Dr. Gyökössy Endre
Szó nélküli szeretet
A teológián a lelkigondozásra készülőknek többek között
magyaráztam a nonverbális koinóniáról. Ez tudományosan hangzik,
magyarul egyszerűen ezt jelenti: szó nélküli szentséges együttlét. Amikor
nem mondunk semmit, hanem két ember együtt van az Úrban, a
lelkigondozó és lelkigondozottja, egy beteglátogató lelkipásztor és egy
beteg ember. Megpróbáltam kifejezni, hogy milyen rendkívüli ereje van,
amikor az ember nem beszél, csak sugárzik. Ül a betegágy szélén, fogja
a beteg kezét, az pedig érzi, hogy engem valaki szeret, valaki
meglátogat. Van, akinek már tényleg nem tudunk semmit mondani, csak
csöndben vagyunk. És VAGYUNK. Legfeljebb elmondjuk együtt a
Miatyánkot.
Nekem nem az egyetemen tanították meg a nonverbális
közösséget, hanem az újpesti Károlyi kórházban. Amikor egyszer
tényleg nagyon az életem peremén voltam, hol lesüllyedtem, hol
felemelkedtem, belépett az ajtón a szobámba valaki, az arcát ma is
látom, a nevét azóta sem tudom. Nem szólt egy szót sem, pillanatra
letérdelt az ágyam mellé mindenféle belém volt szurkálva: infúzió,
transzfúzió, amit csak akarok, megfogta a kezemet, amelyik szabad volt,
a homlokát a kezembe tette, éreztem a homloka melegét. Egy idő múlva
felállt, valami nagy melegség költözött a szívembe, azután fölibém hajolt,
azt hiszem, megcsókolta a homlokomat és szó nélkül kiment. Míg élek,
el nem felejtem.
Bizony, énnekem nagyon sokba került, hogy ezt megtanultam.
Nem könyvből. A halálom peremén tanultam meg, micsoda hallatlan
sugárzó ereje van az ilyen lelki gondozásnak, amikor egy szó sem esik.
Egyetlen szó sem. Valaki ott van az élet-halál peremén, a másik letérdel
mellé, megfogja a kezét, öt percig sugározza a szeretetét, homlokon
csókolja, és kimegy.
Hiszen mit tudsz tenni valakivel, aki rákos és tudja, hogy te is
tudod, hogy ő is tudja, hazudjunk? Az ajtóban beigazítjuk az arcunkat,
hogy mosolyogjunk? Nem. Többet ér a szó nélküli szerető együttlét.
Látjátok, ezt csak a kórházban lehet megtanulni, nagyon mélyen,
élet és halál peremén. Amit a Sátán rosszra akart fordítani, azt Isten jóra
fordította. Tanultam valamit, amit könyvből nem lehetett volna
megtanulni. Azt hiszem, megtanítani sem nagyon, csak felhívni a fiatal
generáció figyelmét, hogy bármikor kerülhetnek ők is olyan helyzetbe,
amikor átélik ezt. Legalább hadd tudják, hogy van ilyen. Amikor jobb egy

szót sem ejteni, csak éppen a másik mellett lenni szavak nélkül és
szeretni.
Pál apostol, így mondja: Akik az Istent szeretik, minden a javukra
van (Róm 8,28). Még egy kórházi ágy is a Károlyi kórházban. Így ér
össze a fény és az árnyék, a szenvedés és a szavak nélküli szolgálat.
Nagy iskolákat kell kijárni, de nem mindig az iskola padjaiban. A
legnagyobb leckét általában nem könyvből tanulja az ember, hanem az
élet és a halál mezsgyéjén, meg a térdein.

ÍR ZARÁNDOKOK ÁLTAL ÁLLÍTOTT KELTA KERESZT LOURDESBAN
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Ocsovainé Zsélyi Rita
A lelkigondozó, aki mindig köszön, és jó szaga van
Mélyen hívő, vallását minden időben gyakorló római katolikus
családban nőttem fel. Eddigi életutam során számtalanszor
megtapasztaltam a gondviselő és szerető Isten jóságát és lehajló
szeretetét. Iskoláim elvégzése után sokáig kerestem és kutattam, hogy
melyik út az, amit a Jóisten nekem szánt? Családomban, munkámban,
anyai hivatásomban örömömet leltem, úgy éreztem, hogy teljes az
életem. Imádságomban mindig mindent megköszöntem a Jóistennek.
Hálás lelkületű vagyok. Vallásomat gyakoroltam családommal együtt,
gyermekeinket hitben, szeretetben, istenfélelemben neveltük. Hitem
mélyebb megismeréséhez a teológiát is elvégeztem.
20 évi alpolgármesteri tevékenységem ideje alatt megtapasztaltam,
hogy mindig az elesett, szegény, nehézsorsú és sokgyermekes, cigány
emberek fordultak hozzám segítségül. Igyekeztem legjobb tudásom
szerint segíteni őket, meghallgattam panaszaikat, ha kellett élelemmel,
ha kellett ruhával segítettem őket. Időt szántam rájuk, sokat
beszélgettem velük, megbíztak bennem, félelmeiket elmondhatták.
Ez idő tájt imáimban is kértem a Szentlélek útmutatását, hogy
világítson rá, hogy mit kéne másként tennem, vagy hogyan
erősödhetnék meg, hogy mind többet tudjak adni magamból másoknak?
Lelkigyakorlatra mentem, sokat imádkoztam, két prédikáció különösen is
megérintett. A tékozló fiú történetéből megértettem, hogy a másik fiú az
Atya szeretetének tékozlója. Az is tékozol, aki jól elvan a napi dolgaival,
még elégedett is, viszont többet nem tesz. A talentumokról szóló
példabeszéd kapcsán magamat én oda soroltam, aki elásta azt az egyet
és várja haza az Urát. És ha tőlem azt várja, hogy kamatoztassam, s
nem teszem meg? Tettem fel magamban a kérdéseket, hogyha kaptam
valamihez vagy valakikhez talentumot, kamatoztattam-e vagy elástam jó
mélyre?
Hála az Úrnak, akkor olvastam az Új Emberben a hirdetést a
lelkigondozói képzésről és erről a szolgálatról, így jelentkeztem. Hálatelt
szívvel, örömmel és nagy odaadással végzem szolgálatomat, minden
napért hálát adva a gondviselő Istennek. Keretet és tartást ad, hogy az
egyházunk alkalmazottjaként végezhetem a szolgálatom, ugyanakkor
nagy felelősség is, hiszen a betegek rajtam keresztül kerülhetnek
közelebb a Jóistenhez, illetve nekem, mint az egyház képviselőjének
mondják el sebzettségüket, fájdalmaikat. Hitelesen kell képviselnem
egyházunkat, lehajló szeretettel és nagy odafigyeléssel.
Imádsággal kezdem napjaimat a kórházkápolnában az
Oltáriszentség előtt, hogy oda küldjön, akinek ma legnagyobb szüksége
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van akár egy jó szóra, egy mosolyra, egy simogatásra, akár egy bátorító
tekintetre, vagy egy vizes zsebkendőre a lázas homlokára.
A szentségi Jézus jelenléte a kórházkápolnánkban óriási erőforrás,
s igyekszem betegeinket abban is segíteni, hogy ők is tudjanak erőt,
bátorítást meríteni a szentáldozásból és erősödhessenek hitükben, adjon
nekik reményt itt a kórház falai között, ahol magánnyal,
reménytelenséggel, félelemmel, szorongással lehet teli a szívük.
Elmagányosodott, reményvesztett emberekkel beszélgetni nagyon
nehéz, ugyanakkor öröm forrása tud lenni, mert kialakul egy bizalmi
kapcsolat közöttünk, elfogadnak, és ha kicsi résre is, de megnyitják
felém szívük ajtaját. Örülök, ha orvos, nővér jelez, hogy látogassam
meg a beteget, megtiszteltetés, ha hozzátartozó kér segítséget.
Szolgálatom 15 éve alatt már egész családokat is megismertem, hiszen
a kezdetekkor még a mamát látogattam, most pedig már unoka született,
így nem csak az elmúlásnak, hanem az új élet születésének is tanúja
lehettem.
Igazi örömöm az, ha valakit levihetek a kórházunk csodás kertjébe,
megillatozni a szépséges rózsákat, sétálva a zöld fűben, fürödni a
napsugarak melegében. Felolvasni egy szép verset annak, aki már
nagyítóval is nehezen tudná megtenni, elmondani a vasárnapi
evangéliumot annak, aki minden vasárnap ott ült a templomban. Mesélni,
megsimogatni azt a kisfiút, akinek megy az infúzió, és az édesanyja nem
lehet most mellette. Hála Istennek a szerdai szentmisékre való
hívogatáskor nagyon sok és sokféle beteggel találkozhatom.
Lehetőségem van felkínálni a szentségek vételének lehetőségét,
alkalmat adva a lelki beszélgetésre. Sokakkal beszélgetek a
kórtermekben, társalgókban, osztályok előterében vagy a kápolnánkban.
Szentségekhez is sokan járulnak, főként olyanok, akik odahaza is
gyakorolják vallásukat. Megtapasztaltam, hogy többen itt a kórházban
rendezik istenkapcsolatukat, talán a beszélgetések, a közös imák is
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az esetleg évek-évtizedek óta takargatott,
titkolt, nyomasztó, megbetegítő gondolatikat le tudják tenni Isten elé.
Ezek az igazi örömeim, a sok apró és kedves gesztus mellett, amit akár
a nővérektől kapok, holott kezdetben megmosolyogtatóan kis
csodabogárnak vagy különcnek véltek.
Minden nap az Úr elé viszem gondomat, hogy ő adjon erőt, ha a
kezem kell, akkor tudjak vele simogatni, ha a lábam kell, oda tudjak
menni, ahol legnagyobb a szükség, ahol a szemem kell, észrevegyem a
szomorúságot, a fájdalmat, és tapintatosan, a legnagyobb alázattal
elfogadva, ha éppen csak mellette kell, hogy üljek, hogy ne legyen
egyedül. Olyan értő fület adjon a Jóisten, hogy meghalljam azt is, ami a
szavak szintjén nem kerül kimondásra, csak a lélek mélyén.
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Adjon bátorságot az Úr, hogy szembe tudjak nézni azzal a ténnyel
is, hogyha elszólítja a beteget, és én látszólag már nem is tudok semmit
tenni, ott legyek vele, imádságban felajánlva őt és életét és magamat is,
hogy kibírjam, és érezze, hogy nincs egyedül a nagy útra készülve.
Mindig megsiratom, elgyászolom az elmenőt, viszont öröm az, ha a
beteg élni tudott a szentségekkel a kórház falai között, s a szent
útravalóval távozott el a földi létből.
Mostani élményem egy olyan beteghez kapcsolódik, aki a
szeptikus csontsebészeten feküdt hosszú ideig. Én voltam egyetlen
látogatója. Több mint félévi benntartózkodása alatt az jelentette neki az
örömet, ha újságokat vittem neki, ha én is meséltem neki az unokáimról,
a csodálatos természeti szépségekről, az erdő sokféle színeiről. Tudta,
hogy gyakran járunk nemzeti kegyhelyünkre, Mátraverebély-Szentkútra.
Mindig könny szökött a szemébe, ha én a felújított templomról, a napban
csillogó szabadtéri oltár képeiről, a Máriácskáról, a hálatáblák
sokaságáról, a csodás gyógyulásokról beszéltem neki. Nem akartam
neki fájdalmat okozni, hogy ő nem láthatja, viszont kérte, igényelte a
beszámolómat, reménnyel töltötték el ezek a beszélgetések. Hálatelt
szívvel köszönt el mindig tőlem, és mondogatta, hogyha felépül, első útja
odavezet. Haza ment a dunántúli otthonába, majd jött vissza kontrollra.
Megkeresett és elmondta, hogy járt Szentkúton, azóta már többször is,
és hogy a gyógyulásához a Jóisten, a Szűzanya, meg én kellettem, mert
ha én nem olyan életszagúan, hitelesen és örömtől sugárzóan beszélek
erről a kegyhelyről, hanem tényszerűen, könyvekből, akkor talán sosem
jutott volna el.
