
GECSE ATTILA

Lelkészként a hospice-ban

Összefoglalás: Hét év főállású hospice lelkészi szolgálat alatt sok mindent tapasztaltam meg,  
mint lelkipásztor, és mint ember. Különösen fontos felfedezés volt számomra, hogy mennyire  
elengedhetetlen az állandó lelkészi jelenlét a hospice gondozás minden formájában, hogy nem  
csak „látogatóként” kell megérkezni hosszabb-rövidebb időre. Így egészen más kapcsolatba  
kerültem  mind  a  betegekkel,  mind  a  hozzátartozókkal  és  az  egészségügyi  dolgozókkal.  
Írásomban röviden arról szeretnék beszámolni, hogy mit tettem és mit éltem meg a betegek, a  
hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók mellett lelkészként és emberként.

„Egymás terhét hordozzátok: és így  „Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
töltsétek be a Krisztus törvényét.”      Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Pál levele a Galatákhoz 6,2                 Végighallgattad mindig, amit mondtam.
                                                             Halandóból így lettem halhatatlan.”
                                                                                           Pilinszky János

A hospice-ban eltöltött hét év alatt  a szenvedők részéről tapasztaltam meg a lelkész iránti 
nagy  igényt.  Ezt  az  igényt  mindennapos  jelenlétemmel,  szolgálatommal  igyekeztem 
kielégíteni ökumenikus módon. 

Az  egyházaknak  mindig  is  feladata  volt  a  betegekkel,  a  szenvedőkkel  és  a 
haldoklókkal  való  foglalkozás.  Az  idők  változása  azonban  ezt  hol  legálisan,  hol  csak 
illegálisan tette lehetővé. A lelkészek azonban az előző rendszer idején is megtalálták az utat a 
kórházban a betegekhez, hiszen sokan várták a lelki segítségnyújtást.

Visszatekintve  a  XX.  századra:  a  technikai  fejlődés  mérhetetlenül  felgyorsult, 
miközben  maga  az  ember  lelkileg  elhagyatottabbá,  magányosabbá  vált.  Mi  mindent 
felfedezett és kitalált az ember, amiről később kiderült, hogy csak az emberiség kárára lehet és 
közel sem a hasznára! „Fejlődésünk” közepette, ha nehezen is, de kezdünk rádöbbenni, hogy 
életünk  véges  és  hogy  ez  az  elmúló  40-50  vagy  éppen  70-80  esztendő  sok-sok 
megpróbáltatást,  nehézséget  és  betegséget  hozhat  magával.  Az  egymással  való  törődés 
szükségletét felismerve több mozgalom is elindult a múlt században. Elég csak Teréz anyára 
és a hospice mozgalomra utalni. Kiderült, hogy nem mindenható az ember és nem minden 
tudásnak  a  birtokosa.  Az  életerő  végső  megfogyatkozásának  keresztje  már  nemcsak  az 
öregekre,  a betegekre és a haldoklókra nézve teher,  akik a bajt,  a szenvedést,  a fájdalmat 
önmagukon tapasztalják, hanem azoknak is, akik orvosi, társadalmi és gazdasági szempontból 
eltartóik és gondozóik ezeknek az embereknek.

Ma sok megoldatlan problémára fogható, hogy nincs elegendő pénz rá. De vajon az 
empátiához, a szeretethez, a másik ember elkíséréséhez valóban pénzre van szükség? Egy 
elanyagiasodott világban minden csak pénzzel mérhető és vásárolható meg?!

A lelkészek, a papok mindig is figyeltek a szenvedőkre, a haldoklókra. A szenvedés és 
a halál hitünk nagy titka, hiszen elfogadni könnyű, de átélni már annál nehezebb. Segítségre 
van szükség, de nem csak testire, hanem lelkire is.

A  század  első  felében  a  lelkészek  jelenléte  az  egészségügyben  természetesnek 
számított,  hiszen  a  betegek  sok  esetben  hitbeli,  lelki  támaszadásra  is  vágytak.  A 
gyógyuláshoz, a felépüléshez lelkiekben is megerősödésre volt szükségük.
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A rendszerváltás lehetővé tette, hogy a lelkipásztorok ismét szabadon látogathassák a 
betegeket  és miséket,  istentiszteleteket tartsanak.  Emlékszem, amikor elkezdtem a kórházi 
munkámat, 3-4 hónap kellett ahhoz, hogy az orvosok és a nővérek elfogadjanak. Nem tudtak 
mit kezdeni a lelkésszel. Nem értették, hogy mit is akarok, és sokan úgy gondolták, csak a 
munkájukban akadályozom őket. Négy hónap elteltével már szinte mindenki a segítségemre 
volt,  de  a  legnagyobb  segítséget  a  „legfontosabb”  embertől,  a  liftes  nénitől  kaptam,  aki 
egyben  a  kántori  feladatokat  is  ellátta.  Ekkor  tanultam  meg,  hogy  a  lelkész  számára  a 
kórházban a missziói munka a betegeken kívül az egészségügyi dolgozókkal is folyik. Ők 
azok, akik nagy segítséget adhatnak, hogy eljussak azokhoz a betegekhez, akiknek szükségük 
van a lelkipásztorra.

1994-ben új fejezet kezdődött a lelkészi munkámban, mert elindítottuk a hospice-t és 
fontos szerepet kapott benne a lelkészi, lelkigondozói munka. Az Angliából indult mozgalmat 
mi  is  úgy szerettük  volna  elindítani  és  megvalósítani,  hogy abban fontos  helye  legyen  a 
lelkipásztori munkának. 

