
Bakos-Tóth Mártával
Bakos-Tóth Márta (1943) klinikai gyermek-szakpszichológus, a bakony-
szücsi Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthonának megálmodója
és vezetője. Az otthon 1991-es létrehozása óta több száz beteg gyermek és
szülő lelki gyógyulását segítette elő.

Nagyon szép gyermekkorom volt, annak ellenére, hogy 1950 kará-
csonyán még a saját otthonukban, budai házunkban ünnepeltük
Jézus Krisztus születését, ám nem sokkal ezt követően kitelepítettek
bennünket. Jogot végzett édesapám a II. világháborúban több ember
életét megmentette, ezért mi választhattuk meg száműzetésünk szín-
helyét, így kerültünk Bakonyszücsre, hála a Jóistennek, mert nagyon
szeretem a Bakonyt. Édesanyám erdészcsaládból származott, és az
egyik testvére Bakonyszücsön talált egy sötét, nyirkos, földes, de
mégiscsak fedéllel ellátott szobát. Egy úri kislányból öt perc alatt a
bakonyszücsi gyerekek szemében idegen csodabogár lettem, akit ele-
inte csúfoltak. Ez nehéz korszak volt. A szüleim bölcs magatartása
rögtön levettette velem a státuszszimbólumokat, az akkor még
egyenruhaként hordott matrózruhát. Néhány év múlva már nem is
emlékeztem a fehér szárnyas ajtóra, a muránói üvegre, igazi szücsi
kislány lettem. Kamaszlányként arra vágytam, hogy nekünk is le-
gyen saját házunk Bakonyszücsön. Évtizedekkel később fogalmazó-
dott meg bennem, hogy akit mesterségesen eltépnek a gyökereitől,
annak lehet szállása, lakása is, de nem biztos, hogy újra lesz otthona.
A szüleim ebből velem semmit sem éreztettek, természetes volt szá-
momra, hogy édesanyám kora hajnalban a szücsi lányokkal, asszo-
nyokkal együtt elmegy napszámba, édesapám pedig erdei munkát
végzett, közel a hatvanadik életévéhez. A szüleim között közel húsz
év korkülönbség volt, de nagyon harmonikusan, szeretetben éltek.
Későbbi hivatásom gyakorlása közben megtanultam, hogy a lelki
gyötrelmek gyakran vezetnek fizikai betegséghez. Édesanyám szá-
mára az otthonunk elvesztése óriási fájdalom volt, megpróbált a föl-
des szobából otthont varázsolni, de naponta kellett megélnie, hogy a
minket befogadó háziasszony a közös konyhában rászólt: tessék fél-
rehúzni a fazekat, mert most én akarok főzni. Az, hogy ki kap korán
daganatos betegséget, soha nem véletlen. Anyám fiatalon, élete vi-
rágjában távozott az Úrhoz. Ettől kezdve édesapám mellett egy cisz-
terci szerzetes pap, Liska Ferenc — szerzetesi nevén Szilveszter —
lett a legnagyobb támaszom, aki nemcsak hirdette az Igét, hanem
szolgált is. Megígérte édesanyámnak, hogy törődni fog velem és
édesapámmal, és betartotta az ígéretét. Édesapám és a szerzetes atya
gondoskodó szeretete határozta meg az életutamat, nekik köszön-
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hetem, hogy tanulhattam, voltak céljaim, és hogy most úgynevezett
doktornő vagyok.

Tizennégy-tizenöt évesen végig ott voltam édesanyám mellett ször-
nyű daganatos betegségének idején, láttam a szenvedését. Attól kezd-
ve másokon segítő, gyógyító ember akartam lenni. Mégis, miután meg-
nyertem egy irodalmi pályázatot, először magyar–pedagógia szakra
jártam egyetemre, csak ezt követően végeztem el az orvostudomá-
nyit, és lettem klinikus-pszichológus. Közben már önkénteskedtem
a Tűzoltó utcai klinikán. Az öregedés lélektana érdekelt, Popper Pé-
ter nyomán, akinek meghallgattam egy előadását a hatvanas évek vége
felé. Ő vizionálta azt a kort, amikor az időskor elértéktelenedik, ami-
kor csak a mérhető haszon számít, a fiatalabb generáció már nem tá-
maszkodik az idősek bölcsességére. Talán mert hozzám képest na-
gyon fiatalos, de életkorát tekintve mégiscsak idős édesapám volt,
engem a gerontológia érdekelt. Amikor aztán bekerültem helyettes-
ként a 2-es számú gyermekklinikára, és megláttam a daganatos, leu-
 kémiás gyerekeket, egy életre elköteleződtem mellettük.