Ahogy ő is kiemelte, hitelesen, örömtől sugárzóan és életszagú
jelenléttel szeretném tovább is végezni ezt a nemes és szép szolgálatot.
Hála legyen érte az Istennek! Hála dr. Beer Miklós püspök atyának és dr.
Faragó Artúr atyának, akik voltak elég bátrak és nyitott szívűek e
szolgálat megálmodására és létrehozására. Biztosították képzéseinket,
előteremtették anyagi juttatásainkat. Jóisten bőséges áldása és
kegyelme áradjon rájuk!
Az örömtől sugárzó jelző mellett „lelkinővér”, „lelki ápoló nővér”,
„lelki hordozó nővér” megnevezéssel is megtiszteltek a betegek, hálás
vagyok érte, igyekszem rászolgálni. „Ja, a lelkigondozó, aki mindig
köszön, és jó szaga van” – mondta egy munkás a palló alatt dolgozva
2005-ben. Szeretném szolgálatomat Isten illatát szórva végezni, hálatelt
szívvel, alázattal es örömömmel végezni. A Szentlélek Úristen
segítségét kérem mindehhez.
(OCSOVAINÉ ZSÉLYI RITA LELKIGONDOZÓ A SALGÓTARJÁNI
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZBAN)
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Polónyiné Maretta Judit
Nagy áldás, hogy ember lehetek az ember mellett
„Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz,
akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során.”
Konfuciusznak, a Kelet egyik legismertebb bölcsének a gondolata
jutott eszembe, és mennyire igaza volt. Lelkigondozóként nekem sikerült
megtalálnom ezt a foglalkozást, amit inkább szolgálatnak, hivatásnak
mondanék.
2009 februárja óta vagyok főállású lelkigondozó. Az emberi
kapcsolatok fontossága, annak az igénye, hogy odafigyeljek a másikra,
hogy segítő kezet nyújtsak neki a szükségben, ha ő azt igényli, mindig is
meghatározó volt az életemben. Ezért is jelentett számomra nagy áldást,
amikor bekapcsolódhattam a betegek szolgálatába. Visszatekintve az
elmúlt esztendőkre, nagyon sok kedves találkozás, emlék, sokféle érzés
előjött bennem. Nagyon nehéz ezeket mondatokba önteni. Nehéz
szavakba foglalni, hogy miért is öröm számomra, hogy klinikai
lelkigondozó lehetek. Nehéz megfogalmazni, hogy miért is szeretem, de
szeretem! A teljesség igénye nélkül fogok kiragadni egy-egy helyzetet,
gondolatot és rátekinteni azokra, amik nekem örömöt adnak, amik miatt
szeretem a hivatásomat.
A betegség, a kórházba kerülés krízishelyzet. A beteg ember
kiszolgáltatottá válik, tele van fájdalommal, félelemmel, haraggal.
Gyakran bezárkózik, izolálódik. Ebben a bizonytalan és nehéz
helyzetében lehetek én az, aki mellé szegődik. Meghallgathatom a
panaszait. Segíthetem a magányos, elkeseredett embert abban, hogy
reménykedjen. Biztosíthatom őt arról, hogy itt vagyok mellette. Jó szóval,
egy mosollyal, egy érintéssel segíthetem őt. Mert már ezek az apró kis
dolgok is gyógyítóak tudnak lenni.
Hogy ez a gyógyító folyamat elinduljon, elengedhetetlen a bizalmi
kapcsolat megteremtése, hogy a bizalom légköre hassa át a
beszélgetést. Ahhoz azonban, hogy ez létre jöjjön, szükség van az
empátiámra, hogy átérezzem a beteg helyzetét. Biztosítani kell őt arról,
hogy útitársául szegődök, jelen vagyok a számára. Elfogadom őt. Mellé
szegődök örömében, bánatában. Nagyon fontos az értő meghallgatás,
hogy úgy legyek jelen a másik számára, hogy nyitott legyek a
mondandójára. Nyitottság, hitelesség, őszinteség kell, hogy jellemezze a
kapcsolatot, mert bizalom csak ott jön létre, ahol átláthatóság van.
Mindig a segített határozza meg, hogy milyen mértékben akar és tud a
másik felé kitárulkozni. Bizalom ugyanis csak ott alakulhat ki, ahol a
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kapcsolat félelemtől, és erőszaktól mentes. Ha mindezekre odafigyelek,
akkor ez egy különleges teret teremt közöttünk, ez kegyelmi pillanat.
Sokszor tapasztalható, hogy a beteg nem osztja meg
családtagjaival az érzéseit, gondolatait, mert félti őket. Valakinek
azonban szeretné kimondani. Végtelenül jó érzés, amikor értő
figyelemmel odaülhetek a másik ember mellé. Kinyilváníthatom felé,
hogy itt most nem én vagyok a fontos, hanem ő. Hogy mi van vele?
Honnan jött? Mi a betegsége? Milyen kérdések foglalkoztatják? Az a
tapasztalatom, hogy ezzel az odafordulással mindig nagy örömet
szerzek a másiknak. És ő cserében megajándékoz történeteivel. Feltárja
az érzéseit, esetleg kisírja magát. Fontos, számomra, hogy észrevegyem
a másikat, hogy el tudja mondani nekem, ami akkor, ott fontos számára,
ami foglalkoztatja. Együtt rá tudjunk nézni azokra az akadályokra,
amelyek megnehezítik az életét, az Istennel, embertársaival és
önmagával való kapcsolatát. Segítsem őt az erőforrásainak a
feltárásában. Hagyjam őt, hogy saját tempójában haladhasson azon az
úton, amelyiken közösen indulunk el. Ezek mind jó érzéssel töltenek el,
nagy kincsek.
A kórházba kerüléskor nem csak a betegnek, hanem a
hozzátartozóknak is szükségük van támogatásra. Próbálok lehetőséget
teremteni arra is, hogy ők is tudjanak beszélni a tehetetlenségükről,
bizonytalanságaikról, bűntudatukról. Melléjük állni akkor is, amikor
haldokló szeretteiket kísérik. Jól esik nekik is a támasz, az érzékenység,
az együttérzés.
Nagyon fontos még számomra a gyógyító, ápoló személyzet
lelkére való érzékeny odafigyelés is. Nagy megtiszteltetés, nagy ajándék,
amikor megosztják tehetetlenségüket, fájdalmukat, elfáradásukat, vagy
akár a magánéletbeli problémáikat is.
Nagyon jól eső érzés az orvosok és nővérek elfogadó hozzáállása,
ahogy a munkámat segítik. A személyes kapcsolatok kialakításával úgy
érzem, sikerült kiépíteni a jó munkatársi kapcsolatot, és ez is örömmel
tölt el.
A lelkigondozói kapcsolatban legfontosabb eszközünk a saját
személyiségünk. Nagyon fontos, hogy ismerjem a belső világomat.
Ehhez szükséges, hogy foglalkozzak magammal. Tisztában kell lennem
saját érzéseimmel ahhoz, hogy a másik belső világához érzékenyen,
empatikusan tudjak viszonyulni. Fontos számomra ez az önmagamra
való reflektálás a találkozások során, mert így az önismeretben is
fejlődhetek.
A lelkigondozói beszélgetés nem csak lelkigondozott központú,
hanem Isten központú is. Fontos, hogy folyamatosan ápoljam a hitemet,
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élő kapcsolatom legyen Istennel, akire mindig számíthatok. Felemelő
érzés, hogy küldetésemet Istentől és az egyháztól kaptam, és
szolgálatomat Isten iránti hűségből végzem. Imádkozó ember lehetek,
aki hálát adok, könyörögök, közbenjárok azokért, akikkel nap mint nap
találkozok. Imáimban rendszeresen visszatekinthetek arra, hogy
mennyire tudtam Istennel együttműködni. Minden nap rábízhatom az
Istenre azokat, akikkel találkoztam, hogy Ő munkálkodjon az életükben.
Ez szabadságot és örömöt ad nekem.
A kórházban nagyon sok területen nyílik alkalmam a
találkozásokra. Most mégis egy számomra nagyon nehéz, de nagyon
szép területet szeretnék még kiemelni, a haldoklók kísérését.
Megtapasztaltam, hogy már azzal is nagyon sokat segíthetek a
haldoklónak, ha kapcsolatba lépek vele, ha nem kerülöm el a vele való
beszélgetést. Napjainkban sajnos kevés időt töltenek a hozzátartozók a
haldokló mellett. Így nincs mód arra, hogy a beteg beszélhessen
érzéseiről, félelmeiről. Nagyon sok esetben nem akarnak a halál
közelségéről
beszélni.
Ez
a
kölcsönös
hallgatás
gyakran
megtapasztalható a haldokló beteg és a családtagjaik mellett. A
családtagok nem merik közel engedni magukhoz a halál gondolatát,
vagy féltik a szeretett családtagot, és inkább nem hozzák szóba. A
haldokló részéről is van egy viszontféltés, ő sem akarja terhelni a
családtagjait a benne zajló érzésekkel, inkább magába folytja azokat.
Ezért fontos nekem, hogy odaüljek a haldokló ágya mellé, hogy
meghallgassam, hogy odafigyelek rá, hogy megértsem őt. Hogy
megoszthassa velem kínzó érzéseit, nehézségeit. Ha sikerül kialakítani a
bizalmi kapcsolatot, akkor a haldokló bátran és nyíltan ki tudja mondani
szorongásait, félelmeit. Megoszthatja élettörténetét, beszélhet titkairól,
tapasztalatairól, amikről a hozzátartozókkal nem mindig nyílik mód
beszélni. Nagyon sok minden foglalkoztatja ilyenkor a haldoklót, sokféle
érzés kavarog benne. Szembe kell néznie a halállal, elindulnia az
ismeretlenbe, az idegenbe. Nem tudhatja milyen hosszú és milyen
göröngyös lesz ez az út. Nem tudja mennyi fájdalmat, kétségbeesést,
reményt és reménytelenséget hozhatnak a következő napok, hetek,
hónapok. A halál előtti hetek azonban nem csak a szenvedés hetei,
hanem
különleges
időszakja ez
a haldokló személyisége
kiteljesedésének is. Azzal, hogy elkísérem a haldoklót élete utolsó
szakaszában, különleges bensőséges időbe léphetek be. Ebben a
kitüntető pillanatban lehetek az az ember, aki rendszeresen jön,
érzékenyen figyel, tapintatos, addig marad, amíg a betegnek szüksége
van rá. Lehetőséget teremtek arra, hogy a haldokló tudjon önmagáról
beszélni. Figyelhetek rá, hogy egy szóval, mozdulattal, pillantással
elmondhassa mindazt, ami számára igazán fontos, és amit eddig nem
tudott vagy nem lehetett elmondani. Értelmet kell adni az időnek, ami
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még hátra van. A haldoklók kísérésekor az a legfontosabb, hogy őrá
figyeljek, hogy a jelenlétemmel enyhítsem a fájdalmát. Azt a biztonságot
kell nyújtani, amiből megérzi, hogy nincs magára hagyva, hogy
biztonságban van, mert nincs egyedül.
A haldoklók mellet gyakran megtapasztaltam azt is, hogy
szimbólumokban beszélnek. Ilyenkor különösen érzékenyen kell rájuk
figyelni, fel kell ismerni, hogy mit is akarnak ezzel mondani, üzenni.
Ennek kapcsán előjött egy nagyon megható, szép élményem, amit most
a betegnaplóm felhasználásával szeretnék megosztani, természetesen a
beteg anonimitásának megőrzése mellet.
