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Gyászolók önsegítő csoportjának szervezési tapasztalatai

Összefoglalás:  A  gyászolók  segítésének  hatékony  formája  lehet  az  önsegítő  csoport.  A 
Magyar  Hospice  Egyesület  „Napfogyatkozás”  munkacsoportja  1999-ben  megkezdte  ezen  
önsegítő csoportok segítőinek, vezetőinek képzését.  A megszerzett tudásnak a mindennapok  
munkájába  történő  beépítéséről,  a  szervezőmunkáról,  a  csoportstruktúráról,  a  résztvevők 
fejlődéséről, elvárásairól számol be a szerző.  Elemzi a gyászolók önsegítő csoportjának és  
más jellegű önsegítő csoportoknak a hasonlóságát és különbözőségét.

Családommal együtt több évtizede egy magyar „panel” kisvárosban élek. Körzeti ápolónőként 
naponta  szembesülök  azzal  a  ténnyel,  hogy az  emberek  egyre  szaporodó  veszteségeiket, 
gyászukat sokszor évekig cipelik magukban, anélkül, hogy környezetükben – a szánakozáson 
kívül – bárkitől érdemi segítséget kapnának. A tabletták és injekciók sem hozzák vissza lelkük 
békéjét, nem adnak választ a sok MIÉRT? - re, HOGYAN? – ra. A közelmúltban megélt saját 
gyászom is megerősített abban, hogy meg kell találni a támasznyújtásnak mai világunkban is 
megfelelő módjait, eszközeit.

A Magyar  Hospice  Egyesület  „Napfogyatkozás”  munkacsoportjának  gyászcsoport 
vezető  képzése  nyújtott  szakmai  segítséget  ahhoz,  hogy  1999  októberében  városunkban 
elindítsam  a  gyászolók  önsegítő  csoportját.  A  foglalkozások  alapjául  a  képzés  végére 
elkészített tematikám szolgált.

A  szervező-előkészítő  munka  közel  két  hónapot  igényelt.  Első  lépésként 
munkahelyem,  a  Városi  Rendelőintézet  igazgatójának  hozzájárulását,  pszichiáterének 
támogatását kértem szándékomhoz. Ezután a családorvosok és körzeti ápolónők segítségével 
gyűjtöttem  össze  a  leendő  csoporttagok  címét,  telefonszámát,  hiszen  ők  ismerték  a 
gyászolókat.   Munkámhoz  ők  maximális  segítséget  nyújtottak.  Ajánlásaikból  kitűnt,  hogy 
elsősorban a több éve gyászoló, idős, magányos betegeiknek remélnek más panasz-színteret, 
mint az orvosi rendelő.

Ezt követően egy rövid telefon-interjú után személyes találkozás történt azokkal, akik 
előzőleg részvételi szándékukat jelezték. Tervem egy 6-8 főből álló, azonos veszteségtípusú, 
nemek szerint is homogén, „normál” gyászcsoport indítása volt. A programot kéthetenként, tíz 
találkozásra terveztem, 2X50 perc időtartammal. Helyszínként a Városi Családsegítő Központ 
szolgált. A csoportfoglalkozásokon való részvétel ingyenes volt.

Az első alkalommal nyolc, a férjét fél éven túl, de két éven belül elveszített özveggyel 
ültünk a csoportban. Életkoruk 32-64 év közötti volt.  Családban éltek – de immár csonka 
családban. Az első két  foglalkozás nyitott  volt,  lehetett  a kimaradás mellett  dönteni,  vagy 
ismerős gyászolót hozni.

Két  csoporttag  komplikált  gyásza  az  első  foglalkozás  végén  tört  felszínre, 
családorvosuk  pszichiáterhez  irányította  őket.   Így  hat  özvegyből  álló  stabil  csoporttal 
dolgoztunk, a tematika mentén haladva. A tagok nem akarták ezt a csoportot bővíteni, „így 
volt jó” – mindenkinek jutott elég idő.