Mielőtt erre válaszolnék, nagy tisztelettel és szeretettel meg kell em-
lítenem Schuler Dezső professzor úr nevét, aki hála Istennek még
közöttünk van, és közel a kilencvenedik életévéhez is bejár a klini-
kára. Ő a magyar gyermek-onkológiai hálózat atyja, életre hívója.
Schuler professzor úr volt az a modern szemléletű gyógyító orvos,
aki a pszichoszomatikus gyógyítás jegyében pszichológusokat hí-
vott a klinikára. Ez kiemelten fontos volt, hogy a klinika vezetője ér-
tékelte és tisztelte a pszichológiát. A társadalmi tudat akkoriban va-
lóban idegenkedve szemlélte a pszichológus tevékenységét. Az,
hogy előtte tanultam pedagógiát az egyetemen, ugyancsak komoly
segítség volt. Édesapám is nagyon közvetlen természetű ember volt,
jó kapcsolatteremtő készséggel. Bizonyára tőle örököltem ezt. Be-
ügyeskedtem magam a beteg gyerekekhez, mint a fiatal játszó né-
nijük. A szülők közül először többen ingerülten fogadtak. Egy idő
után nem mondtam meg, hogy pszichológus vagyok, ehelyett meg-
nyertem magamnak a kis beteget, mindenféle pedagógiai és pszi -
chológiai módszerekkel. A szülő pedig óhatatlanul elfogadta azt a
személyt, akinek az ő gyereke örül. Szaknyelven ezt promotív befo-
lyásoló kommunikációnak hívjuk. A szülőt olyan helyzetbe hoztam,
hogy a gyermeke magatartásával befolyásoljam őt, és erre már rá le-
hetett építeni a pszichológiai meggyőzést. Egy elfogadott személy-
től elfogadta ezt a szülő is, sőt, kezdte tisztelni a pszichológust. Hu-
szonhárom évem volt a klinikán arra, hogy ezt az utat megjárjam.

A gyermek súlyos, pláne daganatos betegsége, vagyis a halál közeli-
sége olyan biológiai paradoxon, amelyet nem lehet sem elfogadni,
sem feldolgozni lelki segítségnyújtás nélkül. Schuler professzor hal-
latlan érdeme, hogy a gyógyító orvosokat igyekezett meggyőzni
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annak fontosságáról, hogy legyenek türelemmel a szülők kétségbe-
esett és nem közvetlenül a testi gyógyítással kapcsolatos megnyilvá-
nulásaival szemben. Buda Béla egyszer azt mondta: Márta, maga föl-
fedezte a krízisintervenciós technikákat, noha Caplan Amerikában ezt
már leírta, de maga ezt nem olvasta, és itt a klinikán önmagától rájött
ezekre a módszerekre. A diagnózis utáni válságban a krízisinterven-
ciónak a sajátos — már általam kimunkált — módszereit kellett al-
kalmaznom. A férjem műszaki szakember, rengeteget köszönhetek
neki. Megszállottja volt a rendszerelméletnek, s mindezt tőle megta-
nulva és átültetve a saját szakterületemre, hamar rájöttem, hogy a
gyermekterápia semmit sem ér a családgondozás nélkül. A család egy
szervezet, egy rendszer. Lassanként kidolgoztuk a családsegítés mód-
szerét, ezen belül: munkaügyi rehabilitáció, területi hálózat, kapcso-
latfelvétel, óvodai, iskolai rehabilitáció, amikor a korábban beteg gye-
rek visszakerül természetes közegébe. Szociális gondozás. A szülők
önkéntes csoportjainak megszervezése. Foglalkozási, művészeti terá-
piák. Mindez hatalmas segítség volt harminc-negyven évvel ezelőtt.
Többen is segítették a munkámat, Levente Péter és a Kaláka együt-
tesből akkor kivált Gryllus Vilmos, ők ketten egy saját kommunikatív
műfajt dolgoztak ki, rendszeresen bejártak a klinikára, zenéltek, mó-
káztak a gyerekeknek. Óriási segítséget nyújtott a daganatos gyerekek
pszichológiai rehabilitációjához kapcsolódó tudatformálásban Vitray
Tamás. Számtalan egyéni és társadalmi kezdeményezés történt ezen
a téren, hozzájárulva a gyermekklinika humánus légkörének kiala-
kulásához. Nagy elődöm, Polcz Alaine kezdte a munkát a klinikán, én
másfél évvel később csatlakoztam hozzá. Alaine elsősorban a halál
közeli élmények elemzésével és enyhítésével foglalkozott, én pedig a
rehabilitációval és a krízisintervencióból kimunkált rehabilitációs
módszerekkel.

