
GYOKOSSY ENDRE

M'it tehet a hivő ember?
A depresszió és "ellenszere"

"Vagy hivő valaki, vagy depressziós, a kettő nem egyeztethető össze" - jelen
tette ki egy kegyes, de az emberi lélekhez keveset értő egyházi előadó. Akár
azt is mondhatta volna: a hivő embernek nem lehet hepátittsze, fertőző májgvul
ladása.

De hiszen a hivő ember is ugyanabban a világban él, amelyben a nem hivő!

Ugyanabból a rádió- és televízióadásból értesül napról napra a világ nem éppen
vidám eseményeiről : háborúkról,' földrengésekről. vi1ág:szennyeződésről,.haldokló
folyókról és tengerekről, túlnépesedésről. éhínségekről és a kollektív halál lehe
tőségéről. Hogyne érintenék őt is míndezek, sokkal inkább mint a cínikusokat,
vagy azokat, akik. csupán arra törekszanek, hogy túléljék míndezeket, sőt jól
élhessenek, minél jobban, akár mások kárára is. A hivő ember lénye a Szent
írás olvasott és hallgatott igéi hatására egyre fogékonyabbá válik mások szenve
déseinek átérzésére, Tehát a jézusi életformát igenlő homo christianus, aki igyek
szik szépen és emberhez méltóan élni, érzékenyebben rezonál a nagyvilág - és
"kis világa" -·eseményeire, mínt az, aki ezeknek a hatása elől tudatos vagy
ösztönös önvédelemből elzárkózik, Ezért éppen a homo' christianus-szal történhet
meg 'az, amit - a depresszió peremén vergődve o-e így fogalmazott meg egy asz-'
szony: "Kifordlli a számból a falat, nem tudok enni, amióta Afrika egyes népeinek
szenvedését láttam a televízióban, az éhező és felpuffadt hasú gyermekeket, el
hullott állatokat, a kiszáradt és felrepedezett fö'!det. - Nem tudok elaludni, még
este is folyton hallom munkatársemat, ahogy a nem létező túlórákról szemreb
benés nélkül beszél a feleségének telefonon. A lányom követelődzései pedig el
viselhetetlenek. Legyek modern anya, értsem meg, hogy ó (mínt elvált asszony)
szórakozní akar, s nekem nincs jogom beleszólní az életébe, időbeosztásába.

. Ugyanakkor megsértődik, ha nekem van programom, és nem vigyázhatok az
unokára. Igy már ne legyek modern! Pedig dolgozó nő vagyok, özvegy, és még
nem is vagyok öreg. A lányom azt kívánna, hogy nunden este, még vasárnap is,
én maradjak otthon a gyermekkel. Szeretem az unokámat, de nem lehetek a
pátriárkák korából való nagymama, s ugyanakkor »rnodern« anya. Kétfelé húzó'
követelés ez, és én úgy érzem, összeroooanokníatta."

Még azt is ki kell mondanunk, hogy éppen a hivő ember van fokozottan ki
téve a depresszíónak, hiszen én-ideálja - fölöttes ÉN-je - és valóságos én-je
között nagy a feszültség. (Ellentétben azzal az .embel'rel, aki megalkudott lelki
ismeretével, tudatosan lejjebb szállítva önmaga, embersége és morálja mércéjét.)
Az én-ideál és a valóságos én közöttí feszültség pedig konfliktusok, összeütközé
sek, következésképpen neurózisok forrása lehet. Gyakran, bár nem rnindig meg
alapozottan, ezt nevezik a szakorvosok - E. Schaetzing óta - ekleziogén (az egy
házban szerzétt) neurózisnak.

.Az egyházközségek, közösségek, gyülekezetek valóságos gyűjtőhelyei a kedély
betegeknek, akik keresik a menedékhelyet, biztonságot, védettséget, szeretetet, jó
szót, már csak azért is, mert a depresszióra hajlamosak általában a komoly, lel
kiismeretes, alapos, megbízható, önmagukkal és másokkal szemben szigorúan igé
nyes emberek, akik szívesen csatlakoznak egy-egy egyházközséghez, etikus em-,
berek közösségéhez, (Csak a depresszió fokozódás ával válhatnak feledékeny, pasz-.
szív, másokkal nem törődő emberekké.) A "menedékhelyek" élő hitű vezetői és
tagjai igen sokat tehetnek az ilyen betegekért, Hiszen maga Jézus mondta egykor :
"Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek" (Lk 5,31). Ha szó
szerínt fordítjuk az ősi szöveget, az így hangzik: akik rosszul érzik magukat,
Nos, a magukat rosszul érzőkért - még ;igen sokat kell tennünk.