Éva a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával felhozta, hogy milyen jó
lett volna, ha összeházasodhattak volna az élettársával, az esküvőt
emlegette. Szerette volna, ha életében ez még lerendeződik. Ma, amikor
elmentem hozzá, már nagyon gyenge volt, szinte alig nyitotta ki a
szemét. Leültem mellé a székre, megfogtam a kezét, egészen biztos,
hogy érezte, mert ujjait az enyém közé kulcsolta. Így ültem mellette
csendben, és egy kis idő múlva elkezdtem imádkozni. Most nem zavart a
tehetetlenségem, inkább felszabadító volt ez a szent csend. Ahogy így
csendben ültem mellette és imádkoztam egyszer csak, szinte alig
hallhatóan megszólalt. Ma lesz az esküvőm, de már Jézus lesz a
vőlegény. Ahogy ezt mondta, kicsordult a könny a szeme sarkából, az
enyémből is. Nagyon megható volt. Ezzel a szimbólummal azt üzente
számomra, hogy hamarosan találkozni fog az „égi vőlegénnyel”.
Éreztem, hogy ez lesz az utolsó találkozásunk.
Ami így is történt, mert amikor legközelebb mentem, Évát már nem
találtam az ágyában. Annyira szép, annyira meghitt volt ott ez az utolsó
találkozásunk, hogy most, sok év után is beleborzongtam.
Amikor a beteg megérzi, hogy meg fog halni, félig-meddig tudatos
belső munkába kezd. Lehet, hogy csak az anyagi ügyeit fogja
elrendezni, de eljuthat odáig is, hogy rendet tesz személyes
kapcsolataiban is, újra találkozik valakivel, akivel összeveszett,
bocsánatot kér azoktól, akiket megbántott. Az is nagy megtiszteltetés,
amikor kísérőként bábáskodhatok ezekben a folyamatokban.
Gyakran vannak olyan találkozások is, amikor már nincs mód
szavakra. Sok haldoklónak már az egyszerű jelenlét a nyugalom, a
védettség érzését nyújtja, érzik, hogy van valaki mellettük. Felemelő
érzés, amikor én lehetek ez a valaki. Legtöbbször itt már nincsenek
szavak. Helyet adhatok az érintésnek, a finom simogatásnak. Ilyenkor
már csak ülök az ágy mellett, és fogom a haldokló kezét. Ez legtöbbször
szemmel láthatóan jól esik, ha érezhetik a másik kezét. Egy kedves kéz
meleg érintése vigasztalja és megerősíti őket legbelül.
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Van olyan is, hogy a beteg igényli, hogy imádkozzak, felolvassak a
Szentírásból, olvassak a Zsoltárokból. Ezzel megpróbálom Isten jóságos
szeretetét és irgalmát közvetíteni a haldokló felé, és hiszem, hogy
mindez reményt ad és megnyugvást. Nagyon felemelő, szomorú, de
mégis gyönyörű pillanatok ezek.
Segített megfogalmazni még, hogy miért is öröm számomra a
betegek szolgálata, János evangéliumában a Beteszda-fürdőnél
játszódó jelenet. Ahol a 38 éve béna ember ott fekszik a gyógyító víz
partján, és azért nem tud meggyógyulni, mert nincs, aki besegítse őt a
tóba az alkalmas pillanatban. Nincs embere! Számomra nagy kitüntetés,
nagy áldás, hogy Ember lehetek az Ember mellett. Mert József Attilával
együtt én is azt vallom: „Hiába fürösztöd meg önmagadban, csak
másban moshatod meg arcodat.”
(POLÓNYINÉ MARETTA JUDIT LELKIGONDOZÓ A VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZBAN)

24 ÓRÁS SZENTSÉGIMÁDÁS NYITÓ SZENTMISÉJE
A VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZBAN 2017. MÁRC. 24-ÉN
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Szabóné Szekeres Ildikó
Segítettük a kórház lelkiségének fejlődését
Kívülről nézve azt is gondolhatják, hogy a lelkigondozás nagyon
szép, de nagyon egysíkú és megterhelő tevékenység lehet. Van is
benne igazság, hiszen a segítő szakmák jellemzője, hogy az emberek
életének nehéz, válságos pillanataiban próbálnak valamilyen támaszt
nyújtani. Számomra a lelkigondozás sokkal sokszínűbb és változatos
szolgálatot jelent. Tizenkét éves koromtól együtt élek egy krónikus
betegséggel, ezért sokat voltam kórházban, megtapasztaltam, milyen jól
esik egy jó szó, egy simogatás válságos helyzetekben. Lehetőségként
élem meg, hogy ami jót kaptam az élettől, Istentől, abból most
valamennyit visszaadjak az embereknek.
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban tizennyolc fekvőbeteg
osztályon, nyolcszáznegyven ágyon ápolják a rászorulókat és az
ezekhez tartozó ambulanciákon is találkozhatok a betegekkel. Betegen
feküdni egy hat ágyas kórteremben, kiszolgáltatottan, esetleg teli
félelemmel a jövőt illetően, embert próbáló helyzet. Lelkigondozóként
megtiszteltetés számomra, ha nekem, ismeretlennek a beteg megnyílik
és megosztja velem érzéseit. Kísérem őt azokban a napokban, amit a
kórházban tölt. A lelkigondozói beszélgetéssel próbálom őt segíteni
abban, hogy megtalálja a személyes válaszait a helyzetéből adódó
kérdéseire. Az elmúlt 15 év alatt nagyon sok szép lelkigondozó lelkigondozott találkozás részese lehettem. Vannak emlékezetes
beszélgetések számomra. Bizonyos osztályokon (pl. onkológia,
mozgásszervei rehabilitáció, ápolási osztály) a helyzetből adódóan
hosszú lelkigondozói kísérés alakul ki egy-egy beteggel és esetleg a
hozzátartozókkal is. Van, akinek kísérése egészen a haláláig tartott.
Részese, útitársa lehettem az életüknek és ők is az enyémnek.
Feladatomnak tekintem a kórház működését szolgáló több mint
hatszáz dolgozóval való jó kapcsolatot is, hiszen lelkileg megterhelő
munkájuk miatt, szükségük lehet a mentálhigiénés segítségre. A beteg
ember gyógyítása csapatmunka. Ebbe beletartozhat a lelkigondozó is,
az osztály életében részt venni és az ápolószemélyzet munkahelyi vagy
személyes problémáit meghallgatni nagyon fontos. Ez kölcsönös
bizalmat és összetartozást eredményez. Ezáltal is a beteg jólétét
segítjük elő. Lelkigondozóként a hosszú évek alatt sok kollégával nagyon
személyes, jó kapcsolat alakult ki, ami számomra nagy öröm és
gazdagító érzés. Megtapasztaltam, hogy az egészségügyben nagyon
sok jó ember dolgozik, hiszen ezt a testileg-lelkileg megterhelő munkát
azok vállalják, akik önzetlen szeretettől vezéreltetve élik az életüket. Jó
ilyen helyen dolgozni, része lenni ennek.
11

Ezenkívül a történelmi egyházak kórházlelkészi működését is
segítem és koordinálom az intézményben. Katolikus lelkigondozóként
szolgálok, de felekezeti hovatartozás nélkül van küldetésem a betegek
felé. Kórházunkban harmincegy éve minden szombat délelőtt van
katolikus mise, amire hívogatom a betegeket és összeírom azokat, akik
a kórteremben szeretnének szentségekhez járulni. Az evangélikus és
református betegeket pedig hívom az istentiszteleti alkalmakra, felírom
és eljuttatom a tiszteleteshez, ha beszélgetni szeretnének egyházuk
lelkészével. Mivel kórházunkban csak szombat délelőtt van lelkipásztor,
ezért a hétköznap akut állapotú betegek szentségi ellátását is én
segítem azzal, hogy az éppen ráérő közeli plébános atyák közül valakit
behívok a beteghez. Az elmúlt évek alatt, megtapasztaltam sok „csodás”
pillanatát a szolgálat ezen részének.
A betegek és az ápolószemélyzet hitéletének megerősítését
elősegítő alkalmak szervezése, lebonyolítása is sok örömet ad.
Szolgálatom hosszú évei alatt szerveztünk 24 órás szentségimádást, 24
órás dicsőítő alkalmat sokféle felekezet részvételével. Biblia-maratont,
azaz nyolc órán keresztül különböző felekezetek papjai olvasták fel és
magyarázták a szentírást a betegek és dolgozók számára. Hiszem, hogy
ezek is segítették a kórház lelkiségének fejlődését, hogy nagyobb
szeretettel tudjunk a betegek felé fordulni. Ezenkívül rendszeresen
szervezünk Szó-Zene-Áhítatot az osztályokon, ami irodalmi, verses,
zenés, imádságos alkalmat jelent. Szekularizált társadalmunkban ilyen
módon is próbáljuk nyitogatni a betegek lelkét.
A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata felirattal faliújságot
működtetünk. Az évek folyamán majdnem mindegyik fekvőbeteg osztály
jelezte, hogy ők is igényelnek ilyet az osztályuk folyosójára. Igazodva az
évszakok változásához és az egyházi év ünnepköréhez, az ezeken
olvasható tartalmak tervezése és kivitelezése lelki és kreatív munka is
egyben. Kitaláltam a Kalmopyrint „helyettesítő” Lelkipirint, ami rövid,
bölcs, az életvitellel kapcsolatos idézeteket jelent, és a faliújság
tartójából elvihető. Az idézet és az adott szöveghez való kép keresése is
örömet adó munkává vált.
Szolgálatvezetőnk, dr. Faragó Artúr atya Kísérő címmel a betegek
számára újságot hozott létre, amit ingyen osztunk annak, aki kéri. Rövid
lelki írásaival, vers és próza részével kedvelt olvasmánnyá vált
kórházunkban.
Lelkigondozói feladat az önkéntes beteglátogatók toborzása,
felvételiztetése,
kiképzése,
valamint
az
önkéntes
csoport
továbbképzése, találkozóinak vezetése is. Az évek folyamán sok
önkéntes csatlakozott hozzánk. Vannak, akik már évtizede szolgálják az
adott osztály betegeit, de minden évben van új önkéntes tagok
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meghívása, beléptetése a rendszerünkben. Így a legtöbb fekvőbeteg
osztály munkáját segíti önkéntes beteglátogató, hetente egy-két órát
töltve a betegek körében. Nagyon családias, jó csapat gyűlt össze,
figyelünk egymásra, segítjük egymást, imádkozunk egymásért és
családjainkért. Jó lelkű, idejét, fáradozását nem sajnáló, önzetlen
emberek alkotják ezt a társaságot. Különbözőségünk a szeretetben
egységes szolgálattá válik.
Az elmúlt években többféle hagyományt is megteremtett
szolgálatunk az intézményben. Ilyen például a betlehem felállítása
advent elején, a kórház kertjében. A Luca-napi (december 13.)
betlehemes előadás, amelyet a kórházi osztályokon iskolás gyermekek
mutatnak be. Másfél évtized alatt szintén szép szokássá vált a
kórházban lévő minden beteg meglátogatása a karácsony előtti utolsó
estén, amiben gitáros énekkaros fiatalok segítenek szolgálatunknak.
Minden beteghez odalépünk és kedvenc karácsonyi énekét elénekeljük,
apró ajándékokat adunk, így téve meghittebbé a kórházban töltött
ünnepet. Ugyanígy teszünk a szolgálatban lévő személyzettel is.
Minden résztvevő számára (beteg, ápoló, fiatalok, lelkigondozó) a
legszebb ajándék ez az este. Az önzetlen szeretet estéje.
Hagyománnyá vált nagyböjtben, nagyhéten a keresztút végzése. A
főnővérek, orvosok, egyéb vezetők vállalják a keresztúti állomások
felolvasását.
Ezeken kívül, az aktuális igényekre válaszolva, volt már a
lelkigondozásban szokatlanabb alkalom is, amivel úgy éreztük segítünk
a betegeknek. A mozgásszervi rehabilitációs osztályon táncterápiát
szerveztünk, ahol, meghökkentő módon, ülve táncoltunk. Csodálatosan
felszabadult minden résztvevő ezen az alkalmon, mintha nem is
kórházban lennénk. Szerveztünk kiállítást olyan lelkigondozott, mai napig
kísért, krónikus betegünk munkáiból, aki az orvosra várakozva határozta
el, hogy festeni kezd, majd ezt professzionális szintre fejlesztette az évek
alatt.