A tehetetlen düh. Itt megint csak meg kell említenem Schuler pro-
fesszor nevét, akinek hatalmas érdeme, hogy Magyarország élen járt
a daganatos beteg gyerekek szervezett, áttekinthető, szisztematikus
gyógyításában. Megszervezte a magyar gyermek-onkológiai hálóza-
tot. Kiváló, bölcs vezető volt, szakembereket képezett ki, a gyermek-
onkológiai munkacsoport egy nagy családot alkotott, én magam is
több tudományos ülésen vettem részt. Miután élen jártunk ebben,
Schuler professzort és néhány munkatársát a nyolcvanas években az
Egyesült Államokról kezdve mindenfelé meghívták kongresszusokra.
Ez komoly presztízst jelentett. Egyszer nagy örömmel közölte velem,
hogy négy gyermekünk elmehet a Los Angeles-i táborba. Márta, sor-
soljanak ki négy nevet. Én akkor már túl voltam a hosszan túlélők
pszichológiai követésén, és tudtam, hogy milyen sokan vannak. Már
megalakultak az önsegítő klubok, legalább százhúsz, gyógyultnak
számító gyereket ismerek csak én a mi centrumunkból, nem beszélve
az alcentrumunkban lévő daganatos gyerekeinkről. Mindenki re-
ménykedik, és kisorsolunk négy gyereket? Volt egy nagyon aranyos
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gyógypedagógus kollégám, Majoros Gábor — aki játszó bácsi is volt
a Tűzoltó utcai klinikán — ő megkérdezte tőlem: miért dühöng,
Márta? Elmondtam, hogy mi a gond, és megjegyeztem neki, hogy ki-
bírna Amerika ötvenet is a betegeinkből. Gábor akkor azt mondta:
Márta, van nekünk egy nagyon ritkán használt kis nyaralónk Lószke -
mesén, igaz, hogy a hegyen, de mi lenne, ha megszerveznénk ott egy
tábort mi is? Kisorsoltuk hát a négy nevet, ők elmentek Amerikába, mi
pedig Majoros Gáborral megszerveztük a kemenesi tábort. Ez 1988
nyarán történt. A házikóban volt egy konyha, egy fürdőszoba, egy
nyitott terasz és egy óriási telek. Lévai József alezredes hatalmas ka-
tonai sátrakat bocsátott a rendelkezésünkre. Többféle sátor volt,
kultúr, konyhai, egyéb. Schuler professzor és felesége, Gláz Ágnes fő-
orvos asszony ebben is maximálisan támogatott bennünket. Ágnes
például segített nekem húst panírozni, százhúsz csirkecomb elkészí-
téséhez. Megvalósítottuk tehát a tábort. Említést kell tennem Doktor
Kós Rozáliáról — Schuler professzor egyik közvetlen munkatársa,
mindenki tyúkanyója —, az ő hatalmas szervezőkészsége, bátorsága
kellett ahhoz, hogy a heterogén életkorú, huszonnyolc fős gyerekcso-
portot velem, Majoros Gáborral és az ő néhány gyógypedagógus kol-
légájával együtt engedje táborozni. Nagyobb sikere volt Kemesének,
mint a négy gyerek élménybeszámolójának Los Angelesből, mert ez
olyan volt, mint egy nagy családi összejövetel. Itt éreztem rá a nagy-
családi formára. Én az akkori életkoromból adódóan amolyan pót-
mama szerepet töltöttem be. Majoros Gábor és a barátai hátizsákban
hordták fel a hegyre az ételt. Az ötlet tehát, hogy keresünk egy állandó
táborhelyet, innen adódott.