Depresszív szindromák

A depresszió: színdroma, azaz összetett tünetcsoport. Csak azok közül a tü
netcsoportok közül említünk itt néhányat, amelyekkel mi, pasztorálpszichológusok
és lelkigondozök nap nap után találkozunk.
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Ezek, rokontünetek szerínt csoportosítva, a következők: levertség, nyomott
hangulat, pszichoszomatikus .(testi-lelki) lelassulás, szétszórtság, az összpontosító
figyelem hiánya; élet-értelmetlenség, halálvágy, öngyilkossági gondolatokkal való
foglalkozás; el nem végzett, mindig másnapra halasztott feladatok, szaporodó
restanciák miatti lelkiismeretfurdalás; fáradékonyság, állandósuló, sőt fokozódó
fáradtságérzés, esetleg - roSISZ kompenzáció folytán - kényszeres önhajszolás,
majd teljes kimerülés, ugyanakkor álmatlanság, szakaszos alvás; étvágytalanság,
ritkábban evéskényszer ; emberundor. kommunikációs, kapcsolódási nehézségek,
s ambivalensen fokozatos vágy "karó~ember" után, akire folyondárként rá lehet
fonódni, belekapaszkodni ; túlérzékenység (zajérzékenységgel párosultan) ; mindent
magára vonatkoztató, már-már kényszeres gondolkodás; feszültség, ingerültség,
ki-kirobbanó agresszivitás, majd ezt követően az önvádba süppedés; az önbizalom
hiánya, önlebecsülés; szorongások, amelyek úgy jelentkeznek, mint "abroncs-ér
zés", a szív, a mell, a nyak, a fej körül; félelem minden kezdeményezéstől; a
szexuálís élet zavarai, frigiditás, impotencia (rítkábban: éppen a szexualitásba
való menekülés).

Ezeket a tüneteket vándorló testi fájdalmak - nehéz légzés, heves szívdobo
gás, szédülés, émelygés, puffadások. vastagbél-panaszok - kísérhetik. Nemcsak
a szem, a vastagbél is lehet a "lélek tükre" (C. G. Jung). Ha ilyenkor belgyógyász
hoz megy panaszaival a beteg, leletei majdnem míndíg negatívak, ő maga azon
ban "pozitív" szenvedő, hiszen rossz közérzete és fájdalmai továbbra is megmarad
nak, s ha utána már hallgat is a szája, "kiáltanakJ a szervei". Tehát 'larváltan,
álarcban is jelentkezhet a depresszió, például úgy is, mint tériszony, mint 0
megíszony, vagy a bezártságtól. szűk szobától, alacsony helyiségektől való félelem.
Gyakori jelentkezési formái az alkoholizmus és a narkománia is.

Mikor gyakoribbak és súlyosabbak a tünetek? 1. Huzamos testi vagy lelki
túlterhelés, vagy állandó stiessz~hatások alatt. Ha hirtelen nagy csapás, csalódás,
megrázkódtatás, vagy az egész életére kiható változás ér valakit. De a semmit
tevés, az unalom, a túlságos jómódban élők tétlensége is kiválthatja a depresz
sziót, mert nem elég, ha van,miből élni, kell a cél is, hogy legyen miért élni!

2. Paradox módon, egy-egy sikerélmény után is jelentkezhet. Ha valaki hosszú
időn át törekedett egy nagy cél elérésére, és végre megkapja azt, amire minden
energiáját összpontosította, az út végén depressziós tünetekkel találkozhat, vagy
éppen depresszióba eshet (F. F. Flac,h). Miért? Mert vége van a nagy erőfeszítésnek.

A rnindaddig egyetlen célra irányított pszichikus energiák ilyenkor visszafelé
áramlanak, befelé örvényienek a tudattalanba és az ott lappangó, elnyomott konf
liktusokat vagy komplexusokat a felszínre, a tudatba sodorhatják (Aeppli). Vagy:
végre eléri az áhított magas állást, és akkor ismeni fel, mUyen áron érte azt el.
mi minden .ment rá", a házassága, sok jó barát szeretete, és hány év múlt el
anélkül, hogy ismerkedett és barátkozott volna a gyermekeivel.