Sosem felejtem el, amikor az első betegemhez indultam. Nagy lelkesedéssel mentem 
és megdöbbenésemre a család csak annyit kérdezett: „Úristen, már itt tartunk, hogy papra is 
szükség  van?”  Ez  indított  el,  hogy  megpróbáljam  megérteni  a  szenvedő  embert  és 
családtagjait,  illetve  felfedezzem,  hogy  a  lelkésznek  hogyan  lehet  helye  a  mai  gyógyító 
folyamatban.
Gondolataimat a következők szerint szeretném elmondani:
1. A beteg ember mellett
2. A hozzátartozók mellett
3. Az egészségügyi dolgozók mellett

Mindegyik részben külön beszélnék arról, hogy mit jelentek:
a.) mint ember
b.) mint lelkigondozó
c.) mint lelkész

Úgy  gondolom,  hogy  nem  a  tudományosság  szempontjai  szerint  kell  gondolataimat 
összefoglalnom,  hanem a  betegek  mellett  szerzett  tapasztalatok  alapján.  Az  elmélet  és  a 
gyakorlat  sok  esetben  nagyon  távol  esik  egymástól,  és  ezért  érzem fontosnak,  hogy  azt 
osztom  meg  a  kedves  olvasóval,  amit  magam  is  átéltem.  Így  talán  a  tudomány  által 
megállapított eredmények is érthetőbbekké válnak.

1. A beteg ember mellett

„Megosztott, gyakran nagyon kemény világunkban,
a sérült ember rávezet minket a bizalom, az egyszerűség,
a szeretet és az egység útjára.”

Jean Vanier

Napjainkban egy egészséges ember számára a legnehezebb, hogy az élet nehéz helyzeteiben 
megfelelően tudjon viselkedni. Számtalan dolgot vagy nem tanítottak meg nekünk, vagy mi 
nem tanultuk  meg  és  így  az  életünk  különböző  helyzeteibe  kerülve  néha  nagyon  nehéz 
megfelelően cselekedni, szólni és viselkedni.

Ma  a  tömegkommunikáció  eszközei  azt  híresztelik,  hogy  amennyiben  különböző 
dolgokat elfogyasztunk, magunkra kenünk, akkor fiatalok, üdék és egészségesek maradunk. A 
probléma csak akkor kezdődik, amikor ráébredünk, hogy nem csak nagyszüleink öregednek 
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meg és lesznek betegek, hanem mi magunk is megváltozunk, öregedünk, és könnyen lehetünk 
betegek, hiába érezzük fiatalnak magunkat.

Sosem  felejtem  el  azt  a  40  éves,  sikeres  üzletember  betegemet,  aki  szinte 
felháborodva, az asztalra verve mondta nekem: „De nekem senki nem mondta, hogy beteg 
lehetek és ilyen fiatalon is meghalhatok?!” Elmesélte, hogy pontosan nem is tudja, mikor volt 
utoljára szabadságon, mert a munkája és a különböző elfoglaltságok nem tették lehetővé a 
pihenést  és  a  családjával  való foglalkozást.  Vajon büntetlenül  meddig lehet  a  munkába,  a 
pénzgyűjtésbe beletemetkezni? Sok esetben nem mi magunk szolgálunk rá arra, hogy az Úr 
egy betegséggel megállásra késztessen?

Nem is olyan régen a haldokló beteget még körülvették családtagjai és otthon halhatott 
meg a saját házában, ágyában. Nem csak neki volt ez fontos, hanem a hátramaradóknak is, 
akiknek az  életet  tovább kellett  élni.  Igaz,  ekkor  még nem voltak elfekvő osztályok és  a 
családtagok sem akartak megszabadulni az öregtől, a haldoklótól.

Találkoztam olyan idős emberrel, aki elmesélte, hogy gyermekkorában, amikor valaki 
meghalt a családban, a gyermekekre várt az a feladat, hogy egyenként megfogják a halott 
ember  nagylábujját.  A hagyomány  szerint  így  sosem  fognak  félni  majd  a  halottól.  Ma 
eljutottunk odáig, hogy ritkán látjuk családtagjainkat meghalni és már nem ránk vár a feladat, 
hogy felöltöztessük. Az is igaz, hogy nem akarunk kórházban feküdni, és egyedül lenni az 
életünk utolsó szakaszában, de csak kevesünknek adatik meg annak a lehetősége, hogy ez 
másként lehessen. Így hát sokszor jól esik még egy ismeretlen ember jelenléte is, ha valóban 
mellettünk akar lenni. Ő legalább ránk figyel, elmondhatjuk neki érzéseinket, gondolatainkat.

a.) A beteg mellett,  emberként

Őszintén  mondhatom,  hogy a  legtöbb  esetben,  mint  embertárs  vagyok  a  beteg,  illetve  – 
biblikusan  szólva  –  a  felebarát  mellett,  és  csak  utána  leszek  lelkész,  lelkigondozó,  ha 
egyáltalán az szükségeltetik.

Sok esetben a mai napig is a legnehezebb a beteghez belépve az oly egyszerűnek tűnő 
bemutatkozás. Szinte minden bemutatkozási formát kipróbáltam, de nehéz bármelyikre is azt 
mondani, hogy ez vagy az a jó. Amikor úgy mutatkoztam be, mint lelkipásztor, sok esetben 
megdöbbenést és elzárkózást tapasztaltam. Vagy azért, mert nem volt vallásos a beteg, vagy 
azért, mert nem érezte szükségét a lelkészi jelenlétnek. Egy időben úgy mutatkoztam be a 
betegeknek, hogy a kórház lelkigondozója vagyok. Ekkor megkérdezték, hogy az mi, milyen 
munkakör? Amikor sokan még a pszichiáterről sem tudják, hogy kicsoda, akkor nem véletlen, 
hogy a  lelkigondozó is  ismeretlen.  Így inkább elhagytam a lelkigondozói  megnevezést  és 
leginkább „csak” bemutatkoztam, próbáltam nem mondani, hogy ki is vagyok. Így az első 
beszélgetés végén legtöbbször a betegek nagy része megkérdezte: „Ön ugye pap?”