Gyermekkorom egyik lelkiatyjának és pártfogójának, Rajczy Pál
atyának elmeséltem mindezt, és kifejeztem a kívánságomat, milyen
jó lenne, ha lenne egy ilyen állandó táborhelyünk, és akkor ő azt
mondta: Márta, megürült a bakonyszücsi plébánia, nyugdíjazás
miatt, táborozzatok ott, és innentől kezdve ez már történelem.

A táborforma két évig működött Bakonyszücsön. Aztán szép lassan
beszivárogtak a szülők, hoztak magukkal sátrakat, a papkert jó nagy,
elfértek benne. Egyre többször mondták nekem: Márta néni, mi szí-
vesen táborozunk novemberben is, nem kell ahhoz napsütés. Meg-
fogalmazódott az igény, hogy a kórházon kívüli, a valóságos élet ki-
hívásaihoz hasonló körülmények között csodálatos lehetőségek
vannak a rehabilitációra. Bakonyszücs elnéptelenedőfélben lévő, hát-
rányos helyzetű kisközség volt már huszonöt évvel ezelőtt is, a tör-
ténelem által megtépázott település, ahová felvidékieket telepítettek.
Sok feszültség halmozódott fel a népesség körében. Ha úgy tekintem
a hátrányos helyzetű kisközséget, mint szekunder rehabilitációs te-
rületet, mint mikrotársadalmat, akkor kopaszon vagy parókával, de
a daganatos beteg gyerekek beléptek ebbe a mikrotársadalomba,
amely elfogadó volt. Nem a jóságost megjátszva fogadta el a betege-
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inket. Az akkor még hagyományos búcsúban a mi lányaink — noha
egyiküknek-másikuknak protézis volt az egyik végtagja — voltak a
legkapósabbak, tehát megmutatkozott, hogy egy lekontrollált, sze-
rető, óvó, védő, de már a valóságos élethez hasonló közeg hidat
képez a kórházi betegségélmény és a visszailleszkedés közé. Így
aztán, mivel a nyári nyolc hétbe sehogyan sem fért bele az egyre több
táboroztató beteg, pláne nem fért bele az, hogy a családjaikkal is fog-
lalkozzunk, megkértük a Veszprémi Érsekséget, hogy alapítsa meg a
Rehabilitációs Otthont, és az Érsekség ezt meg is tette, 1992-ben.

A férőhelyünk mindig huszonnyolc és harmincöt között volt. Kez-
detben az engedélyt huszonnyolc főre kértem. Összesen harmincöt
ágyunk van a szorosan vett központunkban, valamint egy családi
házban, amit pályázat útján sikerült megvennünk. Harrach Péter
tizenöt évvel ezelőtt, még családügyi miniszterként adott pénzt a
bővítésre. Ezen kívül a nagyobb közösségekben önálló életvitelre
még nem alkalmas vagy halálközelségbe jutott gyerekeink és csa-
ládtagjaink részére bérelünk apartmanokat a falutól. Így negyven-
ötven fős csoportjaink is vannak. Normatív támogatást viszont ter-
mészetesen csak az engedélyezett létszámra kapunk. A személyzet
csupán néhány fő, munkabér-forráshiány miatt. Ezt úgy hidaljuk
át, hogy sok az önkéntesünk, és — ezt büszkén mondom — a saját,
felnövekvő gyógyultjainkból a mi ösztöndíjunkból szakemberré
vált, ingyenes munkaerőnk. A fizikai dolgozók létszáma csekély.

Ők a klinikán végzik a gyógyító munkát, a nálunk dolgozó pszi cho ló-
gusok pedig lelkileg gondozzák a rehabilitáción nálunk lévő gyereke-
ket. Bakonyszücsre csak önkéntesként jönnek az onkológiai hálózatot
most is aktívan segítő szakemberek, gyógytornász, pszicho-pedagó-
gus, szociális munkás. A saját intézményükből hozzánk jövő cso-
portokat kísérik el.