3. Nyugdijba menetelkor, különösen olyan ember esetében, aki erre nem készül
fel lelkileg, és öregkori tennivalókról nem gondoskodik előre. Kell valami "jó
hobby", kedvenc elfoglaltság, hogy megmaradjon a szükséges életritmus. Tudnunk
kell szépen, bölcsen és jól megöregedni! Kár, hogy ezt nem tanítják. Sokan azért
képtelenek az átállásra, mert egyik napról a másikra teljes ritmuszavarba kerül
az életük. Emiatt nem egy nyugdíjas akarosszéke mélyébe menekül, a televízió
előtt.gubbaszt,és lassanként depresszióba csúszva, már-már várja a halálát. Amire
pedig várunk, az meg is érkezik. (Éppen úgy, mint ahogy a félelem is vonzza a
félelem tárgyát.) . Sokan még siettetik is halálukat. Tudott dolog, hogy az öregkori
öngyilkosságoknak gyakran az a rugója, hogy. értelmetlennek. céltalannak érzik
az életüket, főként azok, akik még el is magányosodnak. Idős emberek. utcai
balesetének .egyik oka éppen ez. Nem' tudatos öngyilkosság az ilyen, de a tudat
talan, amelyben már fixálódott ,a' halálvágy, így is halálba segíthet valakit: fék
távolságon belül Lépteti le a [árdáról, anélkül, hogy az illető ezt tudatosan akarná.

4. Tekintélyveszteség, deklasszálódás eseten. Eddiig Ő voJt a Valaki, s egyszerre
(ilyen vagy olyan okból) egyik napról a másikra "senki". Már nem vsüvegelík
meg, nem hívják sehova, ritkán cseng a telefonja. - Vagy: a magas állású, nagy
tekintélyű férfi halála után a feleségéből hirtelen "özv." lesz. Nincs több kül
földi kísérő út, koktélparti, kongresszusi vacsora, fogadás. Ezek helyett mí marad?
A depresszió. Időben fel kell tehát készülnünk nemcsak a magunk, de még a
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házastársunk halálára is. Az asszonynak- még férje életében - többnek kell
lennie, mínt "né". Lehet szerető nagymama vagy nagynéni, mások segítője, olyan
valaki, aki nélkülözhetetden. ·vagy nehezen nélkülözhető. Életünk alkonyáíg, még
"naplemente" előtt emberré kell válnunk.. mégpedig Isten elgondolása szerínt azzá
az egyedi példánnyá. akinek a feladata is egyedüli; akii pótolható ugyan, de ki
cserélhetétlenül egy, akkor is, ha már "nyugd.". Mert akárhány milliárd ember él
is a földön," mindenkiből csak egyetlenegy példány van, egyedi feladattal, ame
lyért felelősséggel tartozik Istennek, a társadalomnak és önmagának.

5. Egyházi személyek depressziója nemegyszer a megbecsülés hiányából, illet
ve a szekularízálódott világ lebecsüléséből fakad. Kimutatható, hogy az "elvilá
giasodás" előrehaladásával nő a kedélybeteg és depressziós egyházi személyek
száma (V. E. Frank!). '.

6. Önvád, önmegvetés, öngyűlölet. A templomba járó, rendszeresen gyónó-ál
dozó vagy úrvacsorával élő ember újra és újra hallja, hogy megbocsáttattak a
bűnei. Aki ezt fel is fogja, aki bűneinek bocsánatát hálaadással elfogadja, annak
nem lesz tökéletes és bűntelen az élete, de a kegyelemből élni tud, még másokért
is. Aki azonban az Isten bűnbocsátó kegyelmét újra és újra megíellebbezí önma
gához, s ő maga nem bocsát meg önnönmagának. az az ember nem hivő, csak
"vallásoskodó". Talán igazságtalan volt valakivel szemben, talán megbántotta szüleít,
házastársát. s ez ismételten eszébe jut, foglalkoztatja, - ahelyett, hogy örülne az
Isten bűnbocsátó irgalmának, amely rajta is érvényesült. Az örömhírt nem tudja
igazán meghallani, mert más töltl be gondolatait: ügyetlenséget; baklövéset. meg
szégyenülését illem tudja feledni. Ezek míatt önmaga előtt is szégyenkezik, és
gyötei , kínozza önmagát. Pedig a felebarát iránti szamaritánusi irgalom gyakor
lása a bennünk lakó "sötét Ielebarátra" is vonatkozik, arra, "akit" C. G. Jung
árnyékszemélyiségnek, a Szeritírás pedig ó-emberünknek nevez. Ha ezt az irgal
mat nem gyakoroljuk, depresszióba eshetünk, már csak azért is, mert aki nem
tud megbekülni önmagával, az másokkal is szüntelenül összeütközésekbe kerül.