Azzal,  hogy  a  lelkészi  hivatásomat  az  esetek  nagy  részében  nem  hangsúlyozom, 
leginkább  azt  élem  meg,  hogy  elindul  egy  kapcsolat.  Fontosnak  tartom,  hogy  az  első 
találkozás és beszélgetés után a beteg bennem emberre, embertársra találjon, akivel szívesen 
beszélgethet és oszthatja meg a legmélyebb gondolatait, érzéseit.

Napjainkban sokan nem tudják, hogyan kell megszólítani a papot, a lelkészt és ezért 
inkább  nem  akarnak  vele  kapcsolatba  kerülni.  Szívesen  beszélgetne  a  beteg,  de  mivel 
bizonytalan  a  megszólításban,  ezért  az  elfordulásban  találja  a  megoldást.  Többen 
megkérdezték már, hogyan szólítsanak meg. Ilyenkor többnyire azt ajánlom, ahogyan neki 
könnyebb és nem zavaró a számára. Megpróbálom megkönnyíteni a kezdést, hiszen a kezdet, 
az első lépés nagyon fontos a továbbiakra nézve.

János evangéliumában olvasunk egy 38 éve beteg emberről, aki a Bethesda tavánál 
feküdt. „A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege..” várta, hogy a víz megmozduljon, 
mert „aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is 
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szenvedett”.  Jézus  egy  megdöbbentő  kérdést  intézett  a  beteg  emberhez:  „Akarsz-e 
meggyógyulni?”.  Talán  ennek  megfelelően  a  válasz  is  megdöbbentő:  „Uram,  nincs 
emberem…”. 

Nem azt  mondja  ez a  beteg,  hogy szükségem van egy vallásos emberre vagy egy 
papra, hanem neki egy emberséges, segítő emberre van szüksége. Egy felebarát hiányzik, aki 
segít, meghallgat, elfogad, felemel, empatikus vele szemben és nem hánytorgat fel semmit. 
Ma is nagyon sokan mondják a betegek között, hogy „nincs emberem”, aki velem lenne, rám 
figyelne. Elvárnák a figyelmet a családtól, de gyakran nem kapják meg. Bíznak az orvosban 
és a nővérben, de gyakran bennük is csalódnak. Öröm számomra, ha valakinek olyan embere 
lehetek, aki keveset beszél, és sokkal többet hallgat.

Ma már annyira gyors tempóban zajlik az életünk, hogy nehezen tudunk lassítani, és – 
amikor szükséges lenne – megállni. A betegek pedig sokszor „csak” annyit szeretnének, hogy 
valaki álljon meg mellettük és adjon nekik 10-20 percet az életéből. Az, hogy mi ennek az 
embernek a  foglalkozása,  a  hivatása,  sok  esetben  teljesen  mindegy,  mert  nem azzal  akar 
segíteni, hanem a jelenlétével.

Egy fiatal, 25 éves betegem mondta egyszer, hogy „Attila bá, maga tök jó fej, olyan jól 
el tudunk beszélgetni”. Az egyik legnagyobb dicséret volt, amit betegtől kaptam. Legtöbbször 
a  hospice-ban  tartott  madarak  előtt  ültünk,  és  beszélgettünk  életről,  múltról,  jelenről  és 
jövőről.

Az emberi jelenlétnek, segítésnek az egyik módját abban éltem meg egyszer, hogy egy 
betegemet  halála  előtt  egy  hónappal  elvittem  a  szülőfalujába.  Egy  korábbi  beszélgetés 
alkalmával mesélt a szülői házról, a faluról, ahol annyira szeretett élni, ahová annyi emlék 
köti. A beszélgetés végén megkérdeztem: „Mit szólna hozzá, ha elmennénk egyszer együtt 
megnézni a falut és a házat, ahol a gyermekkorát és a fiatalságát töltötte?” El sem akarta 
hinni,  de  nagyon  örült  neki.  Egyeztettünk  és  megállapodtunk  egy  konkrét  napban.  Így 
indultunk el egy verőfényes hétfői napon az emlékek útján a gyermekkor helyszínére. Egész 
úton  beszélgettünk,  múltról  és  jelenről  egyaránt.  Mire  odaértünk,  egész  élete  ismét 
megelevenedett  és  szinte  újra  átélte.  Nemcsak a  szülői  ház  látványa  és  a  falu,  hanem az 
ismerősökkel való találkozás is nagy boldogságot jelentett neki. Jól tudta, hogy többet már 
nem fog visszatérni  ide.  Mindent  jól  megnézett  és könnyes szemekkel  indultunk vissza a 
hospice-ba. Az ezt követő beszélgetésekben a gondolatok szárnyán még sokszor visszatértünk 
a gyermekkor színhelyeire. Úgy gondolom, hogy nemcsak örömöt, hanem megnyugvást is 
jelentett halála előtt ez az utazás.

Mint ember, különböző módon vagyok a haldokló betegek mellett, de a hitemet és a 
lelkészi hivatásomat sohasem tagadom meg, csak nem tolakodom vele elő.  Sok-sok évvel 
ezelőtt  egy  leukémiás  kislány  mondta  nekem  ezeket:  „Attila,  te  sose  beszélsz  Istenről, 
Jézusról és hitről, de mindezeket mégis behozod magaddal a kórterembe, és itt vannak.”

b.) A beteg mellett, lelkigondozóként

A betegek sokszor nem tudják, hogy az egészségügyön belül mi mit jelent vagy ki kicsoda, mi 
a  pontos  feladata.  Így  nem  lehet  csodálkozni  azon,  hogy  csak  nagyon  kevesen  tudják 
megfogalmazni a lelkigondozó munkáját és feladatát.