A tervezett  tíz  alkalomból  tizenkettő  lett:  egy foglalkozást  a  téli  betegségek miatt, 
egyet pedig az  aktuális  téma (házasságok,  párkapcsolatok,  új  helyzetem) nagyon részletes 
megbeszélése és átértékelése miatt dupláztunk meg

Az  utolsó  foglalkozáson  a  csoport  későbbi  folytatásának  formáját,  a  következő 
alkalmak konkrét időpontját határoztuk meg, és választ kaptam arra is, hogy ki vállalkozik a 
következő csoport indításának, szervezésének segítésére.



A csoport végig nagyon intenzíven „dolgozott” és igen komolyan vette az önsegítés 
feladatát. Meleg, egymás felé forduló, őszinte, támaszt nyújtó kis közösség alakult ki. Eddig 
úgy érezték, hogy nincs segítségük a gyászolóknak, hiszen a közvélemény szerint  a gyász 
magánügy. Ők, akik már tudták, hogy van módja a segítésnek, konkrét javaslatokkal éltek a 
csoport propagálásához.

Személyes  „változásukat”  folyamatosan  észlelték,  nyitottabbá  váltak  családjukban, 
munkahelyükön. Ketten – családjuk döbbenetére – levetették az „én nagyon erős vagyok” 
álarcot. A csoport tagjai a legnagyobb „eredménynek” azt érezték, hogy most már nemcsak a 
csoporttagokkal tudtak beszélni érzéseikről, volt bátorságuk más gyászolók megszólításához.

Amit  kevésnek  éreztek:  az  önismereti  jellegű  blokkokat,  különös  tekintettel  a 
mindennapi stresszhatásokra, csökkent toleranciára. Szerettek volna többet tudni gyermekeik 
(főleg  kiskorúak)  gyászának  értő  segítéséről.  A csoportot  lezáró  értékelésük  szerint  még 
mindig vágynak a védelemre, arra, hogy gyászoló társukkal találkozzanak.

Tapasztalataim közül kiemelhető az a felismerés, hogy a „panel” kisvárosi életmód is 
eltépi a közösséghez kapcsoló gyökerek nagy részét. Hiányoznak a kapaszkodók, hiányzik a 
bizalom és a bátorság az emberek egy részéből ahhoz, hogy elfogadják az önzetlen segítséget. 
Nehéz volt a döntés a csoporttagoknak is! „Hányan leszünk?” „Kik lesznek a többiek?” – 
kérdezték az előinterjúk során. Kezdetben környezetük véleményétől is tartottak.

A kisvárosi  lét  tehát részben hátrányt is  jelentett.  A szervezésben viszont segített  a 
foglalkozásomból  adódó  ismertségem  és  talán  az  is,  hogy  az  emlőműtéten  átesett  nők 
klubjában  is  dolgozok  évek óta  –  ez  többek  számára is  garanciát  jelenthetett.  Számomra 
azonban  emellett  fontos  volt  a  gyászról  szóló  képzés  elvégzése  is,  hiszen  a  gyászolónak 
másféle segítésre lehet szüksége, mint pl.  az emlőműtéten átesett  betegeknek. Úgy láttam, 
hogy – szerencsés esetben – a gyászolók horizontja fokozatosan tágul, életterük növekszik, 
egyre  jobban  figyelnek egymásra. A daganatos  betegek sokszor  hatalmas induló  energiája 
betegségük  stádiumainak  megfelelően  inkább  csökkenő  tendenciát  mutat.  Támogatják 
egymást, de mind több külső segítséget igényelnek. A nyitott csoport-, vagy klubforma jobban 
tudja követni változó igényeiket. Ők a nyitott, bővíthető közösség mellett döntöttek. A segítő 
ébersége azonban mindkét csoportforma esetében fontos: csak a szükséges mértékben legyen 
jelen, de ha szükséges, akkor maximálisan.

És hogyan maradhat éber a segítő? Ébren tartja az a sok visszajelzés, ami bizonyítja, 
hogy érdemes és fontos ezen az úton haladni. 

A  gyászoló  önsegítő  csoportjába  elsőként  jelentkező  Klári  így  gondolja: 
„Vigasztaltunk és vigasztalódtunk. Szavunk nyomán hullámzott bánatunk. Lázadásunk már 
nem sikolt égig, kérdezni s felelni már tudunk…”


