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SCHÄFFER ZSUZSANNA 

Idősgondozás és az egyház 

 

Abstract: The role of the Church in the bord of the elderly people can be traced back into the historical 
past. They surely took care always of the weaks, aged people and of the indigents. Old people turn 
kindly towards the Church, respectively the belief. Often because they are believers from their youth, 
and often because an extremely event in their life turned them to it.  There is a proverb from India: the 
child plays, the adult works, the old prays. There are several good examples what kind of community 
building role the religious people could have in the hostel of the aged people.  

 

 
 

30 éve dolgozom a baranyai Vásárosdombón lévő Skóciai Szent Margit Gondozóotthonban. 

Az az idők során sok-sok tapasztalatot szereztem, és éltünk át a lakókkal együtt. Az intézmény 

1957 óta működik, mindig is idősek otthonaként, 1998 óta a Pécsi Egyházmegye fenntartásá-

ban, így módom van arra, hogy összehasonlítást tegyek, és kicsit elgondolkozhassak az idős-

gondozás és az egyház kapcsolatán. Ezzel kapcsolatban két lényeges gondolatot szeretnék ki-

emelni. 

Az ember egyéni élete során két életszakaszában feltétlenül mások segítségét igényli: cse-

csemő és gyermekkorban a szülők gondoskodására, idős korban a hozzátartozókra vagy em-

bertársaikra támaszkodhat. 

A történelmi időszakokban az idősek és az elesettek gondozását szervezett kereteken belül 

próbálták megoldani elődeink. Röviden arról, hogy kik vállaltak ebben szerepet, ezekből csak 

néhányat említek: 

Az egyik első a Szent Erzsébetről elnevezett ispotályt egy városi polgár , a debreceni Boncz 

László alapította 1529-ben. Végrendeletében a városnak adományozta az intézményt. Később 

számos szerzetesrend is működött az országban egyházi intézményként (Ferencesek , Irgalma-

sok rendje, Irgalmas nővérek stb.) A szegények gyámolítására jótékonysági egyesületek ala-

kultak. Példa erre a budai és a pesti „Jóltévő Asszonyi Egyesület”, melynek alapítói sokszínű 

és többszintű ellátást valósítottak meg. 
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Az ispotályok, aggmenházak mellett említésre méltó a szegényház és a szegényszoba is.  A 

szegényházak közül a fővárosban a legismertebb intézmény az Erzsébet Szegényház volt, mely 

I. Ferenc József és Erzsébet ajándéka volt Pestnek házasságkötésük alkalmából. Az intézmény 

300 ápoltnak adott helyet, a rászorulóknak évekig kellett várni az elhelyezésre.  

A két világháború között megnőtt az ellátatlan szegények és öregek, betegek száma, me-

lyeken helyi kezdeményezéssel próbáltak enyhíteni. Például Egerben hat nő önként vállat házi 

gondozást, és házról-házra járva keresték fel a nyilvántartott szegényeket. Magyar Egri Norma 

néven kerültek a köztudatba. 

A városok, községek, a különböző felekezetek közadakozásból, anyagi lehetőségeiktől füg-

gően próbáltak gondoskodni az öregekről, elesettekről. A II. világháború után állami feladat 

lett, és akkor csak egyetlen típusa volt ismeretes. Aztán 70-es években megindult a szociális 

otthonok szakosítása. Azóta sok-sok változáson ment keresztül. 

Jelenleg önkormányzati, egyházi és civil szervezeti, ill. magántulajdonú otthonok vannak. 

Bármelyik formáját választjuk minden szolgáltatóra ugyanúgy vonatkozik az 1993.III .tv. 

és az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet. 

A történelmi bevezetés után az előadás címére utalva azt szeretném a személyes tapaszta-

latommal alátámasztani, hogy az egyházi intézményekben hogyan kapcsolódik össze a hit sze-

repe a lakókkal. 

Az idős embernek a lelki egészségének a védelmében előnyt jelent a hit. Az egyházi intéz-

mény szellemisége jó hatással van olyan egyénekre, akik igénylik az effajta támogatást. Az 

idősek nehezen tudják elfogadni azt a tényt, hogy az emberek idősebb korukban is képesek 

gyökeres lélektani fordulatokra. 

Hívő embernek éppen olyan kínos az öregkori szenvedések gyötrelme, mint bárki másnak. 

Krisztus nem ígért paradicsomot a földön, Pétert előre figyelmeztette: „Bizony mondom neked, 

míg fiatal voltál, felövezted magad és odamentél ahova akartál, de ha megöregszel, kiterjeszted 

kezed és más övez fel téged és odavisz, ahova nem akarod” ( Jn 21,28) 

Lehet az öregkor a hála ideje egy élet betakarított terméséért, sok szépségért, szenvedésért, 

örömért. Környezetüknek segíteni kellene, hogy találékony szeretettel, néhány kedves szóval, 

odafigyeléssel minél szebbé tegyék ezt. 

Indiai közmondás: „A gyermek játszik, a felnőtt dolgozik, az öregember imádkozik.”  Az 

biztos, hogy öreg fejjel jobb imádkozó lesz, több ideje van a visszavonulásra, magányra. Ma-

gam is tanúja vagyok, ha idős nénikék fogják az imádságos könyvet, és a kápolnába sietnek, 

hogy ott nyugodtan imádkozhassanak. Betegség miatti fájdalmat, szenvedést jobban tűrik a 

hívő emberek, fájdalomcsillapítót is ritkán kérnek, és megnyugvással várják az utolsó órát. Az 

intézetnek saját kápolnája van, melyben hetente kétszer van mise. Rózsafüzért imádkozni is 

gyakran összeülnek, vagy imádkozó láncot alkotva imádkoznak egy nagyon nagy betegért.  

Eckehart mester gondolatai a következőek: „Megkérdeztek egy bölcset, hogy melyik a leg-

fontosabb óra, amelyet az ember megél, melyik a legjelentősebb ember, akivel találkozik, és 

mi a legszükségesebb tett? A válasz így hangzott: A legfontosabb óra mindig a jelen, a legje-

lentősebb ember mindig az, aki éppen előttünk áll, a legszükségesebb tett mindig a szeretet .” 

Ha végiggondoljuk mi is rejtőzik e mögött, akkor rájövünk, hogy csak egy dolog lehet, és 

ez maga a szeretet. Szeretettel való odafordulás, megértés, biztatás, szenvedés enyhítése, meg-

hallgatás, jócselekedet, emberség. 