A haldoklók lelkigondozása évszázadokon át nem jelentett mást, mint bűnvallástételre 
segítést és az úrvacsora, a betegek kenetének kiszolgáltatását. Ma a helyzet nagymértékben 
megváltozott.  Nemcsak azért,  mert  néhány haldokló nincs öntudatánál  vagy nagyon sokat 
alszik a fájdalomcsillapítás miatt, hanem azért is, mert sokan az utolsó pillanatig makacsul 
reménykednek a gyógyulásban. A század emberéről az mondható el, hogy nem akar tudni a 
halálról, még a halál küszöbén sem. Ugyanakkor a híradásokkal és a különféle akciófilmekkel 
minden este a halált hozzuk közel magunkhoz. Ezek után már talán érthető, hogy miért olyan 
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nehéz  a  haldoklóknak megmondani  az  igazságot.  Napjainkban,  amikor  szinte  naponta  azt 
halljuk, hogy a ma emberének már jó esélye van, hogy 80-90 éves koráig éljen és ismerjük az 
orvostudomány  rohamos  fejlődését,  nem  foglalkozunk  a  saját  halálunkkal.  Bízunk  a 
tudományban, hogy mindent felfedez és megold. A XXI. század embere szeretne sokáig fiatal 
maradni és élvezni az életet. 

Eddigi  tapasztalatom alapján azt  mondhatom, hogy szinte  az első beszélgetés után 
tudják  a  betegek,  hogy  a  lelkigondozó  mennyiben  különbözik  a  pszichológustól  és  a 
lelkésztől, paptól. A pszichológia és a teológia találkozásából nem más születik, mint amit 
őseink már ismertek és gyakoroltak.

Az ember lelke nagyon tud fájni a haldoklás idején – és ezzel a fájdalommal kevesen 
foglalkoznak. Félelem a szenvedéstől, a kiszolgáltatottságtól, a fájdalomtól és az elmeneteltől. 
A testi  fájdalom sokszor  eltörpül  a lelkiek mellett.  Ez igazán nagy kihívást  jelent,  hiszen 
gyógyszeresen nem kezelhető és a „fájdalmak” egyre erősebben jelentkezhetnek.

A lelkigondozói munkámban szükségessé váltak bizonyos eszközök, amiket gyakran 
használok segítségül a beteg megértéséhez. Ezek számomra mintegy kulcsot jelentenek az 
„ajtóhoz”,  hogy beléphessek a „lakásba”. Az egyik ilyen eszköz, amikor zenét hallgatunk. 
Szívesen  hallgatnak  meg  egy  rövid  Bach  orgonaművet  a  betegek  és  beszélgetnek  az 
érzésekről,  amelyek előjöttek,  megmozdultak bennük.  Tapasztalataim alapján a  különböző 
egyházi  művek  sok  esetben  nagyon  mély  érzéseket,  gondolatokat  tudnak  megmozdítani 
bennük, amelyek sok beszélgetésnek a tárgyát képezhetik. Egy idős betegem mindig azt kérte, 
hogy  vigyek  neki  valami  orgona  művet,  mert  ő  olyankor  templomban  érzi  magát.  Más 
betegekkel  szívesen  nézegetek  újságokból  kivágott  különböző  témájú  képeket,  amelyek 
szintén  lehetőséget  adnak  a  lelkigondozói  munkára.  Egy-egy  kép,  illetve  annak  témája 
különböző dolgokat hozhat elő a múltból és a jelenből, amik problémát és megoldásra való 
feladatot jelenthetnek.

Szeretném külön  kiemelni  az  állatokat,  amiket  a  hospice-ban tartok.  Ezek az  első 
időben sok gondot jelentettek, hiszen a mai magyar egészségügyben nem lehet semmilyen 
állatot tartani az osztályon. Eleinte hiába érveltem, hogy a külföldi hospice osztályokon a 
betegek bevihetik az otthoni kedvenc állataikat és semmi problémát nem okoznak. Lassan 
azonban mindenki elfogadta az állatok jelenlétét, a betegek pedig különösen nagy örömmel 
fogadták és fogadják mind a mai napig. Ezek az állatok a következők: teknőcök, kanárik, 
pintyfélék, törpetyúkok és különböző papagájok. Nagyon sok beszélgetés az állatok előtt ülve 
és őket nézegetve kezdődik el. A már említett 25 éves betegemnek az utolsó két hónapjában, 
amit  a  hospice-ban  töltött,  az  egyik  legtöbbet  adó  élmény  az  állatok  jelenléte  volt.  Ő 
gondozta,  etette  őket.  Ekkor  keltek  ki  tojásaikból  a  kismadarak  és  arra  kért,  hogy hadd 
válasszon közülük egyet, amit a húgának ajándékozhat, hogy majd őrá emlékeztesse halála 
után. A madarak mellett ülve halt meg egy hét múlva. A húga, amikor elvitte a kismadarat, azt 
mondta nekem, hogy „a madárka szeme tisztára a bátyámé”.

Szívesen  tekintenek  vissza  az  életükre  a  meghalni  készülő  betegek.  Talán  ez 
természetes  is,  hiszen  az  élet  vége  előtt  a  feldolgozás  következik.  Ebben  a 
visszaemlékezésben, időutazásban szívesen fogadnak el társnak, mint akivel meg lehet osztani 
az örömöket és a félelmeket egyaránt. Sok esetben a gyermekkortól indulunk, és innen jutunk 
el a jelenig, mintegy újra átélve mindent és értelmezve a már megmásítathatatlan múltat. A 
stációk megállásra és elgondolkodásra késztetnek haldoklót és hátramaradót egyaránt. Minden 
beteg esetében változó, hogy ennek hány stációja van, de ezek azok, amiket meg kell beszélni 
és meg kell próbálni feldolgozni.