A hozzánk kerülő beteg gyerekek mindegyikének van esélye a gyó-
gyulásra. Az más kérdés, hogy vannak nagyon ritka daganatos be-
tegségfajták, amelyek kifejlődésére nem tudunk felkészülni. A mi
életelvünk: tér és idő, emberek által alkotott kategóriák. Árpád-házi
királyaink negyvenéves korukra már aggastyánnak számítottak. Ha
egy súlyosabb vagy ritka daganatos kórkép teljesen nem gyógyít-
ható, vagyis nem tudunk több évtizedet garantálni, akkor hadd em-
lítsem meg Marietta keresztnevű nagylányunkat, akit olyan súlyos
szövődményekkel kezeltek, hogy átmenetileg szondával kellett táp-
lálni. Itt, ebben a támogató gyerekközösségben evett először darabos
ételt. Igaz, hogy harmincöt éves korában elveszítettük, de tizenkét
éves korától egészen a haláláig minőségi életet élt. Marietta szélső-
séges példa, mert betegeink összességében hetvenöt százalékban tel-
jesen meggyógyíthatók, viszont a szekunder tumorok ellen nincs
garancia. Lenne viszont egy kérdésem: ha megmentettük — nem kis
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áldozatokkal, mert heroikus munka az, amit a kollégák a kórházak-
ban és itt, az otthonban végeznek, külön kiemelendő a nővérek cso-
dálatos áldozatkészsége — a beteg gyereket a haláltól, akkor a dön-
téshozók gondolkozzanak el azon, hogy ezek a gyerekek egyszer
megjárták a poklot, átélték a halálélményt, látták, hogy a társuk
meghalt, és ők is közel jártak ehhez, százszor többet éltek át, mint
akinek magától értetődő az egészség, az esetek kilencvenkilenc szá-
zalékában olyan lelki katarzison esnek át, hogy bátran állítom: ha
testi adottságaikat tekintve nem is, de a lelkieket illetően a társada-
lom lelki elitjéhez sorolandók. Miért nem szervezik meg a döntés-
hozók a beteg daganatos gyerekek lelki rehabilitációjának intézmé-
nyes formáit, milyen jövőt szánnak ezeknek a gyerekeknek?

Így van. Az itt átélt katarzis életre szóló elköteleződéssé válik, az
innen kikerültekben belső igény, hogy segítsenek a sorstársaikon.
Nem akarom idealizálni a képet, természetesen vannak lemorzso-
lódók, olyanok, akik nem jutnak el a legmagasabb lelki szintig, de ta-
pasztalataim szerint az átlagpopulációhoz, például az átlagváláshoz
képest elenyészően alacsony a mi gyógyultjaink házasságainak a fel-
bomlása, az agresszív, deviáns viselkedés, az önsorsrombolás, az al-
koholizmus, vagy a drogozás. Érdemes és szükségszerű az ottho-
nunkban rehabilitáción átesett betegeink utógondozása, életük
további alakulásának figyelemmel kísérése. Nem azt akarom mon-
dani, hogy a bakonyszücsi otthonunkban zajló rehabilitáció az
egyetlen üdvözítő módszer, de nagycsaládban működik, egy terá-
piás ciklus, ami hét-tíz napból áll. A klienseink visszatérnek, életre
szóló sorstárskapcsolat alakul ki közöttük, az itt átélt katarzis a kinti
kapcsolatokra is pozitívan hat. Az itt alkalmazott módszerben a be-
tegek saját formálói az élményanyaguknak, gyógyulásuknak, ahol
„terapeutává” válik az a gyerek vagy fiatal, aki feltárja saját belső-
lelki útját. Ez nagyon költséghatékony módszer, mert évi ötven mil-
lió forintnyi működési költségből ilyen családias alapon százakat
lehet rehabilitálni. Ezt az elmúlt huszonhét év igazolja.

