
volt,  de sikerült  Zolikát a mamáéknál elhelyezni,  és a mentővel időben beérni a 
kórházba.  Megbeszélésünk  értelmében  Zolika  mindennap  bejött  meglátogatni 
édesanyját és testvérét.
Dávid jól szopott, egyenletesen fejlődött.

Összegzés
A Mariannt  ért  veszteségek  a  gyász  két  eltérő  aspektusát  jelenítek  meg,  hiszen 
édesapja  hosszú  félelmek,  szorongások  után  halt  meg,  míg  Attila  tragikus 
hirtelenséggel  távozott.  Gyerekének  elvesztése  nemcsak  anyai,  de  hivatásbeli 
(nővér) identitását is megzavarta.

Zoltánt  jelentősen támogatta a gyász feldolgozásában halott  gyermekének 
megtekintése. A későbbiekben ezen kép spontán visszaidézése segítette a csendes, 
visszafogott embert a felszín alatti érzelmi viharok elrendezésének elindításához.

Zolikának  első  találkozásunknál  észlelt  mozgékony,  figyelmetlen 
magatartása bizonytalanságára utalt. Az információ, a megélt élmények, a kialakuló 
új  szertartások  biztonságot  hoztak  életébe,  amelyek  lehetővé  tették,  hogy 
nyugodtabbá  váljon,  s  újra  beilleszkedjen  az  óvodába.  Ezután  tudott  elkezdeni 
foglalkozni a testvérkép átdolgozásának, újrafeldolgozásának nehéz feladatával. 

A család Attila halála miatt krízishelyzetbe került. Abban az életperiódusban 
kellett  a leválást,  a búcsút feldolgozniuk, mikor az élet menete szerint a családi 
feladatok  fókuszában a  kötődés,  az  új  jövevény helyének kialakítása  áll.  Azzal, 
hogy  lehetőséget  biztosítottunk  az  érzelmek  szabad  kifejezésére,  egy  semleges 
területen szabadon lehetett beszélni a nyomasztó gondolatokról, támogattuk a nyílt 
kommunikációt, valamint külső támogatást, megerősítést nyújtottunk – mindezzel 



hozzásegítettük a család minden tagját a személyes gyászmunka, a veszteségélmény 
feldolgozásának elindításához és a kötődés kialakításához.