I.

1\1it- tehetünk a depresszió felé' sodródókért?

1. Vegyük komolyan őket, mert valóságosan szenvednek. Szánjunk időt rájuk!
Időigényes lelkiszclgálat ez. Ehhez az a hosszútűrő szeretet kell, amiről Pál
apostol. a szerétet himnuszában ír (lKor 13. f.).

2. A depresszió: betegség. A depresszió felé sodródó ember már beteg, ezért
időben vigyük szakorvoshoz, nehogy egy akut (heveny) depresszió krónikus (hosz
szantartó), súlyos betegséggé váljék. A szakorvos tudja megállapítani, müven fokú
a betegség, és manapság már kitűnő antidepresszánsokat adhat, s ha szűkséges

nek látja, kórházban vagy intézetben megfelelő kezelésben részesítheti 'páciensét.
, Azt viszont tudnunk kell, hogy ha a beteg gondolkodási motiváltsága nem

változik meg, akkor csupán időleges eredményt hozhat bármifajta kezelés. Ha
gondolatai nem gyógyulnak meg, előbb-utóbb visszaesik depressziójába.

El kell gondolkosnunk azon, hogyamegtérés eredeti görög szava, a metanoia,
az ősi szövegben a gondolkodási motiváltság teljes megfordulását is jelenti. Kö
vetkezésképpen: teljesen új életforma kezdetét. Itt lehet, sőt itt van hallatlanul
sok tennivalója az utógondozás és rehabilitálás tevén (ha lehet, a szakorvossal
konzultálva) a pszíchológíaílag is képzett lelkésznek. És itt' van még sok feladata,
ki nem használt lehetősége mínden Ielkigondozónak, a családtagoknak is, mint
lélekápolóknak.

3. Kerüljük az olcsó tanácsokat, mint: "Fel a fejjel, szedd össze magad!"
"Csak akarni kell!" Hiszen nincs mít összeszedníe, nincs mível akarnia! Éppen
ez a betegsége. Felületes, meggondolatlan tanácsokkal csak tovább zsugorítjuk
az amúgy is éri-zsugorodásban szenvedő embert.

4. Kerüljük az éles, vagy a kegyesen hangzó kegyetlen kritikát, az igazságok
kíméletlen felsorolását, a "beolvasást", még a vitatkozást 'is. Mindezek nem segí
tenek! Ugyanakkor azonban sokat árthatunk velük.

5. Ne sajnálkozzunk, ne siránkozzunk felette (vagy mellette), rnert a beteg
őrisajnálatát ezzel csak növeljük. Amíg ugyanis zsugomdrik az én-je, logikus, hogy
sajnálja is azt, vagyis önmagát. Gyakran sajnálva gyűlöli, vagy gyűlölve saináda
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magát. De rnindenképpen csak önmagával van elfoglalva. (Tehát nemcsak a
tettetett, de még az őszinte együttérzés hangsúlyos és gyakori kifejezése i.s káros
lehet.)

6. Mi tehát a konkrét tennivalónk a depresszíéba süppedő embertársunkért?
a) Jó lelki Légkört kell teremtenünk közte és köztünk. a jézusi szeretetnek, az
agapénak azt az erőterét, ami önmagában vé1le is gyógyító, még akkor is, ha az
ilyen beteggel való együttlétünk eleinte non verbalis. tehát szótlan, A lényeg az,
hogy érezze: vele vagyunk. A szótlan, a néma kommuníkácíö művészete eZ! Sze
retö együttlét, amiből később részünkről aktív meghaligatás kell hogy kialakuljon.
Ez az a légkör (a lélektan szakkífejezéselvel : jó rapporb, interakció, kommuni
káció), rnelyben az egyre inkább becsukódó ember végül ds megnyíiik, vagy meg
nyílhat, és informáeiókat adhat magáról.
b) Megéreztetett, empatfkus, beleérző részvéttel hallgassuk meg kezdett informá
cióit (önmagáról és ·betegségéről). Rebbenő tekintettel kísért. hosszú hallgatások
kal tagolt, neki-nekilendülő és hirtelen abbahagyásokkal megszakított, óvatos,
töredékes mondataít fogadjuk el. Felesleges közbeszólásokkal, erőltető feszegeté
sekkel ne zökkentsük ki, mert ezektől becsukódik. De: csak az lnformációít ve
gyük át! A depressziós vbeteg hangulatában, hangulatából ne vegyünk részt. mert
az "fertőzhet". A hangulata ellert már előre és közben is védekeznünk kell. meg
felelő lelki "bemosakodással", csöndben. imában. A beszélgetés után pedig mín
dig legyen "kimosakodás", újra csöndben és imádságban.
e) Míközben az információkra figyelünk, melyeket olykor ..idegesítően" lassan és
mozaikszerűen adogat, ne csak arra ügyeljünk, mit mond, hanem arra is. hogy
amit mond, hogyan mondja el. A· Jegkisebb emóciónál, indulatnál. amit észlelünk.
óvatosan, röviden kérdezzük meg: amikor ezt és eztélte át, akkor mit érzett?
Meglehet, hogy ilyenkor újra átél valamit abból. ami kiváltotta depresszióját,
ezért kitörhet, esetleg agresszív hangnemben kirobbanhat. Ezt tudnunk kell tü-