Amint azt már említettem, volt egy olyan korszak, amikor tábor-
ként működtünk, a szülők sátraztak. A család egy rendszer, amely-
nek legfontosabb komponense a gyerek. Ha ő beteg, akkor a család
is beteggé válik, lelki értelemben. Miután 2001-ben Magyarorszá-
gon megjelent a Bátor Tábor Alapítvány, majd különböző alapítvá-
nyi kezdeményezések, a táboroztatási funkciót Bakonyszücs el-
vesztette, és egyértelműen olyan családterápiás műhellyé alakult,
ahol a beteg gyermek az egész családjával együtt jelenik meg. Ez
már korábban is működött egyébként nálunk.

Ezt nagyon nehéz elmagyarázni. Egy nagycsaládos miliőt képzeljen
el. Minden csoporttal jön hét család, ez körülbelül huszonnyolc fő.
A terápiás effektusokat két családra alapozzuk: az egyik az a család,

Ha jól tudom, az egy-
kori rehabilitáltak —
akik ma már teljes éle-
tet élnek — közül töb-
ben visszajárnak az
otthonba önkéntes se-
gítőként.

Ha jól tudom, gyere-
keikkel együtt a szülők
is beköltözhetnek az
otthonba.

A lelki segítségnyújtás
hogyan nyilvánul meg
az Önök működésében?
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amely már járt nálunk, ők törzstagnak számítanak, beavatják az újon-
nan jött családokat, hogy lássák, hogyan élünk itt. Vannak tematikus
foglalkozások, csoportterápia, külön szülőcsoportok, ahol a szülő el-
mondhatja őszintén, hogy milyen lelki utat járt be. A törzstag szülő
erre reflektál: ne szégyelld, mi is így voltunk. Ugyanez játszódik le a
gyerekcsoportoknál. Alapvető tehát a miliő. Egyetlen példát mondok:
Richárd nevű, tizenkét éves kisfiú, transzplantáció és halmozott da-
ganat következtében magassága egy ötéves gyermek magasságának
felel meg, emellett különböző sorvadásokban szenved. Az édesanyja
a karján hozta be. A gondolkodása viszont megfelel a korának. Az én
terápiás célom az volt, hogy a csoport fogadja el őt így, ahogyan van.
Ez a csoport az ország különböző centrumaiból érkezett Bakony-
szücsre. Megkérdeztem: Richárd, vállalod, hogy téged külön bemu-
tatlak? Te sem vagy átlagos, és én sem vagyok az. Tudod-e, mit jelent
az átlagos? Bólintott, hogy igen. Kézen fogtam, odaálltam vele a cso-
port elé, és a törzstagokra támaszkodva, akik már megéltek velünk
sok mindent, így a gyászt is, azt mondtam: Márta néni vagyok, sze-
retettel üdvözöllek benneteket. Richárdot azért mutatom be nektek
külön, mert sem ő, sem én nem vagyunk a megszokottak. Én egy csú-
nya, idős asszony lettem, nézzétek csak meg balra azt a fotót, hogy
milyen karcsú és csinos voltam fiatalkoromban. Benneteket a beteg-
ség változtat meg, engem a kor. Az élettel együtt jár, hogy a külső vál-
tozik. Ti már csak szebbek lehettek, míg ugyanolyan idősek nem lesz-
tek, mint én. Richárdnál a betegsége miatt elmaradt a növekedés, de
ugyanúgy gondolkodik, mint egy átlagos hatodikos. Emellett én ala-
csony és kövér is vagyok. Elfogadtok így bennünket? Óriási taps, el-
fogadjuk. Ilyen esetek egyetlen tudományos könyvben sincsenek le-
írva. Szerintem mindnyájunknak jót tenne egy bakonyszücsi tréning.
Én is ott tanultam meg, hogy az alacsony termetemet nem okvetlenül
tűsarkú cipővel kell kompenzálnom. Az egyetlen, ami megmaradt
nekem, a hosszú, dús hajam, arra viszont nincs időm, hogy kontyba
rendezzem. A klinikai időben volt rá időm, két gyerek és háztartási
munka mellett is. Nem én vagyok a legnagyobb tudású, mert a beteg
gyermekéért aggódó anyuka átélte mindazt, amit én csak a könyvek-
ből tudok, mint a betegség pszichés tünetei. A legfontosabb személy
sem én vagyok, mint ahogy a saját családomban sem, mert azok a
gyerekeim. Itt pedig a beteg, de gyógyulni vágyó gyerekek.