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban, a lelkigondozói szolgálat
életében nagyon sok minden történt. A szolgálat vezetője, Artúr atya
támogatólag és tevőlegesen is sokat tett, hogy a kórházban lévő betegek
testi-lelki gyógyulását segítse. Ezúton is köszönet érte, Isten segítse
továbbra is a munkájában.
Az elmúlt tizenöt év alatt nagyon sok élmény, cselekedet, tekintet, és
szó volt, aminek említése ezen írás kereteibe nem fér bele, de a
szívemben, lelkemben él és hat. A szolgálat a sok fájdalommal való
találkozás ellenére sok örömet és tapasztalatot, talán egy kis
bölcsességet is jelent az életemben.
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Hálás vagyok Istennek, hogy dr. Beer Miklós püspök atya
létrehozta a váci egyházmegyében a kórházlelkészi szolgálatot. Örülök,
hogy a kezdetektől része lehetek lelkigondozóként.
Hálás vagyok azért is, hogy dr. Faragó Artúr atya megálmodta ezt
a lelkigondozói hálózatot az egyházmegye kórházai számára, majd
kitartó munkával meg is valósította. A tizenöt éve elültetett „mag”
kicsírázott, növekedett, mára terebélyes fává vált. Isten áldása legyen
rajta továbbra is!
(SZABÓNÉ SZEKERES ILDIKÓ LELKIGONDOZÓ A KISTARCSAI FLÓR FERENC KÓRHÁZBAN)

ÜNNEPI SZENTMISE A KISTARCSAI KÓRHÁZ FLÓR FERENC TERMÉBEN 2018. FEBR. 17-ÉN
„30 ÉVE VAN MINDEN SZOMBATON SZENTMISE A BETEGEK SZÁMÁRA”

A KÉPEN A KÖVETKEZŐ TANÚSÁGTÉTEL SZEREPLŐI: A LELKIGONDOZÓK, AZ ATYA ÉS SZÉKELY JUDIT
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Székely Judit
Egy ajtó, amin bekopoghatunk
2005 júniusában, a főnővéri értekezleten, két ismeretlen személy
vett részt. Ez nem volt szokatlan dolog, hiszen gyógyszercégek,
gyógyászati segédeszközöket gyártó vállalkozások rendszeresen
bemutatkoztak a főnővéreknek a remélhető jó kapcsolatok
kialakításának érdekében. Amitől ez szokatlan volt, hogy egy fiatal atya
és egy mosolygó, kerekarcú nő jött el hozzánk bemutatkozni. Ez volt az
a pillanat, amikor a Kórházlelkészi Szolgálat és a hétköznapi
betegellátás összetalálkozott Kistarcsán.
Dr. Faragó Artúr atya és Szabóné Szekeres Ildikó lelkigondozó
körbejárták a kórház főorvosait, főnővéreit és elmondták, hogy mit
szeretnének itt csinálni. Én az Onkológia főnővéreként igen nagy
örömmel láttam őket, mert bár az osztályunk kuratív (gyógyító) jellegű,
mégis sok-sok segítségre volt szüksége a nővéreknek ahhoz, hogy a
betegeinkben megmaradjon a gyógyulásba vetett hit vagy, ha itt az idő,
méltósággal, emelt fővel tudjanak elmenni.
Az emberek többsége általában a betegek szükségletét veszi
figyelembe, ha a betegellátás szóba kerül, de mi, akik ott dolgozunk,
tudjuk, hogy a személyzet mentális állapota is fontos. A Kórházlelkészi
Szolgálat nem csak a betegekkel foglalkozott, foglalkozik a kórházban,
hanem a kollégákkal is.
A lelkigondozó Ildikó hamar becenevet is kapott. Ő a Lelki Ildikó, és
az évekkel később hozzá csatlakozó kollégája a Lelki Brigitta.
Mit adtak Ők nekünk?
Erős, elkötelezett hitüket Istenhez, úgy, hogy a más vallások felé
elkötelezett emberek vagy épp ateisták mellett is úgy ültek, ülnek és
segítenek a bajok lelki feldolgozásában, mint a saját hitbéli társaiknak.
Volt egy betegünk. Negyvenes éveiben járt és az orvostudomány nem
tudott rajta segíteni. Világéletében ateista volt és a halál árnyékában
sem akart ezen változtatni. Ildikó minden nap ott ült mellette, fogta a
kezét. Amikor benyitottunk, két, spirituálisan összetartozó embert láttunk,
akik kölcsönösen tisztelik egymást. Én, személyemben talán ekkor
tanultam meg, hogy mit jelent a hitelesség.
Mit adtak Ők nekünk?
Egy vidám, derűs, jól megszervezett önkéntes csoportot, akik
mindig segítettek, ha kellett. Az én osztályomon Ágika teljesített
szolgálatot. Nem volt fiatal és sok fájdalmat ért meg. Mint nyugdíjas,
ülhetett volna otthon, de nem. Ő még adni akart embertársainak. Hetente
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kétszer bejött. Nemcsak a betegek várták, hanem az ápolók is örültek
neki. A szolgálati idején túl az ünnepeinken is részt vett. Egyszerűen
hozzánk tartozott. Második dédunokája születése után már inkább a
családjára koncentrált. Nagyon sajnáltuk, mikor elment, szeretettel
emlegettük.
Mit adtak Ők nekünk?
Egy ajtót, amin bekopogtathattunk, bekopoghatunk. Sokszor mi
magunk úgy érezzük, hogy a fejünkre szakad az ég és nem bírunk
megbirkózni személyes problémáinkkal, fájdalmainkkal. Ha bekopogunk
hozzájuk a bajainkkal, olyan mintha gyóntatószékben lennénk. Biztosak
vagyunk benne, hogy szavaink nem hagyják el a szobát, hogy nem
vagyunk megítélve.
Mit adtak Ők nekünk?
Rengeteg programot. Ökumenikus együttléteket. Folyamatos
továbbképzéseket, amiken én is részt vehettem előadóként. Gyönyörű
adventeket, lelki táplálékként a misék szentségét. Mindezt úgy csinálták,
hogy nem láttunk és éreztünk negatív indulatokat, izzadságcseppeket,
verejtékezést, pedig ezek megszervezése nem lehetett egyszerű.
Mit adtak Ők nekünk?
A betegeink méltóságát, tiszteletét. Egy középkorú férfi haldoklott
az osztályunkon. Nem volt közeli családtagja és az állapotát rontotta az
alkoholizmusa. Most úgy mondanánk, hogy homeless. Tudta, hogy el fog
menni, ezért megkérdeztük Tőle, hogy kíván-e papot. Azt válaszolta –
kis félmosolyt erőltetve az arcára – most már minek? Ha itt van, fogadja
az atyát? – kérdeztem, ő bólintott. Szóltam Ildikónak és ő megszervezte
az egészet. Mit is? Ez az ember úgy ment el, hogy az ágya körül
imádkozó, síró nővérkék térdeltek és Görbe József atya megrendülten
adta fel a betegek szentségét. Mire a szertartás véget ért, a mi betegünk
elment. Sok halált láttam, de kevés ehhez fogható méltóságút.
Végül mit kaptam én a Kórházlelkészi Szolgálattól?
Elsősorban a betegeim békéjét. A szépséges továbbképzési
napokat, ahol velem szemben ül 50-60 lelkes fiatal és kevésbé fiatal
ember, tele hittel, segíteni vágyással, akarással. És végül, de nem utolsó
sorban 3 különleges ember barátságát.
Köszönöm Artúr atya, Lelki Ildikó és Brigi! Köszönöm, hogy részt
vehetek ebben a munkában!
(SZÉKELY JUDIT A KISTARCSAI KÓRHÁZ ONKOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK NYUG. FŐNŐVÉRE)
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Szita Tamásné
Egy meghallgató ember vagyok, aki elfogad
Amikor meghívást kaptam, s beléptem a szolgálatba, még nem volt
számomra annyira nyilvánvaló, hogy hogyan is képzeljem el magam egy
egészségügyi intézményben. Sok kérdés volt bennem, hogy fognak
fogadni a dolgozók, a betegek? Hogyan kezdjek meg egy beszélgetést,
mit tudok tenni? Szeretem az embereket, mindig is érdekelt, ki hogyan
küzd meg az életében adódó helyzetekkel. Mi, vagy ki segít nekik.
Szerettem hallgatni az idősek beszámolóit, akár százszor is! Elmerültem
az ő világukban, csodáltam, hogy annyi megpróbáltatás után, milyen
kedvesek és jólelkűek tudtak maradni. Meghatott, amikor egy idős néni,
akinek épp az ebédet vitték, odatolta elém a tányért és azt mondta:
„Egyél fiam, majd én megeszem, amit meghagysz!” Micsoda jószívűség,
anyai szeretet, odaadás, s mélyen megtisztelő, hogy szinte unokájaként
kezelt. Visszatoltam a tányért, megfogtam a kezét: „Nagyon kedves
tetszik lenni, de ez itt a magáé, az enyém is meglesz később.”
Gazdagabbnak éreztem magam, minden bizalmas beszélgetés
után. Vártam a következő napot, imáimban kértem, hogy lehessek az
Isten füle, keze, lába, szeme, működhessen rajtam keresztül! Ennél
szebb hivatást el sem tudtam képzelni! Teréz anya gondolatai belém
ivódtak, és próbáltam a magam szolgálatába beilleszteni.
„Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való
találkozás után, mint előtte.”
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”
„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.”
Reggel a kórházba menet megkérdeztem: Uram, ma mit készítesz
számomra? Kiket küldesz elém? Hová, kihez viszel?
Érzelmileg igénybe vevő napok vannak mögöttem, hiszen sok
kliensemet kísértem utolsó útjára, és ahogy mellettük ültem, végig
gondoltam a beszélgetéseinket, azokat a történeteket, amiket elmondtak
magukról. Fájdalom, mert többé nem találkozunk, megtiszteltetés, mert a
bizalmába fogadott, szeretett, s szerettem. Idegenek voltunk egymásnak,
de egy láthatatlan kötelék összekötött bennünket. Hitet megerősítő
alkalmakban volt részem.
Az Isten emberének lenni, amellett, hogy megtisztelő, nagyon nagy
felelősség is, hiszen van, aki rajtam keresztül találkozik először az
egyházzal, a hittel. Időbe telt, amíg elfogadták, nem hittérítő vagyok,
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hanem egy meghallgató ember, aki elfogad, nem ítélkezik, aki segít és
mellette van, ahogyan, amikor szükséges.
Olykor magam is meglepődtem, hogy mennyire irányítja az Isten a
lépteimet, mennyire egybekapcsolódtak az események, a találkozások.
Amikor a belső hang szelíden sugallta, hová kell mennem, és a konok én
nem mindig akart hallgatni az iránymutatásra, de kis kerülővel mégis
eljuttatott ahhoz, akihez eredetileg a Gondviselőnek, a nagy Rendezőnek
tervében volt. Nehéz szavakkal elmondani, ezek számomra is misztikus
élmények voltak.
És azt is tapasztalom, hogy nem mondhatom azt: „na, igen, most
már elértem a csúcsot, és hitben is már nagyon előre járok. Az
emberekkel megtalálom a közös hangot, mindenre tudok segítséget
adni.” – Ez nem így van. A korlátaimat, határaimat is meg kellett
tapasztalnom. Sokszor elfogadni az elfogadhatatlant, amikor például egy
kicsi gyermek haldoklott. Csodaszép volt, aranyos és mosolygott, s pár
hónap múlva, amikor a koporsójánál álltam, cikáztak bennem a
kérdések, néztem a szülőket, akik szinte átfagyva a téli hidegben, a
fájdalomtól megdermedve képesek lettek volna ott állni egy
örökkévalóságig. Aztán menni tovább, a rossz napok után a jó napok
felé.
Egy idő után mások is csatlakoztak hozzám, az önkéntesek, akik
szintén számtalan meglepetéssel szolgáltak. Csodálattal néztem őket,
ahogyan mesélték, hogy ők maguk is milyen megpróbáltatásokon
mentek keresztül, és az életük harcaiban elfáradtan nem legyintenek,
hogy van nekem is elég, hanem szabadidejükből jut a betegek számára
is. Ez igazi csoda. Nem várnak érte juttatást, de érzik, tartoznak ezzel
Istennek, maguknak. Van, aki hálából, van, aki csak úgy.