Az  emlékekkel  a  könnyek  is  előjönnek.  Úgy  gondolom  a  könnyek  nagyon  sokat 
jelentenek  és  mutatnak.  Nem  véletlenül  mondta  Antoine  de  Saint-Exupéry,  hogy  „olyan 
titokzatos világ a könnyek országa.” Mindig engedem, hogy betegeink sírjanak,  hiszen ez 
megkönnyebbülést jelent. A férfiak közül is többen elsírják magukat.
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Több beteget abban segítettem, hogy a családtagokkal, a közvetlen szeretteivel – akik 
nagyon fontosak számára – beszélje meg, ami fontos lehet mindegyikük számára. Béküljön ki 
azokkal, akikkel haragban van, és búcsúzzon el azoktól, akik számára az életben fontosak 
voltak. Lelkigondozóként, a pasztorálpszichológia segítségével próbálok más és több lenni, 
mint a többi egészségügyi dolgozó.

c.) A beteg mellett, lelkészként

Ma a betegek sokkal inkább elfogadják a lelkész jelenlétét a gyógyítás folyamatában, mint azt 
a  legtöbben  gondolják.  Ez  különösen  érvényes  a  hospice-ban,  ahol  az  emberek  egy 
ismeretlen, nagy útra készülnek, amin nem jó egyedül menni. Erről az útról és az úton várható 
akadályokról  szívesen  beszélgetnek  hívők  és  nem  vallásosak  egyaránt  egy  lelkésszel. 
Kérdések és félelmek merülnek fel – Istenről, túlvilágról, örök életről.

Úgy gondolom,  lelkészként  nem a  megtérítés  a  feladatom,  hanem az  irgalmasság 
gyakorlása,  hiszen  Jézus  is  azt  mondta  nekünk:  „legyetek  irgalmasok,  amint  Atyátok  is 
irgalmas.” (Lukács 6, 36)

Életünk során sokszor  esik  jól,  hogy van mellettünk valaki,  aki  segít  szeretetével, 
megértésével, hitével. Ez a lelkipásztor feladata.

Eddigi tapasztalataim alapján a meghalni készülő embertársunk, még ha nem is élt 
vallásos  életet,  ebben  az  időben  szívesen  fogadja  el  a  lelkipásztori  jelenlétet,  segítséget. 
Sokkal nyitottabbak lesznek ilyenkor az emberek, és nem tartják „különösnek” a lelkipásztor 
jelenlétét. Sokan ekkor kezdenek el érdeklődni Istenről, Jézus Krisztusról, hitről.

Megható élményem volt a találkozás azzal az idős jogász bácsival, aki arról mesélt, 
hogy nem is tudja mikor úrvacsorázott utoljára a feleségével. Ugyanakkor régi szép emlékek 
elevenedtek  meg  számára,  amikor  még  az  egyházi  ünnepek  fontosak  voltak  a  számára. 
Pontosan húsvét ünnepe következett és én felajánlottam, hogy szívesen elhozom az úrvacsorát 
neki és a feleségének. Ünnep másnapjára beszéltük meg az időpontot. Már reggel elkezdtek 
készülődni,  és  nemcsak  maguk  öltöztek  ünneplőbe,  hanem  a  kórteremben  is  mindent 
előkészítettek. Szinte végig egymás karjaiban sírtak, hiszen mindketten jól tudták, hogy ez az 
utolsó úrvacsora kettőjük számára.  Nemcsak bűnbocsánatot  kaptak,  hanem húsvét  lévén a 
feltámadás fénye is felragyogott előttük.

Elhunyt  betegeim egy részét  én temettem el.  Többekkel  beszélgettem haláluk előtt 
temetésükről,  hogy ők  hogyan  is  szeretnék  és  így  maguk  kértek  meg  erre  a  szolgálatra. 
Tudom, hogy nagyon nehéz erről beszélni, de sokuknak jelentett segítséget, hogy mintegy 
képzeletben „megtervezték” saját  temetésüket.  Ez a hátramaradónak is  segítséget jelentett, 
mert addig sohasem beszéltek arról, hogy majd milyen is legyen a temetés. Volt eset, amikor 
tőlem kérdezte meg a házastárs, hogy nem említette-e halála előtt a hitvestársa, hogy el lehet-
e hamvasztani, mert most annyira tanácstalan és nem szeretne rosszul cselekedni.

Nagyon  fontosnak  tartom kiemelni  a  csend  jelentőségét  a  haldoklók  mellett.  Mai 
világunkra a hangzavar és a zűrzavar a jellemző. Nehezen tudunk és merünk elcsendesedni. 
Mindig  szól  körülöttünk  valami,  mintha  félnénk  a  csendtől.  A haldokló  betegek  nagyon 
szeretik a csendet. Keveset vagy egyáltalán nem néznek televíziót, nem hallgatnak rádiót. A 
beszélgetések  alkalmával  is  nagy  szüneteket,  csendességet  tartanak,  hogy  üzenetüket, 
gondolataikat  jól  tudják  megfogalmazni.  Sokszor  örömmel  veszik,  ha  keveset  szólok  és 
engedem őket szárnyalni a maguk útján. Idő kellett hozzá, hogy megtanuljak csendben lenni.

A csend sok esetben lehet gyógyító hatású, mert a jelenlétemből, a ki nem mondott 
imádságomból merít a haldokló. A csendben hangtalanul imádkozhatom felebarátomért, aki 
ott fekszik a betegágyon.

A csend mellett a másik, amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, az érintés. A haldokló 
betegeknél különös szerepet kap az érintés, és itt nem csak a hozzátartozók, az egészségügyi 
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dolgozók érintése fontos, hanem a lelkipásztori érintés is. Szeretem megsimogatni, megfogni 
a betegek kezét, mert ebből is segítséget nyernek, és azt érzik, hogy ott vagyok, velük vagyok. 
Tapasztalatom szerint különösen fontos, ha úgy tudok imádkozni a beteggel, hogy a kezét 
foghatom, és úgy mondok áldást, hogy fogom a kezét, vagy a fejére teszem a kezemet. 