Először is nagyon erőteljesen kihangsúlyozzuk, hogy a család az
érték. Másodszor ki van írva az otthonunkra: római katolikus plébá-
nia. Itt megint belép a promotív kommunikáció. Vadidegen család,
most látom először, nem firtathatom, hogy hívő-e, csak elmondom a
heti programot, amikor megérkeznek. A napirendet, a rájuk váró él-
ményeket, a tematikus foglalkozásokat, és végül lazán közlöm, hogy
a szentmise vasárnap tizenegykor kezdődik. Többször is előfordult,
hogy a szülő így reagált: Hát aztán! Az kit érdekel? Márta néni nem
szólt egy szót sem. Amikor Rajczi Pál atya még élt, ő is néma maradt.

Hogyan mutatkozik
meg a gyakorlatban
az, hogy az Önök gyó-
gyító tevékenysége ke-
resztény szellemiség-
ben zajlik?
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Ott állt munkásköpenyben, a szülő biztosan azt hitte, itt dolgozik az
otthonban. Előfordult, hogy egy másik szülő tette szóvá: Annus, ha
te nem hiszel Istenben, aki megsegítette a te Józsikádat, a te dolgod,
de ne hirdesd ezt. És az Annus vasárnap mégis elment a misére. Nem
állítom, hogy aki eljön hozzánk, abból mindenkiből hívő lesz, ez az
Úristen további munkája. De sokakról tudom, hogy miután távozott
tőlünk, beiratkozott hitoktatásra, megkeresztelkedett. Volt anyuka,
aki nem tartotta hívőnek magát, de amikor a gyermekét magához
szólította az Úr, arra kért bennünket, hogy szervezzünk meg egy
gyászmisét, mert az megnyugtatja őt. A családterápiás foglalkozáso-
kon tudatosan vállalom, hogy hívő vagyok.

Amikor a szülő azt mondja, hogy nincs Isten, mert megengedte mind -
ezt, akkor azt szoktam mondani: lehet azt is mondani, hogy nincs
Isten, mert megengedte, hogy Katika vagy Istvánka ennyit szen-
vedjen. De arra még nem gondolt, hogy talán ő a kiválasztott, hogy
ezt a közömbössé váló, rohanó, a valódi értékeket elvető világot egy
pillanatra elgondolkoztassa? Hogy az emberek kapják fel a fejüket,
Istenem, ez az ártatlan gyermek miért szenved? Előfordul, hogy
néha az ártatlanok szenvednek a mi bűneinkért. Ez bevált, mint te-
rápiás eszköz, egyéni és csoportbeszélgetések sorozatával rá lehet
világítani arra, hogy a nagy emberek mind sokat szenvedtek. A re-
ménynyújtás pedig már a klinikai fázisban elkezdődik, különböző
rendezvényeket szerveztem a hosszan túlélőknek és a gyógyultak-
nak. Próbáltam megértetni: anyuka, hitem szerint az Úristen dolga,
hogy a gyermekének végig hordania kell a keresztet, és ön lesz a fáj-
dalmas anya, vagy meggyógyul, evilági feltámadásban részesül.
Most pedig bemutatom önnek Imrét, aki meggyógyult. Senkit nem
szabad magára hagyni, amikor ilyen biológiai paradoxon részese,
és azt hiszem: miután a krízishelyzetben lévő ember függőségi és
megkapaszkodási igénye megnövekszik, jó talaj ahhoz, hogy lega-
lábbis elinduljon Krisztus felé. Én soha nem erőszakolom a hitet, de
abban biztos vagyok: ha valaki nem is válik Bakonyszücsön a szó
klasszikus értelmében hívővé, de ateista sem marad, és közömbös
sem. Kinyitottak neki egy ablakot, hogy aztán belép-e rajta, az már
az ő dolga. Az esetek ötven-hatvan százalékában elindul a hit útján.
Vasárnaponként a szentmise után mindig közös ebéden veszünk
részt, és előtte elmondjuk a Miatyánkot. Az arcok átszellemülnek
ilyenkor, de előfordul, hogy valaki nem tudja a szöveget. Ez ritka, de
megtörtént. Az illető nem hívő, de suttog a szájával, igyekszik kö-
vetni a többieket, mert feléledt benne a vágy, hogy ő is hívővé váljon.
Ha egy éhes embernek megmutatják a gőzölgő edényt, feltámad
benne a motiváció, hogy ő is szeretne enni. Az emberek többsége
ma lelkileg is éhes, legyen szó hívőről vagy nem hívőről. Mi a vilá-
got nem tudjuk megváltoztatni, de Bakonyszücsön megtanultam:
ez egy olyan kis sziget itt, ahol az ember visszatalálhat a valódi ér-
tékekhez, újjászülethet lelkileg.