Megtisztelő, amikor a papot kísérhetem a beteghez, hogy
szentségekkel ellássa. Sok csodának voltam szem- és fültanúja, az
Oltáriszentség ereje, Isten jelenléte mind nyilvánvaló volt. Megerősítő
volt számomra látni, hogy nagyon súlyos betegségeiket, milyen
méltósággal viselték a betegek, milyen mély hittel várták a
szentáldozást. Eszembe jutott egy kedves beteg, akit vizsgálatra vittek,
és nem volt szabad ennie előtte. Azt mondta: „Az Úr Jézust nem
utasítom el, az ostya nem a gyomromba, hanem a szívembe kerül.”
Egy hosszabb beszélgetés után, ami azt jelentette, hogy én hosszasan
hallgattam, azt mondta egy református vallású beteg. „Azt tudja, hogy
most egy eltévedt bárányt visszavezetett?” És tisztában voltam vele,
hogy az Isten működött csodásan közben.
Természetesen hosszasan tudnám folytatni sok-sok élet történetét,
megható találkozásokat, hiszen több mint egy évtizede lehetek részese a
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szolgálatnak. Több zarándokúton vehettünk részt a betegekkel, SzóZene-Áhítatok, karácsony előtti betlehemezések, keresztutak, passiók.
Kirándulások a kollégákkal, a püspökségen tartott lelkigyakorlatok, a
szupervíziós alkalmak, amikor megoszthattuk egymással a legbensőbb
örömeinket, aggályainkat, félelmeinket, bizonytalanságainkat is. Egymás
kórházainak megismerése, bemutatása, mind remek lehetőség volt arra,
hogy betekinthessünk, ki, milyen körülmények között, milyen
helyszíneken teljesít szolgálatot.
Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a szolgálat tagja lehetek,
mely egyedülállóan, gondosan megszervezett az egyházmegyék
tekintetében. Hálás szívvel gondolok a szolgálat megálmodóira,
megvalósítóira, hiszen nélkülük nem részesülhettünk volna ennyi lelket
gazdagító találkozásban. Istennek legyen hála!
(SZITA TAMÁSNÉ LELKIGONDOZÓ A BALASSAGYARMATI DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZBAN)

24 ÓRÁS SZENTSÉGIMÁDÁS KEZDETE
A BALASSAGYARMATI KÓRHÁZ KÁPOLNÁJÁBAN 2015. SZEPT. 28-ÁN
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Fölfedezhetők a források
Az embersége, az önismerete, és az empátiája határozza meg, hogy az
elsajátított ismeretek birtokában jó lelkigondozó lesz-e, aki erre a hivatásra
vállalkozik – véli Varga Kapisztrán ferences szerzetes, aki a WebNővérnek
nyilatkozott a lelkigondozásról, a falak lerombolásáról és arról, hogy a
megnyíló ember tisztelete nélkülözhetetlen.

Hogyan kapcsolódik a szerzetessége, papsága a mentálhigiénés
szemléletéhez?
Van egy nagyon fontos alapelv: a természetre épít a kegyelem. Ha
valaki nem tud megtenni valamit, például az Istennel való kapcsolatában
nem tud haladni, akkor annak mélyebb emberi okai vannak. Ezért ez
nem teológiai probléma, így nem teológiai, hanem emberi segítséget
kíván. Ez nem azt jelenti okvetlenül, hogy pszichológusra van szükség. A
protestáns egyházakban, ahol a szentségek száma jóval kevesebb, így
az emberi szolgálatot fejlesztették ki, amit nem lelki vezetésnek hívnak,
hanem lelkigondozásnak. Ezen alkalmakkor olyan is történhet, mint
például a katolikusoknál a gyónásban: személyes útmutatást kap az
illető. Valami ilyesmi terelt engem abba az irányba, hogy képes legyek
segíteni az embereknek: szépen haladjanak az istenszeretet és a
felebaráti szeretet útján. Képes legyek nem kóros esetekben segíteni
abban, hogy eltávolítsák azokat az akadályokat, amelyek megnehezítik
életüket, az Istennel, embertársaikkal és önmagukkal való kapcsolatukat.
Mit jelent az ön számára a mentálhigiéné, a lelkigondozás?
Amikor e tevékenységbe bekapcsolódtam, már elterjedt a
mentálhigiénés szolgáltatás, ám lelkigondozás még nem létezett a
katolikus egyházban. Amikor Pasarétre kerültem, és az ottani
növendékek elöljárója lettem, akkor világossá vált, hogy a teológiai
tantárgyak között nincs olyan, amely segítené őket abban, hogyan
szólítsák meg többek között a betegeket, gyászolókat. Akkor kerültem
kapcsolatba olyan szakemberekkel, akik ekkor már kidolgoztak olyan
tematikákat, amelyek a teológiai képzésben felhasználhatók voltak.
Miért fontos, hogy e téren is legyen képzés, legyenek hozzáértő
szakemberek?
Azért, mert ha az embereknek el akarjuk vinni az evangéliumot,
akkor először is meg kell tudnunk őket szólítani. Szemtanúja voltam egy
kórházban a következő esetnek: a kórterembe bement a pap,
megkérdezte, kívánja-e valaki a szentségeket felvenni. Senki nem
jelentkezett, többen elfordultak. Majd jött a lelkigondozó, akinek nagyon
örültek, vele szívesen beszélgettek. Nem gondolom, hogy a papnak
ártana, ha meg tudná teremteni azt a légkört, amelyben jól viszonyulnak
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hozzá. Egyébként az említett kórházi lelkigondozó a katolikusokat, ha
erre igényük volt, segítette abban, hogy gyónjanak, áldozzanak. Ám
ennek előfeltétele volt a közöttük kialakult jó emberi kapcsolat.
Mint katolikus szerzetesnek van egy világképe. Ezt hogyan egészíti
ki a mentálhigiéné?
Kezdjük egy kicsit korábbról. Kapisztrán Szent János az 1400-as
évek közepén Lipcsében prédikált. Beszéde hatására hatvanan
jelentkeztek a rendbe. Harminc jelentkezőt elküldött Nürnbergbe, és az
ottani novícius magiszternek, Johannes Puhelbachnak, levelet küldött
arról, miként képzeli el a noviciátust. A többi között leírta, hogy
„ugyancsak állapítassék meg nekik egy óra a mentális imádság
számára, hogy megtanulják megismerni magukat, azért, hogy
megtanulják megismerni Istent”. Vagyis egyértelmű, hogy Istent
megismerni csak önmagunkon keresztül lehet. Ahhoz, hogy helyesen
gondolkodjunk Istenről, szükség van a helyes önismeretre, énképre. Ez
nem azt jelenti, hogy hibáktól, bűnöktől mentesek vagyunk, hanem
azokat nem tagadjuk, velük szembenézünk. Akkor tudom megközelíteni
jól az embereket, ha tudom, hogy a szavaim, gesztusaim mit jelentenek,
milyen hatást gyakorolnak az emberekre. Mi van akkor, ha így vagy úgy
közeledek hozzájuk. Tudnom kell magamról, ha megjelenek, mit
sugárzok. Kedvességet? Unottságot? Törődést? Befelé fordulást?
Nyitottságot? Empátiát?
Mondjon példát arra, hogyan foglalkozott az önhöz fordulókkal,
mielőtt megszerezte lelkigondozói tudását, majd a tudás birtokában
változott-e a szemlélete, gyakorlata?
Arról szeretnék szólni, hogyan gondolkodtam korábban, és mit
tartok ma. Amikor jönnek hozzám tanácsért, ma már tisztában vagyok
azzal, hogy nagyobb részük nem azt szeretnék tudni, hogy mitévő
legyen, hanem inkább el akarja mondani, mi van vele. Korábban sokat
gondolkodtam azon, mit fogok majd mondani, ha nehéz élethelyzettel
vagy betegséggel, esetleg házassági problémával keresnek meg. A
felevetett gondok megoldásáról, már akkor is éreztem, hogy valójában
fogalmam sem lehet. Ennek következménye volt, hogy a válaszaim
gyakran kimerültek közhelyekben. Még empátia esetén is képtelenség
pontosan belehelyezkedni a valóságba. Jálics Ferenc jezsuita atya
mondja, hogy ha azt akarom, hogy egy beszélgetés véget érjen, akkor
rögtön tanácsot kell adni, amiből a panaszkodó tudni fogja, hogy az ő
ideje lejárt. A lelkigondozó tisztában van azzal, hogy valójában a
panaszkodón az segíthet, ha saját maga megtalálja a problémájára a
megoldást. Forrásai birtokában benne kell megszületnie a jó válasznak.
Noha gyakran mondják nem, milyen jót beszélgettünk, ám én szinte
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semmit sem mondtam. Viszont igyekeztem jól kérdezni. A célom a többi
között az, hogy rendezze a gondolatait a hozzám forduló.
A gondolatrendezéshez és az esetleges forrásokhoz való
eljutáshoz gyakran sziklákat kell megmozgatni, falakat lerombolni.
Előfordulhat, hogy a sziklák a gyermekkor óta nyomják a segítségre
szoruló lelket…
A forrás meglétében biztosak lehetünk, ám valami útját állatja.
Élénken él bennem, hogy amikor novícius magiszter voltam
Szécsényben, a kolostor kertjében források fakadtak a domboldalon.
Találtunk a közelükben téglákat. Kisebb kutatás után találtunk egy
eltömődött forrásfoglalatot, amit megtisztítottunk, kiszedtük a homokot, a
szemetet, és újra feltörhetett a tiszta víz. Ezzel összegfüggésben, az
emberi lélekre gondolva, különbséget tennék a források fölfedezése, és
a falak eltávolítása között. A forrás „fölfedezése” egyfajta tisztítás, ami
sokféleképen történhet: imádsággal, beszélgetésben, terápiában. Abban
is biztosak lehetünk, hogy minden embernek, aki erre a világra születik,
van forrása. Ha nem klinikai esetről van szó, akkor meg lehet találni a
forrás eltömítődésének okát. Nagyon sok ember nem ismeri saját élete
forrásait. Nem tudja, mitől virágzik ki, folytat-e olyan tevékenységet, ami
ezt elősegíti. Érdemes szembenéznie azzal, van-e naponta legalább fél
órája arra, hogy azzal foglalkozzon, amit szeret, amikor kreatív, mint a
gyermek, amikor árad körülötted az élet. És nem önzésből, hanem azért,
hogy az lehessen, akinek lennie kell, a családja, a munkatársai vagy
egyszerűen a maga számára. Aki nincs tisztában azzal, ami a felszínre
bukkanhat, az a mélységekkel nincs kapcsolatban. Nagyon sokszor
előfordul azonban, hogy van forrás, de valami megállítja az áramlást.
Lehet fal. A felismeréssel és a megnevezéssel, már eredményt lehet
elérni. Legalább annyit, hogy nem menekülök. Segíthet az emberen a
felismerés mellett az imádság, amelyben eljöhet a megkönnyebbülés, és
az a szó eredeti értelmében visszanyeri salusát, vagyis egészségét,
üdvösségét. Vannak persze az emberi segítségnyújtás módszerei mellett
vallásos „technikák” is arra, hogyan közelítsem a lelkem Istenhez. Tehát
a gátak eltávolításnak több módja van.
Könnyebb annak, aki ismeri önmagát, másképpen fogalmazva:
képes találkozni önmagával. Ezt a találkozást hogyan segíti elő?
Valóban azt látjuk, hogy az emberek nagy része menekül attól,
hogy magára egy pillantást vessen, önmagával találkozzék. Az emberek
„gyógyszernek” használják a cigarettát, az alkoholt és más pótszereket a
bennük lévő feszültség enyhítésére. Mindezt azért, hogy elbírják viselni
azt, amiben élnek, amivel nem akarnak szembenézni. Ennek vannak
társadalmilag elfogadott formái is, például a munkába temetkezés, a
túlzott aktivizmus, ami, ha vezetői megbízatású munkájáról van szó,
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másoknak sem jó. Hiszen az a törekvés bújhat meg mögötte, hogy az
érintett elrejtse magát önmaga elől. Eközben nem tudja, ki is ő igazából.