Az imádság jelentőségét talán nem is kell külön kiemelnem. Még egy betegem sem 
ellenkezett,  ha  megkérdeztem,  hogy  imádkozhatom-e.  Mindig  megköszönik  és  nagy 
megnyugvást  jelent  számukra,  hiszen  nagyon  sokan  nem,  vagy  nehezen  tudják 
megfogalmazni  imádságaikat.  Itt  persze  nem hosszú  imádságokra  kell  gondolni,  mert  az 
fárasztó is lehet.

A Bibliából  való  felolvasást  is  örömmel  fogadják.  Nem csak  az  evangéliumokból 
szoktam olvasni,  hanem a  Zsoltárok  könyvéből  is,  melyben sok  olyan  imádság  található, 
amiben a beteg a maga gondolataira ismerhet.

Alkalmanként és a betegektől függően szoktam istentiszteletet vagy bibliaórát tartani. 
Ilyenkor összegyűlünk egy betegtárs mellett, aki már nem tud az ágyból felkelni, de örömmel 
fogadja az alkalmat. Közösségben vagyunk Istennel és egymással.

2. A hozzátartozó mellett

„Életed legfontosabb pillanata a jelen pillanat,
legfontosabb embere, akivel most kell leülnöd beszélgetni. 
Legfontosabb tette a szeretet.”

Eckhart mester

Korunkban nem csak a meghalni készülő embertársunk van nagyon nehéz helyzetben, hanem 
a hozzátartozók is. Életük folyamán kevesen néznek szembe azzal, hogy egyszer elveszítik 
azokat, akik a legközelebb állnak hozzájuk. Sokszor kell elbúcsúznunk életünk folyamán, de a 
végleges  elválás  nehezebb  lett,  mint  valaha.  Nincsenek  meg  azok  a  támaszpontok, 
kapaszkodók,  amelyek  lehetőséget  adnának  a  lelki  fájdalom  elviseléséhez.  Az  előző 
nemzedékek, korok mindennapos tapasztalatát vagy elfelejtettük, vagy átértelmeztük, és most 
kiderül, hogy ez nem jó segítséget jelent. Újra fel kell fedeznünk és meg kell tanulnunk, ami a 
nagyszüleinknek természetes volt, mert csak így tudunk tovább élni. Sokkal jobban egymásra 
vagyunk utalva, mint valamikor.

Minden  hozzátartozó  másképpen  éli  meg  az  elválást.  Ezt  nagymértékben 
meghatározza,  hogy  életük  folyamán  mit  is  jelentettek  egymásnak,  mennyire  szerették 
egymást. Ez mutatkozik meg a látogatások gyakoriságában és időtartamában. Nagyon nehéz, 
amikor már nem lehet kommunikálni és csak az érintés, a csend marad. A különböző hangok, 
a ritkuló légzés, a hörgés sokszor elviselhetetlennek tűnik. Elfelejtettünk csendben várakozni 
és figyelve semmit sem szólni.

a.) A hozzátartozó mellett,  emberként

Gyakran éreztem úgy, hogy nem tudok mit mondani annak a hozzátartozónak, aki néhány 
napon vagy órán belül elveszíti egyik legkedvesebb szerettét. Nehéz azok mellett lenni, akik 
nem értik, hogy miért a szenvedés, miért az értelmetlen halál. Ez különösen érvényes azokra, 
akik fiatal családtagtól vagy nagyon közeli hozzátartozótól búcsúznak el.

Megfogalmazódik bennem, hogy mennyire készülünk fel vagy tudunk felkészülni arra, 
hogy egyszer el kell válnunk egymástól és ebben a világban többé nincs találkozás. Nehéz, 
amit mind a betegek, mind a hozzátartozók gyakorta mondanak: „Nem gondoltam, hogy így 
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lesz vége”. 17-18 éves fiatalok között végzett saját közvélemény-kutatásunk szerint a fiatalok 
95%-a 80-90 évesen, párnák között szeretne meghalni. A kérdés csak az: és ha nem így lesz? 

A hozzátartozók szeretik,  ha  emberként  állok mellettük  a  legnehezebb pillanatban. 
Nem szólni semmit vagy csak a legminimálisabbat. Ilyenkor az „elmenni” készülő életéről, 
munkájáról,  fontosabb dolgairól beszélgetünk. Sok-sok szünettel, csenddel övezve folyik a 
beszélgetés, mivel idő kell a gondolatok, emlékek összegyűjtéséhez. Minden többnyire már 
múlt  időben  hangzik,  hiszen  ezek  megtörténtek  és  megmásíthatatlanok,  a  múlté  lesznek. 
Maradnak az emlékek, amiket el kell vinni és az elkövetkezendő élet fontos részévé kell tenni. 
Ekkor tudatosulhat, hogy hamarosan nincs többé házastárs, szülő, testvér, nagyszülő. Valaki 
itthagy és nagyon fog hiányozni.

Rádöbbenünk mi is,  hogy érdemes az életünket átgondolni,  és ha kell,  új  alapokra 
helyezni. Erre nemcsak a továbbélés miatt lehet szükségünk, hanem a következő generációnak 
nyújtandó  példa  miatt  is.  Amit  mutatunk  és  örökül  hagyunk,  könnyen  a  magunk  bőrén 
tapasztalhatjuk meg.

b.) A hozzátartozó mellett, lelkigondozóként

A hozzátartozóknak elviselhetetlennek tűnik az a lelki fájdalom, amit ilyenkor átélnek – és 
ebben  a  helyzetben  gyakran  teljesen  magukra  vannak  hagyva.  A családból  még  mindig 
kevesen  vannak,  akik  az  utolsó  pillanatban  jelen  szeretnének  lenni,  bár  a  számuk  egyre 
növekszik. Fontosnak tartom, hogy a család együtt tudjon lenni, és később együtt tudjanak 
gyászolni is.