Ez a nem tipikus krí-
zishelyzet, a gyermek
elvesztésének belátha-
tó közelsége kétféle re-
akciót is kiválthat a
szülőkből: vagy fellá-
zadnak Isten ellen,
vagy elgondolkoznak a
miérteken, megsejtve a
misztérium végtelen-
ségét. Mik a tapaszta-
lataik ezen a téren?
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Hittel és reménykedve vallom, hogy az otthonunkban nem túl nagy
költséggel megvalósulhatnak azok a strukturális változások, ame-
lyek szükségesek ahhoz, hogy a korábbiaknál is magasabb színvo-
nalat biztosíthassunk a rehabilitáción résztvevő gyerekeknek és szü-
leiknek. Vannak nagylelkű támogatóink. Több mint három évtizede
olyan patrónusom van, mint Juhász Judit, aki jelenleg a Magyar Mű-
vészeti Akadémia szóvivője. Az ő segítségének köszönhető, hogy
nem félek a jövőtől. Meg kell még említenem Schweickhardt György
és dr. Schweickhardt Márta nevét is. György egy gesztenyeüzem tu-
lajdonosa, a nővére, Márta pedig közgazdászként támogatja a csa-
ládi vállalkozást. Szinte az otthonunk megalakulása óta rendszeresen
támogatnak bennünket. Nem milliárdosok, szorgalmas munkájuk
révén tisztes polgári jólétben élnek, és úgy érzik, vagyonukból má-
soknak is juttatniuk kell. Az intézmény javára többször szerveztünk
„gesztenye-napot”, amelynek fővédnöke volt Mádl Dalma, Lévai
Anikó — és Sólyom Erzsébet, aki már sajnos nincs közöttünk. A Só-
lyom házaspár egyszer a teljes megszűnéstől mentette meg az ott-
honunkat, műkincseik elárverezésével. Amíg ilyen humánus embe-
rek léteznek, nem féltem a bakonyszücsi otthonunkat. De azért
remélem, hogy a döntéshozók sem feledkeznek meg rólunk, és át-
gondolják: egy olyan otthont kellene támogatniuk — hangsúlyozom,
nem nagy összeggel —, ahol olyan közösségek szerveződnek, me-
lyeket a szeretet, az egymásra való gondoskodó odafigyelés jellemez.

Hogyan látja a bakony -
szücsi Rehabilitációs
Otthon jövőjét?
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Elszántság és szembeszegülés
A vértanúk életének tanúságtétele

A vértanúkról az első századok keresztényüldözései jutnak eszünk-
be: azok a szentek, akik életük árán is megvallották hitüket Krisz-
tusban. Sokakat meglepett, amikor II. János Pál pápa a 20. századot
a vértanúk századának nevezte. Fájdalmasan igaz ez a kifejezés, hi-
szen itt Európában is számos keresztény szenvedett vértanúságot
a két nagy diktatúra idején, más földrészeken pedig még többen ál-
dozták életüket hitük megvallásáért, embertársaik iránti szeretetből
vagy éppen az igazságosságért és a békéért folytatott küzdelemben.
Sokaknak pedig pusztán azért kellett meghalniuk, mert keresztények.

A szerző az őskeresztények halálos elszántságát hasonlítja
össze a mai kor vértanúival, elgondolkodtató példát állítva szemünk elé. Elemzéseit Gárdonyi
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