A feltárásban olyan ürességet és hiányt tapasztalhat, amelyhez nincs
hozzászokva. Például az értelmiségi ember, aki rendkívüli problémákat
old meg különböző területeken, ám a házasságában vagy a gyermekei
nevelésében sikertelen. Nagyon nehéz az ilyen embernek szembesülnie
a kudarcával. Nehéz feltenni a kérdést: miért nem tudok magammal
maradni akár egyetlen percig? Miért nem vagyok boldog? Az esetek
jelentős részében az okok nem nyilvánvalóak. Sokan meglepődnek,
miből származnak a problémái vagy megjegyzik, azt hitték, ezen már túl
vannak. A fölismerések megkönnyítik őket, sőt már tudják is, mit kellene
tenni. A sikeres segítés mellett a lelkigondozóval előfordul, hogy nem tud
segíteni. Ezt el kell viselnie.
Aki segítséget kér a források föltárásához, a gátak lebontásához,
kiszolgáltatottá teszi magát, hiszen kitárulkozik. Bizonyos szempontból
függőségbe kerül a lelkigondozóval. Mint, ahogy a beteg-orvos vagy a
tanár-diák viszonyban is egyértelmű a kiszolgáltatottság. Ilyen
helyzetekben az emberi méltóság tiszteletben tartása lényeges kérdéssé
válik. Ehhez miként viszonyul a jó lelkigondozó?
Ez nagyon fontos. Ha nem tisztelném az emberi méltóságot – ami
nem a paragrafusok betartását jelenti csupán –, akkor nem
teremtődhetne meg az alapvetően szükséges bizalmi légkör. Talán ez
az, amit a legnehezebb megszerezni. Alkattól és a szenvedéstől függően
van, aki rögtön a nyakamba önti a problémáját, mások azonban próbára
tesznek. Mindenekelőtt az első alapelvem az emberi személység
tiszteletben tartása. Ami közöttünk elhangzik, azt teljes titoktartás övezi.
Az emberi méltóság tiszteletben tartása megjelenik úgy is, hogy azzal
foglalkozom, amit az illető mond. Igaz, felvethető, hogy az szubjektív.
Mégis csak az általunk megélt valósággal tudunk foglalkozni. Tény, hogy
mindenki másként éli meg ugyanazt a történést. Ha elkezdek valakit
győzködni, hogy amit elmondott, az nem úgy volt, akkor megszakad a
beszélgetés. Ezért miközben segítem azt a folyamatot, hogy mélyebben
tudja látni magát, aközben tiszteletben kell tartanom azt a képességét is,
hogy mennyire tud rátekinteni önmagára, mekkora a belső teherbíró
képessége. Nélkülözhetetlen a figyelem és a tapintat. Nagyon fontos,
hogy észrevegyem, mire van szüksége.
Azokban a hivatásokban, amelyek emberekkel kapcsolatosak, jó
tulajdonság az alázat. Hogyan nyilvánul meg a lelkigondozó alázata?
Az alázat az erények között az elsők között van. Alázatos az az
ember, aki saját és mások értékeit, hibáit, erősségét, gyengeségét
reálisan látja, értékeli. Erre nagyon nagy szüksége van a
lelkigondozónak, leginkább a másik ember világa tiszteletben tartásában
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mutatkozik meg. Bizonyos határokat nem szabad átlépni. E nélkül nem
lehet közeledni az emberek felé, e nélkül a kapcsolat tisztasága
elképzelhetetlen. Hiszen annak az embernek a társaságában érezzük
magunkat szabadnak, aki nem tolakodó, nem akarja ránk erőltetni magát
vagy a dolgokat. Az alázat jelenti azt is, hogy háttérbe szorítja magát a
lelkigondozó.
Sokan jelentkeznek lelkigondozónak. Ki alkalmas erre a hivatásra?
Sok éve veszek részt a képzésben, így látom, hogy ez nehéz
kérdés. Talán azt mondhatnám, hogy a lelkigondozónak figyelnie kell a
másik emberre, nyitottnak kell lennie az általa elmondott igazságra,
miközben empatikus. Nagy szerepe van a képzésekben az
önismeretnek. Ha a lelkigondozó terhelt lenne a saját múltjával, sebeivel,
és ezek a terhek mindig előkívánkoznának, akkor érintődne, nem tudna
figyelni a segítségre szorulóra, a figyelme saját magára terelődne.
Vagyis a lelkigondozó legyen egészséges lelkű, teherbíró, aki nem
önmagát
akarja
gyógyítani.
Előfordul,
azért
jelentkeznek
lelkigondozónak, hogy mások segítésén kívül a maguk személységét is
gyógyíthassák. Ha ezen túl van valaki, akkor az embersége, az
önismerete, és az empátiája határozza meg, hogy az elsajátított
ismeretek birtokában jó lelkigondozó lesz-e.
MOLDOVÁNYI TIBOR RIPORTJA A WEBNŐVÉREN 2019 ÁPRILISÁBAN
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Mások szenvedését még nem tudom letenni
Dr. Beer Miklós megyéspüspök és dr. Faragó Artúr atya, kórházlelkész
dolgozta ki a Váci Egyházmegye kórházpasztorációs tervét, a szolgálat 2004
júniusától működik. Ez Magyarország egyetlen olyan szervezete, amely egy
egyházmegye minden kórházában ugyanolyan módszerekkel, eszközökkel
szolgálja a betegeket. A szolgálat főállású munkatársai, kórházi illetve klinikai
lelkigondozók, az egyházmegye alkalmazottjai. A salgótarjáni Szent Lázár
Kórházban 2005 júniusától dolgozó Ocsovainé Zsélyi Rita teológiai
végzettséggel is rendelkezik, hitoktatott korábban iskolában és óvodában is.
Munkája alappilléreit úgy foglalja össze: odamenés, melléállás, velemenés.
Ebben a szolgálatban sok fájdalommal, félelemmel, haraggal találkozik, és
azzal, hogy a betegségben megváltoznak az emberek. Tudnia kell, mikor
kérdezzen, mikor hallgasson, de tanácsokat nem kell adnia. Sok mindent
megtanult már a tizenkét év alatt, de azt még nem, hogy letegye a mások
szenvedését. Vele beszélgettünk a salgótarjáni kórház kápolnájában.

Hogyan kapcsolódott a szervezethez?
Az Új Ember című újságban olvastam a hirdetést a lelkigondozói
állásról és képzésről is egyben, így jelentkeztem. Száznál is többen
jelentkeztünk, a kezdőcsoportba 16-an kerültünk be. A Semmelweis
Egyetem és a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete intenzív
képzésére jártunk, a szakvizsgát 480 órás képzés után tettük le. 2010.
november 18-án szakvizsgát tettem, s így lettem klinikai lelkigondozó, a
Sapientián pedig 2013-ban mestervizsgát tettem.
Fő feladatuk a lelkigondozói beszélgetés. Nem tanácsot adnak,
hanem odafigyelést, együttérzést és megértést. Azoknak, akik
szenvednek, választ keresnek a kérdéseikre, esetleg életük legutolsó
szakaszában járnak. Az ön munkája valójában mit jelent?
A lelkigondozás egy segítő mesterség, amely egységben látja az
ember pszichés, spirituális igényeit, és ezek harmóniáit szeretné
elősegíteni a betegség, gyász okozta krízishelyzetben, és mindezt
spirituális erőtérben. Szolgálatom része a hozzátartozók és a gyógyító
közösség tagjainak pszichés, spirituális támogatása is. Fő alappilléreit
úgy mondanám: odamenés, melléállás, velemenés. Amit tudok adni,
időt, meghallgatást, figyelmet. Közösen végigjárjuk a lelkigondozott
számára fontos, szomorú vagy derűs életállomásokat, és segítenem kell
őt saját erőforrásainak megtalálásában. Számomra nagyon fontos ebben
a szolgálatban az alázat. A másik ember megajándékoz engem az ő
titkaival. Való igaz, hogy az ember legjobb gyógyszere a másik ember.
És a beteg embernek sokkal inkább szüksége van egy másik
emberre. Lehet, hogy ugyanazzal az emberrel ön két hónappal korábban
tudott volna két szót váltani.
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Lehetséges, de tudnunk kell, hogy mindannyian lehetünk betegek.
A betegben egy pillanat alatt kialakul a félelem, a magány, a
reménytelenség, várakozás, önvád, ismerethiány. Amikor belépek
hozzá, nem tudom, hol tart, mi foglalkoztatja. Lehet, hogy nem jókor
kérdezem, lehet, hogy pont akkor nem én tudok segíteni. Óriási
erőforrásom a hitem. Mindennap hálás vagyok azokért a találkozásokért,
amikor sikerült beszélgetnünk, a bizalmukért, amivel sosem élek vissza.
Igyekszem segíteni, valakinek talán csak azzal, hogy ott vagyok vele.
Hozzátartozik a szolgálatomhoz a haldoklók kísérése, ami embert
próbáló feladat. Amikor nem szavakkal, hanem a mellette létemmel, a
kézfogásommal, simogatásommal, az imáimmal kísérem.
A haldokló kísérése azért is nehéz lehet, mert gondolom, azt már
megelőzi egy kapcsolat, nem akkor ül először az ágya mellé.
Lehet, hogy már ismertem korábban, de más esetben szólhat a
nővér, a hozzátartozó is, hogy kérjek segítséget, hiszen papokkal,
lelkipásztorokkal is kapcsolatunk van. Őket is hívjuk megadni azt a
segítséget, ami fontos lehet a beteg emberi méltóságához, vagy az
elmeneteléhez. Az a tapasztalatom, hogy aki gyakorolta a hitét, és fontos
volt neki, annak az elmeneteléhez is fontos.
Kevésbé félnek a haláltól, mint azok, akik nem hívők?
A nem hívők körében a pap látványa okozhat félelmet. A hívőknek
még az arcukon is látszik a nyugalom, a kisugárzás, az elmenetel
szépsége, ha – katolikus lévén - a betegek szentségével megerősítve
tud elmenni. A református lelkésznő, az evangélikus lelkész úr is az ő
felekezetének megfelelő útravalóval bocsátja el.
Huszonegy osztály van a kórházban, több mint hatszáz beteg.
Honnan tudja, hogy kihez menjen oda, kivel kell beszélnie?
Többféle a megszólítás. Szerdán katolikus misénk van, minden
második vasárnap evangélikus istentiszteletünk. Van, aki mise után vár
meg. Heti egyszer minden osztályra elmegyek, és felkínálom a
lehetőséget. Naponta, adott időpontokban azokhoz megyek, akiknek már
megígértem. Egyes osztályokra gyakrabban megyek, de a nővérek vagy
a hozzátartozók is szólnak nekem. Amikor valaki beteg a családban,
akkor az egész család megsérül, megszenvedi a történéseket.
A nap viszont önnek is 24 órából áll, és még aludni is kell. Hogy fér
bele?
Az évek alatt meg kell tanulni nemeket is mondani. Az elején
nagyon bátor voltam, szerettem volna, ha mindenki megismeri a
szolgálatot, és magas lett a vérnyomásom, voltak jelzések, hogy figyeljek
oda. Kicsit lejjebb vettem a mércét. A munkaszerződésemben hat óra
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betegágy melletti idő, és két óra adminisztráció, lelki felfrissülés van
előírva. Hála Istennek, gyönyörű parkunk van itt a kórházban, ami jót
tesz a lelkemnek, igénybe veszek lelkigyakorlatokat, képzésekre járok,
amik segítenek, vagy elmegyek Szentkútra. Három unokám van,
pótolhatatlan erőforrások. A családommal már minőségi időt töltök, akkor
csak velük foglalkozom. Ezt már megtanultam.
Azt is megtanulta, hogy letegye a mások szenvedését?