Az elmúlt években megszaporodott azoknak a könyveknek a száma, melyek a gyásszal 
foglalkoznak.  A könyvek  megegyeznek  abban,  hogy  a  gyász  már  a  halál  beállta  előtt 
elkezdődhet. Ez különösen érezhető a hospice-ban az egyes családtagoknál, hiszen többnyire 
már hosszabb ideje készülnek az elválásra. Felkészülni azonban, tudjuk jól, teljesen sohasem 
lehet. „Tudtam, hogy egyszer be fog következni, de mindig reménykedtem, hogy csak nagyon 
sokára” – mondta egy feleség. A remény és a reménytelenség váltogatja egymást, míg el nem 
érkezik az elválás pillanata.

Vannak, akiket a temetés után keresek meg, tudván, hogy nagyon nehéz számukra a 
veszteség terhe. Aki nem tud megfelelő módon gyászolni, az nagyon gyakran lelkileg-testileg 
megbetegszik.  A gyásznak  a  maga  külső  rítusaival  és  belső  küzdelmeivel  együtt  nagyon 
fontos  feladata  van  a  gyászoló  ember  életében.  A gyász  egész  folyamata  megpróbálja 
elviselhetővé tenni mindazt, ami az ember számára teljesen elviselhetetlen.

A gyászolók lelkigondozása nem más,  mint empátia,  szótlan együttérzés a  megtört 
szívűekkel. Sírás a sírókkal. A lelkigondozás célja a lelki támaszadás és ez által az életbe való 
visszasegítés. Nehéz a gyászolóknak a gyászmunkájuk elején segítést  és vigasztalást  adni, 
hiszen ez nem adja vissza elvesztett családtagját, nem oldja meg a problémát és ezért gyakran 
csak üres beszédként hat a segítő beszélgetés. A gyászolót sokkal jobban foglalkoztatja, miért 
kellett ennek így történnie, hogyan tud tovább élni elköltözött hozzátartozója nélkül?

Lelkigondozóként  úgy  gondolom,  csak  akkor  tudok  segíteni  a  gyászoló 
embertársamnak,  ha  nem  bármiféle  elvárásnak  akarok  megfelelni,  hanem  alázatosan, 
egyszerűen, önmagamat felajánlva, türelemmel és világossággal a bajban levő mellett vagyok.

c.) A hozzátartozó mellett, lelkészként

Kevesen vannak ugyan, de néhányan a lelkésszel szeretnének találkozni, mert nekik a papra 
van szükségük. Nem csupán azért, mert hamarosan temetésre készülnek, hanem mert Isten 
kezébe szeretnék helyezni szerettüket. 
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Néhány családtaggal, hozzátartozóval átéltem azt, hogy a haldokló ágya mellett együtt 
imádkoztunk. Többen később elmondták, hogy utána a haldokló megnyugodott, kisimult az 
arca és csendben elaludt.

Általában azután megyek be a szobába, miután beállt a halál, a nővérek rendbe tettek 
mindent, és ekkor imádkozunk a hozzátartozókkal. Egyszer egy feleség a halál beállta után 
arra kért, hogy közösen ne csak imádkozzunk, hanem egyházi énekeket is énekeljünk az ágy 
mellett.  Évek  múltán  is  emlegeti,  hogy ez  számára  milyen  nagy lelki  megkönnyebbülést 
jelentett.

Amikor megkérnek, hogy elvállalnám-e a temetést,  sokszor érzem úgy,  mondaniuk 
sem kell semmit az elhunytról, mert mi mindent megbeszéltünk már. A családnak azonban ez 
is  olyan  alkalom,  amikor  az  emlékeket  feleleveníthetik.  A  gyászmunkában  adható 
segítségnyújtás  már  ekkor  elkezdődhet,  hiszen  vannak,  akiknek  nagyon  szükséges  ez  a 
segítség.

3. Az egészségügyi dolgozó mellett

„ A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
 A fény csak abban válik áldássá,
aki másnak ad belőle.”

Hamvas Béla

Mai egészségügyünket rengeteg bírálat éri, de az orvosok, nővérek, takarítónők, liftesek és 
pavilonosok még mindig munkájukat  szeretve,  a  megbecsülésben bízva dolgoznak.  Egyes 
felmérések szerint egy mai egészségügyi dolgozó 5-6 éven belül teljesen eljuthat a kiégésig. 
Tapasztalataim alapján  ez  nem minden  helyen  van  így –  ha  így volna,  akkor  már  régen 
kiürültek  volna  a  kórházak,  és  nem  lenne,  aki  dolgozzon,  segítsen  a  betegeken,  a 
szenvedőkön.

Az  elfáradást  a  kimerültség  okozza  és  így  türelmetlenek  egymással  a  dolgozók. 
Ugyanakkor mindannyian tudják, hogy mennyire egymásra vannak utalva és mennyire fontos 
az összefogás. Senki nem lehet meg a másik nélkül, ezért nem érdemes egymást bántani.

Én is sok mindent átéltem kórházi dolgozókkal kapcsolatosan, de mindez azt erősítette 
meg bennem, hogy még több odafigyelés, türelem és szeretet szükséges. Nem a hibákra kell 
mindig felhívni a figyelmet, hanem az eredményekre, a sikerekre.

