
B
ajczi Marianna nyolc 
éve tart lányával, 
Zabó Kittivel együtt 
Csíkszeredában jobb 
agyféltekés rajztan-
folyamokat, de évek 

óta együtt dolgozik a Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes által alapí-
tott Dévai Szent Ferenc Alapítvány-
nyal, kreatív foglalkozásokat tart a 
gyermekvédelmi központok kis és 
nagy lakóinak. Tavaly ősszel egy, 
mondhatni hirtelen vezérelt ötletből 
született meg a Dévai Kölyök Manu-
faktúra, amelynek Marianna a mű-
vészeti vezetője. Marianna és a kis 
alkotók keze nyomán az egyszerű 
falemezek mesés, színes falapkákká 
alakulnak. Újrahasznosítás ez a javá-
ból, a csiszolt falemezekre Marianna 
rajzol, majd a gyerekek megfestik 
ezeket, a falapkák megvásárlásával 
pedig az alapítvány gondozásában 
lévőket lehet támogatni. „Az alkotás 
során elkészült tárgyaknak külön-
leges varázsa van, és ezekkel má-
soknak is jó érzést, örömet tudunk 
okozni. Ugyanakkor fontos, hogy 
a gyermekek megtapasztalják azt, 
hogy ők maguk is tudnak tenni ön-
magukért, és akár a pályaválasztás-
ban is könnyebb lesz döntést hozni-
uk” – magyarázza Marianna, akivel 
a csíkszentsimoni Szent László Gyer-
mekvédelmi Központban ülünk le 
beszélgetni. Az elmúlt hetekben 
ugyanis itt is készültek töretlenül a 
mesés falapkák, Marianna az otthon 
lakóinak, az ide betérő felnőtteknek 
és gyerekeknek tartott kreatív foglal-
kozásokat.

„Tulajdonképpen nem is éltem”

A szó legszorosabb értelmében, de 
átvitt értelemben is igen hosszú utat 
járt be Marianna az elmúlt évek so-
rán. Voltak benne megfeszített tem-
pójú munkanapok, pénzkeresés, hir-
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Gyűlöltem az 
apámat, de ma 
már fel tudok 
menni hozzá, 
és hálás va-
gyok, már nem 
álmodom azt, 
hogy megver, 
lelő. Nekem ez 
a szabadság.

Kreatív alkotó, a Dévai Kölyök Manufaktúra 
művészeti vezetője, akinek igen hosszú utat 
kellett bejárnia ahhoz, hogy ráébredjen, az 
életet érdemes megélni. Élt és oktatott Indi-
ában, Vietnámban, de gyakran tartott és tart 
rajztanfolyamokat a Székelyföldön is. Alkot-
ni, fejlődni, inspirálni – ez a mottója Bajczi 
Mariannának, akivel újrakezdésről, elfoga-
dásról beszélgettünk.

ÉLNI, 
NEM CSAK TÚ
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telen jött betegség, majd ráeszmélés, 
hogy ezen az életmódon változtatni 
kell. Gyerekkorától kezdődik a tör-
ténete – mondja nevetve az amúgy 
magyarországi születésű nő, utalva 
arra, hogy ha igazán kíváncsi vagyok 
rá, hosszas lesz a beszélgetés.

„Ötéves voltam, amikor falura köl-
töztünk, sajnos a szüleim házasságá-
ról nem lehet elmondani, hogy fel-
hőtlen lett volna. A faluban volt egy 
kis termálvizes fürdő, amelybe sok 
külföldi vendég járt, és emlékszem, 
kislányként az árokparton nézeget-
tem az autókat, és vártam, hogy majd 
egyszer valaki megáll, észreveszi, 
hogy milyen értékes vagyok, és elvisz 
magával. Persze senki sem állt meg. 
Felnőttem, de túl sokszor hallottam 
az apámtól azt, hogy soha nem leszek 
képes semmire, nem vagyok jó sem-
minek. Nagykorú lettem, menekül-
tem. 19 évesen férjhez mentem, húsz-
évesen szültem, és jött a bizonyítás 
apámnak, a családnak, hogy igenis 
sokra vagyok képes” – vág bele élet-
történetébe beszélgetőpartnerem.

Nehéz évek következtek, hamar jött a 
válás, az üzleti életben való bizonyítás 
és helytállás, és noha Magyarországon 
két üzletet is fenntartott, heti három-
szor Ausztriába járt takarítani. „Amikor 
én kint takarítónő voltam, megfogad-
tam, hogy ezt senkinek sem mondom 
el, mert szégyelltem. De ma már ki aka-
rom mondani, hiszen hozzátartozik az 
életemhez. Többször akartam öngyilkos 
lenni, nagyon fáradt voltam, és sokszor 
fogtam úgy a kormányt, hogy ha csak 
egy kicsit is félrerántanám, vége lenne 
mindennek” – meséli.

Tán nem is csoda, hogy a nehéz-
ségekkel teli időszak közepette kide-
rült, hogy koponyadaganata van, és 
38 évesen már csak hónapok vannak 
hátra az életéből. „A műtét előtt fo-
galmazódott meg bennem, milyen 
másként csináltam volna mindent, ha 
tudom, hogy az élet csak ennyi. Mert 
tulajdonképpen nem is éltem, csupán 
bizonyítottam, pénzt kerestem. Megí-
gértem magamnak, hogy ha lesz foly-
tatás, akkor az már másként lesz. Élet-
ben maradtam, majd újraterveztem 
az életemet. Rájöttem, hogy amikor a 
fűben ülve kislányként arra vártam, 
hogy majd valaki felfedez, az hiá-
bavaló volt, azt nekem kell megten-
nem, hiszen itt van bennem minden. 
Elkezdtem emberekkel foglalkozni, 
és azt láttam, hogy inspirálja őket a 
történetem, hitelessé teszi az, amit el 
tudok mondani, hogy van kiút, a sza-
badság nem kívül, hanem belül van”.

Művészetterápia, önismeret

Marianna lányával együtt több éven 
keresztül Indiában különleges rajz-
tanfolyamokat tartott menekült tibeti 
fi ataloknak, de nem csak, éltek Viet-
námban, ahol igen nagy volt az igény 
az általuk vezetett önismereti kreatív 
foglalkozásokra. Ám, ha munkaélmé-
nyeiről beszél, mindenképpen fontos 
helyre rangsorolja a szegedi Fegyház 
és Börtön fogvatartottjainak tartott 
képzést, illetve pszichiátriai kezel-

teknek terápia jelleggel tartott jobb 
agyféltekés rajztanfolyamokat. „Egy 
hónapot Thaiföldön, három évet Vi-
etnámban és négy alkalommal, ösz-
szesen több, mint egy évet töltöttem 
Indában egy spirituális és művészeti 
központban, ahol tanultam és taní-
tottam. Sok színes és érdekes prog-
ram között a művészetterápia, az 
önismeret, a  rajzolás-festészet más-
más módját tanultam kanadai, indi-
ai, koreai mesterektől, művészektől” 
– magyarázza. Ma már az itt szerzett 
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