Nem tudom letenni, ezt tanulnom kell. Hordozom, viszont a
problémás esetek név nélküli feldolgozása, csoportban megbeszélése, a
lelkigyakorlatok, a hitem ápolása, az erről szóló olvasmányok segítenek
ebben. Negyven évesen kezdtem a szolgálatomat, és ha visszatekintek,
nem is tudtam volna hamarabb, kellett hozzá negyven év, hogy az
ember erősödjön, bölcsebb legyen. De nem lehet, hogy minden
halálesettel, minden tragédiával én is meghaljak, mert akkor nem tudok
adni a többieknek. Ugyanakkor vannak esetek, amik igenis
megdolgoznak, azokat viszem szupervízióra, hogy dolgozzuk fel.
Azt mondta, ha valaki beteg, akkor a család is megsérül, de nyilván
olyanokkal is találkozik, akiknek senkijük nincs.
Igen, és ez nem biztos, hogy mindjárt kiderül. Ránézek valakinek a
polcára, nem ítélkezhetem, de lehetnek sejtéseim, és óhatatlanul azon
kezdek gondolkodni, miben és kit kérjek meg, hogy segítsünk neki.
Vannak már önkénteseim, heten aktívan a betegágyhoz is jönnek. Több
szálon segítünk, akár ruhával, élelemmel, kedvességgel, és ebben nagy
segítséget kapok a nővérektől.
Említette az önkénteseket. Tájékoztatójukban így fogalmaznak:
minden évben december 31-ig várják azok jelentkezését, akik szeretnék
látogatni az elhagyottakat, szeretnének segíteni a szenvedés
magányának és terhének hordozásában, szeretnék láthatóvá tenni
Jézus szeretetét.
Ezt
minden
évben
meghirdetjük
a
templomokban,
egyházközségekben. Már az első évben voltak jelentkezőim, és minden
évben van újabb érdeklődő, de van, aki megriad a kórházi
körülményektől. Hét aktív önkéntesem van, és még ketten sekrestyési
feladatokat látnak el a kápolnában. Az önkéntes szolgálat fantasztikus
erőforrás, ellenszolgáltatás nélkül adják az idejüket, a szeretetüket. Van,
aki meséket olvas fel a gyerekosztályon. Nem biztos, hogy mindenkinek
a súlyos betegekkel kell foglalkozniuk, már kialakult, hogy az önkéntesek
mely osztályokra járnak. Nagyon hálás vagyok értük.
A Váci Egyházmegye területén működő kórházpasztoráció –
tizenkét kórházban – az egyetlen ilyen segítő szolgálat az országban.
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Többször is szóba hozta, hogy mennyire fontosak azok a folyamatos
tréningek, képzések, amelyeket önök kapnak, de arra is lehetőség van,
hogy évente kétszer a teljes közösség találkozzon a váci napokon.
Dr. Beer Miklós püspök és dr. Faragó Artúr atya kórházlelkész
álmodta meg ezt az egyedülálló szolgálatot. Óriási dolognak tartom,
hogy egy püspök és egy pap erre a szolgálatra ilyen nagy hangsúlyt
fektet, és szeretne minél többet tenni a beteg emberért. A váci
napokon minden év tavaszán szerveznek képzési napot a régi és új
önkénteseknek, az augusztusi összejövetel inkább a kikapcsolódásé, a
pihenésé, mindkét nap alkalom a tapasztalatcserére, az ismerkedésre.
Beszélünk egymással arról is, hogy hogyan emeljük ki a betegeket a
szürke hétköznapokból. Rendszeresen szervezünk alkalmakat énekkel,
zenével, imával. Ide a kápolnába nagyon sokszor hozunk le tolókocsis
betegeket. Karácsonykor betlehemes gyerekekkel járjuk végig az
osztályokat. Sasvári főorvosnő a verseivel szokott hozzájárulni az
ünnepekhez. Most húsvétra gyönyörű hímes tojásokat kaptunk
aranyesőággal, virággal, ezzel díszítettük fel a kápolnát.
Azt mondjuk, tendencia, hogy az emberek egyre inkább
elidegenednek egymástól. Tizenkét éve végzi ezt a szolgálatot. Érez itt
ebből valamit, vagy a kórház nem ennek a helye, a betegség nem ez az
állapot?
Minden ember más, minden beteg másként fogadja el a
szenvedést, ezáltal másként is viselkedik, mások a megküzdési
stratégiáink, másként vagyunk érzékenyek, máshogy sebződünk.
Nagyon nehéz lehet egy este, egy éjszaka, egy sötétedés a
bizonytalanságban, a félelemben. Itt az ember elveszetté,
kiszolgáltatottá válik. Olyan fajta tapintattal, együttérzéssel kell vele
lenni, ami neki akkor jelenthet segítséget. Nem biztos, hogy mindig a
megfelelő kérdéseket teszem fel, és lehet, hogy egyáltalán nem kell
megszólalnom. Nagyon nagy önkontrollra is megtanított ez a hivatás. Én
nem mondhatom meg a válaszokat. Abban kell segítenem, hogy ő
mondja ki, hogy igen, ebbe a helyzetbe kerültem, de innen tovább kell
lépni, és meg fogom próbálni. Mert abban a helyzetben nem biztos, hogy
először ezek a gondolatok gyötrik az embert, sőt még hónapok múltán
sem.
Azzal nem találkozik, hogy ezek az emberek dühösek?
De, dühösek. Különösen gyász kapcsán tapasztalom meg. De
azzal,
hogy
kimondják,
elmondják
nekem,
rám
zúdítják,
megkönnyebbülnek, nekem pedig az a feladatom, hogy kibírjam.
DUDELLAI ILDIKÓ RIPORTJA A TARJÁNI VÁROSLAKÓ MAGAZINBAN, 2017/2
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A kórházlelkész és segítői a gyógyulás lelki erőforrásait
mozgósítják
„A beteg krízishelyzetben van. A szenvedés érték, hit és kapcsolati válságot is
eredményezhet az emberben. A lelkigondozó segít feldolgozni mindazt, amit a
beteg válságként, traumaként él meg. Támogatást nyújt, hogy a beteg
megtalálja saját útját, erőforrásait.” – fogalmazott Faragó Artúr a Váci
Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának vezetője. A kórházlelkész
bemutatta az egyházmegyei alkalmazásban álló lelkigondozók és a 85 önkéntes
munkájával hét éve működő szolgálatot, mely elsőként jött létre, és a mai napig
országosan egyetlen ilyen szervezet.

Hogyan lesz egy kánonjogászból kórházlelkész?
A kánonjog csak egyik szelete az életemnek, melyet akkor
választottam, amikor a Nógrád megyei Endrefalván voltam plébános.
Barátaim tartottak attól, hogy szellemileg beporosodom, rábeszéltek a
kánonjogi képzésre, hogy legyen valami kihívás számomra.
A szenvedés világa már régebben jelen volt az életemben. Én
magam is többször voltam beteg, ami érzékennyé tett a betegek és
problémáik iránt. Mikor 21 éve, első kápláni helyemre kerültem, Vácra,
minden héten bejártam az elfekvőbe: beszélgettem, gyóntattam,
áldoztattam. Plébánosként is, ahogyan az kötelessége a papnak,
rendszeresen látogattam a betegeket. 13 éve elvégeztem a Máltai
Szeretetszolgálat mentőápoló tanfolyamát. Azóta részt veszek
mentőszolgálatuk munkájában. Együtt dolgozom önkéntesként a
többiekkel a rohamkocsin, mint az egészségügyi személyzet tagja. De
van, amikor eközben papként is kell szolgálnom. Alkalmanként
szentmisét is tartok mentőszolgálatunk önkéntesei számára.
Hogyan alakult ki az egyházmegyében a kórházi lelkigondozás
rendszere?
2004-ben írtunk egy egyházmegyei kórházpasztorációs tervet.
Ebben az volt a lényeg, hogy elindult a közös gondolkodás. A pasztorális
terv elsősorban az állapot felmérését jelentette, annak rögzítését, hol
tartunk. A kommunizmus hosszú korszaka alatt titokban foglalkozott az
egyház a betegekkel a kórházban. A rendszerváltás pillanatától kezdve
átmeneti fellendülést élhettünk át, amikor az egyház próbált mindenhol
egyszerre ott lenni. Ez nem nagyon sikerült. Például majdnem minden
kórházban elkezdődtek a kórházi szentmisék, melyek aztán szépen
lassan abbamaradtak, mert nem volt elegendő pap, és a betegek sem
vették nagy létszámban igénybe a lehetőséget. A tervben
megfogalmaztuk, hogy mit tudunk mi adni az egyházmegyében a
kórházaknak, és mit kérünk ahhoz, hogy ezt működtetni tudjuk. Főként
infrastrukturális kéréseink voltak. 2004 júniusában indulhattunk el. Ősztől
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már képeztük a lelkigondozóinkat, 2005-ben megkezdték a munkát a
kórházakban, közben folytatták tovább tanulmányaikat.
Miért látták szükségesnek kiépíteni ezt a rendszert?
Volt már ekkor Magyarországon tábori lelkészet, kiépült a
börtönlelkészet. Ugyanakkor egy olyan fontos területnek, mint a betegek
lelkigondozása, nem volt országos rendszere. Erre az állam sem adott
pénzt, szemben a börtönlelkészet és tábori lelkészet támogatásával.
2002-ben volt arra a törekvés, hogy a kórházlelkészetet is támogassák,
ez azonban elakadt. Érzékelve a nagy hiányt, itt a Váci
Egyházmegyében Beer Miklós püspök atya, egyedüliként a Magyar
Püspöki Karban, biztosított arra pénzt, hogy minden, az egyházmegyénk
területén lévő kórház ellátására vegyünk fel legalább egy embert.
Jelenleg tizennégy lelkigondozó áll az egyházmegye alkalmazásában.
Hogyan indult el a lelkigondozás?
A
kórházakkal megállapodást
kötöttünk,
befogadták
a
munkatársainkat, és ők minthogyha kórházi dolgozók lennének,
beépültek a rendszerbe. Az igazgatók 2004-ben megkereső levelünkre
nagyon pozitívan reagáltak, rögtön érzékelték, mindezzel a betegek javát
szolgáljuk és hozzá tudunk járulni gyógyulásukhoz. Nagyon jóleső volt,
hogy amikor először elmentem a kórházakba tárgyalni, a főigazgatók
már elolvasták elképzeléseinket, és felkészültek arra, hogy a feltételeket
megbeszéljük. Mindenütt kifejezésre jutatták az együttműködési
készséget, értékelték az általunk jól átgondolt rendszert. Ebben ma 14
főállású lelkigondozó dolgozik az egyházmegye minden kórházában,
6500 betegágyat keresnek fel a velük együtt dolgozó 80-85 önkéntessel
közösen. Egy felmérésünk szerint évi 17000 beszélgetést tudnak
folytatni a betegekkel.
Milyen nehézségekkel szembesülnek?
Az egyik nehézségünk természetesen a létszámgond. Jelenleg
átlagosan ötszáz-hatszáz betegágyhoz tudunk biztosítani egy
lelkigondozót, ami sajnos nagyon kevés. Nyugaton az a rendszer, hogy
minden kórházi osztályon dolgozik egy szociális munkás, egy
pszichológus és egy lelkigondozó. A másik nehézségünk, hogy nagyon
sokan úgy gondolják, értenek a lelkigondozáshoz, mert úgy vélik, hogy
ez valamilyen lelki dolog, amihez elég vallásosnak lenni. Pedig ez egy
külön szakma. Folyamatosan javul a helyzet azáltal, hogy egyre többen
elvégzik a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetben a szakirányú
továbbképzést, ami nagyon segíti a szemlélet változását.
A lelkigondozók felvételekor mit tartottak szem előtt?

30

Amikor meghirdettük a lehetőséget, olyan embereket kerestünk,
akik megfelelő általános műveltséggel rendelkeznek, felsőfokú
végzettséggel, egyházi háttérrel, családban élnek. Lelkigondozóink
mindegyike szakképzett, sokan két diplomával rendelkeznek.
Munkájukat segítik az önkéntesek?