A  hospice-ban  elmondhatom,  hogy  sikerült  megvalósítani  az  őszinte  emberi 
kapcsolatot  a  ház  minden  dolgozójával,  nemre  és  vallásra  való  tekintet  nélkül.  Mindenki 
tudja, hogy a jó munkának ez az alapja. A problémákat megbeszéljük, és közösen oldjuk meg, 
a további hiteles munka érdekében.

a.) Az egészségügyi dolgozó mellett, emberként

Emberileg  teljesen  meg  lehet  érteni  a  dolgozókat.  Különösen  megértettem a  hospice-ban 
dolgozó nővéreket, akik nagyon sokat dolgoznak a haldoklók között és a fáradtságos munka 
mellett kevés esetben, lehet – úgymond – sikerélményük. Sokszor egy-egy műszakban 2-3 
beteg is meghal, akiket el kell látniuk, fel kell ravatalozniuk. A fiatalabb nővérek közül sokan 
néhány év után azt mondják, hogy nekik most már elegük van a halálból. Érthető, hiszen sok 
esetben  a  nővérnek,  az  orvosnak  is  meg  kell  gyászolnia  betegét,  akinek  hónapok  óta 
megpróbálja  könnyíteni  a  szenvedését.  Mindig  örömmel  fogadja  a  nővér,  a  liftes  vagy a 
takarítónő, ha megkérdezem, hogy van.
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Amikor csak tehetem, valamilyen módon segítek a nővérnek. Például, ha a beteg inni 
szeretne, nem hívom a nővért, hanem megitatom, vagy ha szeretne feljebb ülni az ágyában, 
segítek a felhúzódzkodásban. De szívesen viszem ki sétálni a tolókocsiban ülő beteget, és 
addig én figyelek rá, én próbálom meg teljesíteni kéréseit Apró dolgok, tudom, de egy kicsit 
talán tehermentesíthetem a nővért.

b.) Az egészségügyi dolgozó mellett, lelkigondozóként

Az  egészségügyben  dolgozók  között  is  sokaknak  van  különféle  lelki  problémája.  Ennek 
hordozását különösen megnehezíti, hogy még a munkahelyen is különféle problémákkal kell 
szembesülni.  Nehéz  megtenni,  hogy  az  otthoni  gondok  otthon  maradjanak,  illetve  a 
munkahelyiek ne jussanak haza.

Amikor  a  kórházba  kerültem,  szinte  az  első  hét  után  megkeresett  az  egyik 
osztályvezető  főorvos  asszony,  hogy  szeretne  velem  beszélgetni  egy  nagyon  fontos 
problémájáról. Még magam is megijedtem, fiatal lelkészként, hogy vajon mit is akar velem 
megbeszélni.  Akkor  –  mivel  még  nem volt  sem konkrét  helyem,  sem konkrét  szobám a 
kórházban – a könyvtárban beszéltük meg a találkozót. A rövid bevezető beszélgetés után 
elmondta, hogy számára óriási problémát jelent a közeli nyugdíjba vonulása, mert nem tudja 
magát  elképzelni,  mint  nyugdíjas,  akinek  reggelente  nem kell  munkába  mennie.  Néhány 
találkozó után maga találta meg a nyugdíjas éveinek igazi értelmét és titkát. Sokat mesélt 
arról, hogy mennyire szeret olvasni és zenét hallgatni, de az elmúlt jó néhány évben erre nem 
volt  lehetősége a  munka és  egyéb irányú  elfoglaltságai  miatt.  Az utolsó beszélgetés  után 
örömmel ment el, mert különböző terveket készített magának a nyugdíjas évekre.

Számos esetben egy jelentéktelennek tűnő kérdés után egy-egy orvos vagy nővér csak 
mondja és mondja,  ami a szívét-lelkét nyomja. Az én feladatom ilyenkor  a meghallgatás, 
hiszen szeretné valakinek letenni a terhét, hogy utána kicsit megkönnyebbülve tudja folytatni 
a munkáját.

c.) Az egészségügyi dolgozó mellett, lelkészként

Lelkészként a dolgozók mellett mint különböző szolgáltatást nyújtó lelkipásztor jelenek meg. 
Amire  az  eddigi  évek  során  megkértek,  az  vagy  temetés  vagy  keresztelő  volt.  Mivel  a 
kórházban könnyen elérhető vagyok, ismernek már és minden meg is  beszélhető.  Néhány 
esetben előfordult, hogy Bibliával, hitvallással kapcsolatosan kérdeztek meg.

A lelkészi hivatásomban fontos szerepet kapnak a dolgozók, mivel  sok esetben ők 
jelzik azokat a betegeket, akik örülnének a lelkészi jelenlétnek. Ezért fontosnak tartom a jó 
kapcsolat kiépítését. 

Ahogyan a betegeknél, úgy a dolgozóknál sem feladat a megtérítés. Bizonyságot a 
munkámmal tehetek, amit a betegek és a dolgozók között végzek.

Úgy gondolom,  hogy ma különösen  is  fontos  a  lelkészi  jelenlét  nemcsak  a  hospice-ban, 
hanem az egészségügy minden területén. Ezzel az elfogadás, egymás megértése és a szeretet 
fontossága erősíthető meg, ami nagyon hiányzik az élet minden területéről.

Úgy gondolom, hogy ma különösen sokat tanulhatunk a haldoklóktól. Ők számunkra azt az 
utat mutathatják meg, mely hitben, reményben és szeretetben vezet előre a krisztusi úton. Ők 
mernek kérdezni, elmondják félelmeiket, aggodalmaikat, melyeket mi előszeretettel elrejtünk 
még  magunk  elől  is.  Nehéz  szembenézni  az  elhagyatottsággal,  az  elszigeteltséggel,  a 
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kiszolgáltatottsággal,  az  élet  értelmével.  A  halál  megmutatja  nekünk,  hogy  mi  minden 
fölösleges  az  életünkben  és  hogy  mennyivel  fontosabb  kapcsolatunk  Istennel  vagy  az 
emberekkel – a XXI. században is.

Gecse Attila
Erzsébet Hospice Alapítvány
3527 Miskolc, Csabai kapu 9.
E-mail: gecsea@mail.matav.hu
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