Igen, ma nyolcvanöt önkéntes beteglátogatónk van. Minden évben
meghirdetjük a jelentkezés lehetőségét, és januárban kerül sor a felvételi
elbeszélgetésre. Fontosnak tartjuk megnézni azt, kiket engedünk a
betegek közé, hiszen a beteglátogatók képviselik az egész ügyet és a
katolikus egyházat.
Milyen indíttatásból jelentkeznek önkéntesnek emberek?
Nagyon fontosnak tartom, amivel nem mindenki szokott egyetérteni
addig, amíg át nem éli a problémát: senki ne akarja térítgetni a
betegeket. Én kimondottan visszaélésnek tartom, és a beteg
kiszolgáltatottsága megerősítéseként élem meg azt, ha a beteg helyzetét
kihasználva, megagitáljuk azt, aki nem tud elszaladni. Más hozzáállásra
van szükség. A lelkigondozó és a beteglátogató azért megy oda a
betegágyhoz, mert szereti Jézust, és ezzel a szeretettel próbál másokkal
foglalkozni, vallásossal – nem vallásossal egyaránt. Így ebből
evangelizáció lesz. Ez szebb és vonzóbb út, mintha valakit rábeszélni
akarnék a magam igazára, amiből könnyen inkább agresszió lehet. A
betegnek azt kell megélnie, hogy elfogadom őt, kíváncsi vagyok a
problémáira, érzéseire, gondjaira.
Mit adhatnak így a betegnek?
Legtöbbször azt várják, hogy valakivel megoszthassák helyzetüket,
hogy valaki meghallgassa őket. A beteg krízishelyzetben van. A
szenvedés érték, hit és kapcsolati válságot is eredményezhet az
emberben. Létrejöhet benne törés az Istennel való kapcsolatában, és a
hozzátartozói felé is. Ezzel próbál foglalkozni a lelkigondozó. Segít
feldolgozni mindazt, amit a beteg lelki válságként vagy traumaként él
meg. Nem tanácsot vagy észt oszt, hanem abban segít, hogy a beteg
megtalálja saját útját, erőforrásait. Hívő emberek esetében saját hitüket
is próbáljuk mozgósítani, a nem hívőknek is segítünk, hogy
szembenézhessenek a végső kérdésekkel. Nagyon fontos, hogy
mindenkinek van valamilyen spirituális háttere, ezt próbáljuk a
beszélgetések révén erőforrásként megtalálni, melyből a beteg a
szenvedéséhez is tud erőt meríteni, kérdéseire is meg tudja találni a
választ. Fontos az is, hogy a beszélgetésben a lelkigondozó bizalmas
légkört tud teremteni. A mai világban óriási érték megtapasztalni, hogy
van, akiben megbízhatok, hogy valaki meghallgat, kíváncsi rám. Azt is
megérzik, hogy mindez a titoktartás légkörében zajlik. A lelkigondozói
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beszélgetés nagyon felemelő lehet a beteg számára. Adhat stabil talajt a
lába alá azzal, hogy segít ismét megtalálni az életcélt. Gyakran érzik
idősebb nénik, minek is élek már? A beszélgetés révén rácsodálkoznak,
milyen jó lenne látni az unokákat és dédunokákat. Felcsillan a szemük
és rádöbbennek, meg kell gyógyulniuk. A legegyszerűbb célokat is
segítünk megfogalmazni.
Van alkalom egy beteghez többször is odamenni?
Ha a helyzet igényli, akkor kell, hogy legyen alkalom. Súlyos
betegségben lévő beteghez, vagy sok problémával rendelkező beteghez
akár naponta is odamegy a lelkigondozó. Egy ilyen kapcsolattartásban
általában nagy mélységek nyílnak meg. De ha a lelkigondozó helyesen
végzi a munkáját, akkor minden beszélgetés nagyon mély tud lenni. A
szenvedés arrafelé mozdítja az embert, hogy jobban feltárulkozzon
annak, aki segíteni szeretne neki.
Valóban tud az ember ebben a beszélgetésben segíteni?
Igen. Természetesen sokszor nem látjuk azonnal az eredményét,
nyilván ezt nem is lehet. De például gyakran tapasztaljuk, a beteg
érzékelhetően megkönnyebbül. Aki addig feszült volt és mindenféle jelét
adta a szorongásnak, kienged, megnyugszik, békesség lesz a szívében.
Nagy öröm, amikor van visszajelzés, ha például néhány hónap múlva
ismét találkozunk a beteggel, és elmondja nekünk, miért és mennyit
segített neki a beszélgetés. Kedvező és jól nyomon követhető
visszajelzéseink is vannak.
Sokszor az a segítségnyújtásunk, hogy átélhetővé tesszük a beteg
számára, hogy mellette vagyunk, hogy nincsen egyedül a kisebbnagyobb, akár halálba torkolló szenvedésében is.
A kórházból kikerülve sokan térnek vissza nehéz otthoni
körülmények közé – magány, megélhetési nehézségek – tudnak-e
ebben az esetben utánkövetést végezni?
Van lehetőségünk a többi segítő szakmával kapcsolatot tartani.
Értesíthetjük a házi gondozást végzőt, családsegítőt, szociális munkást.
Tudjuk jelezni, hogy a betegre figyelni kell. Nem kevés, bár nem
kézzelfogható az sem, hogy az imáinkban mellette vagyunk. Többen
visszajelzik, hogy otthon, nehéz helyzetben segít nekik, ha tudja, hogy
valaki együttgondolkodik vele. Kevés a munkatársunk, a beteg pedig
sok, ezért arra nincsen alkalmunk, hogy mindenkit elmenjünk
meglátogatni. Nagyon ritkán és nagyon fontos esetben azonban erre is
sort kerítünk. Gyakoribb a fordítottja, a beteg kikerülve a kórházból kéri,
hogy időnként bejöhessen és beszélgethessen a lelkigondozóval.
Mi alapján alakul ki, hogy kihez megy oda a lelkigondozó?
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Tejesen változó. Sokszor maga a beteg kéri. Legtöbbször a
kórtermekbe be-bekukkantó lelkigondozó látja, hogy valamiért oda kell
lépnie az egyik betegágyhoz. Az érzékenység kialakul, hiszen
lelkigondozóink több éven keresztül napi nyolc órában ott vannak a
betegek között, a szenvedés, problémák rengeteg változatával
találkoznak. Mindez érzékennyé teszi arra, hogy szinte első látásra
felismeri, hol kell valamit tennie. Sokszor az ápolók vagy az orvos szól a
lelkigondozónak. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen kapcsolatot
alakított ki a lelkigondozó a kórházi dolgozókkal.
Elfogadják a kórházban a lelkigondozót?
Igen. Nagyon pozitív tapasztalataink vannak. Általános, hogy
maguk az ápolók és az orvosok is kérik a lelkigondozó segítségét saját
maguk számára is. Azok az orvosok, akik illő alázattal viszonyulnak a
szaktudományukhoz, azt is jól tudják, hogy nem lehet az egészségügyi
szakellátással mindent megoldani a betegnél. Mindig van valami, ami
még kell. Kell az ember lelki hozzáállása is, vajon a beteg meg akar-e
gyógyulni? Ha nem akar, akkor lehet, hogy az orvos sem tudja őt
meggyógyítani. Ezért igen fontos szerepe van a lelkigondozó,
lelkipásztor szolgálatának a gyógyulás érdekében. Amerikában készültek
vizsgálatok arról, mennyivel gyorsabban és olcsóbban gyógyul meg egy
vallásos ember, mint egy nem vallásos. Ott szeretnek pénzben számolni,
és a legtöbb kórházban azért is tartanak lelkigondozót, mert megtérül.
Mi az önkéntes feladata?
Az önkéntes beteglátogatóinktól nem várunk el szakmai
intézkedést, egyszerűen azt szeretnénk, hogy beszélgessenek az
elesettebb betegekkel. Náluk a szakirányú képzettség sem elvárás.
Mégis vannak köztük is szakemberek, például pszichológusi,
lelkigondozói végzettséggel rendelkezők. Az önkéntesek támogatását
célozzák képzési napjaink. Ezeken részletesen foglalkozunk a
mindennapokat érintő témákkal. Hogyan kell a beteggel kommunikálni,
hogyan kell a kórházban viselkedni, mit lehet, és mit nem lehet csinálni.
Hogyan kell tartani a kapcsolatot a lelkigondozóval, az egészségügyi
személyzettel. Mit vár el tőlük az egészségügy. Megszólaltatunk régi
önkénteseket. A képzést a helyi kórházban is folytatjuk, hogy
helyismeretet szerezhessenek. Alkalmat biztosítunk arra, hogy
szakkönyvekkel fejlesszék tudásukat, szakmai előadásokra és
tréningekre visszük el őket.
Hogyan változik évről évre az önkéntesnek jelentkezők száma?
A jelentkezők száma egy-két év viszonylatában állandónak tűnik.
Idén itt Vácon tizenkettő új jelentkezőnk volt, ami kiemelkedő létszám.
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Mindig vannak újak, de néhányan ki is válnak a csapatból. A legtöbbször
családi életükben adódó változás áll a háttérben.
Van, akit el kell utasítani?
Előfordul, hogy valakit eleve nem veszünk fel. Kizáró ok például, ha
valaki pszichiátriai beteg. Ők különös indíttatást éreznek, hogy
segítsenek másokon, de nem tudnak olyan kapcsolatba lépni a másik
emberrel, hogy az a másiknak ne legyen megterhelő. Ilyenkor élünk az
elutasítás lehetőségével. Ha valaki közvetlen családtagját veszítette el, a
gyászéven belül nem szoktuk javasolni az önkéntesség elkezdését. A
gyászmunka olyan megterhelő, hogy elég azt lelkierővel bírni. Annak
sem örülünk, ha nincsen igazi vallásos háttere, mert nem tud a másiknak
igazán segíteni, ha neki sincs erőforrása. Volt, hogy menet közben kellett
valakit megkérni arra, hogy máshol folytassa a szolgálatát, mert jelenléte
káros volt a betegek számára. Ez azonban nagyon ritkán fordul elő.
Milyen a beteglátogatók és a lelkigondozók kapcsolata?
Fontos, hogy a különböző kórháznál szolgáló önkéntesek
rendszeres kapcsolatot tartsanak egymással. Szakmai találkozóinkon
mindig hagyunk időt a személyes beszélgetésekre. Egy-egy kórházban
pedig havonta egyszer találkozik az összes önkéntes a lelkigondozó
vezetésével. Magam is igyekszem gyakran megjelenni köztük, hogy
lássam, miként élnek együtt ebben a szolgálatban. És természetesen ott
van a mindennapok kapcsolata: a lelkigondozó mindig tudja, hogy a
rábízott kórházban, melyik önkéntes mikor melyik osztályon
tevékenykedik, mindennapos kapcsolatban is vannak.
Milyen feladatokkal kezdi az újévet?
Félek attól, hogy az egyházmegyében lakók számára még nem
egyértelműen ismert a lelkigondozás lehetősége. Szeretnék egy
reklámkampányt. Meg kell újítanom a kórházakban és a plébániákon
elhelyezett ismertető plakátokat. Szerencsére a plébánosok nagy része
segíti ezt a munkát, rendszeresen részt vesz benne, a kórházak több
mint felében tartunk hetente szentmisét. Szeretném megújítani
honlapunkat, szégyenkezve azt vettem észre, hogy nagyon elavult.
Fontos lenne a szakmai anyaginkat frissíteni, lelkigondozóink
tanulmányait, cikkeit is megjelentetni. A kórházi honlapokon is jobban
meg kell jelennünk. Szeretném javítani kórházi megjelenésünket, így a
honlapokon, a betegfelvételi lapokon. Fontos lenne újra felkeresni
paptestvéreimet is, hogy megtudjam, ők mit látnak a kórházi
szolgálatból, miben tudnának még részt venni, mi okoz számukra
nehézséget.
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Nagy vágyam, hogy az országban lesznek követőink más
egyházmegyék részéről, mert az a célunk, hogy mindig többet tegyünk a
betegekért.
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