'. relemmel fogadni, fegy,elmezetten elviselni, mert ilyenkor éppen az a feladatunk
s egyben terápíkus tennivalónk. hogy az í,gyés ilyenkor feltörő érzéseit, indula
tait, víbrálásait, sőt villámlásait Ievezessük. Tegyük ezt mindaddig, míg mindent
EL .nem rríond, LE nem tesz, Kl nem beszél, Terápikus jelentősége van ennek az
EL-LE-KI-adásnak, és az általunk való levezetésnek. Jézustól .tanult emberszere
tetet igényel ez, olyan én-beve.1Jést, amely ön-feláJdozó! (Villámhárítók is elég-
hetnek túl erős villámok levezetése közben.) .

"A gyöngék köztgyöngévé lettem, '- tanítja Pál apostol -. hogy megnyer
jem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem. hogy mindenkit megmentsek.
Mindezt az evangéliumért teszem, hogy én is részesedjem benne" (IKor 9,22-'-23).
Vagy másutt: "Nekünk, erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük az aggá
lyosok gyarlóságát s ne a magunk javát keressük" (Róm 15,1). Vagy: ..Kérünk ...
testvérek ... bátorítsátok a kislelkűeket, gondozzátok a betegeket. legyetek türelem
mel mindenki iránt. .." (ITessz 5,14).
d) A huzamos, gondos, szerető előkészítéri 'után következík a tulajdonképpení 
s a tőlünk telhető -. terápia. A többszöri és hosszas beszélgetésekben (díalógu
sokban) csak lassan és szakaseosan alakul ki a partnerré vált lelkigondozó által
óvatosan vezetett deeentrálás (Tim LaHaye). Az öngyűlöletből, vagy önsajnálat
ból, vagy mlndkettőből - de míndenképpen az önmagába zártságból - a meg
hívás, a kihívás AZ ÉLETRE.

A' pszichiáterek és pszichológusok törekvése az, hogy továbbindítsák gondo
zöttjukat legalább két irányba:

- Más értékek felé - természet. állatok. valamí hobby. munka, zene, művé

szetek, és így tovább. (Mine erőltessük ezeket, például a színházat, hangver
senyt, televíziót, szórakoztató könyveket. vagy más felüdülésí lehetőséget. Ilyen
esetekben még inkább átérzi a depressziós. hogy semminek sem tud örülni, sőt

mások öröme láttán önbizalma még inkább megfogyatkozik. Ha jó és őszinte a
kapcsolatunk vele, akkor kettesben elvihetjük valahová, hogyeltereljük önmagáról a
figyeimét (Előd István).

- Más emberek felé. (Először akár sakkozzon szó nélkül, de már más vala
kivel együtt. Tehát: az ÉN~ből legyen "MI".) Igen hatásosan használják manap
ság depressziósok között a csoportterápiát,

A pasztorálpszíchológusok, lelkígondozók, a lélekápoló hivő családtagok, akik
ismerik a metanoia igazán gyógyító, életeket megújító és átalakító hatását. a
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Szentírásban fellelhető értékekhez segíthetik a betegeket; az Ige pedig embertár
saihoz küldi : "Tudom, hogy élő a neved, de halott vagy. Ébredj föl, erősítsd meg
a többit, aki halálán van" (Jel 3,1).

Jézus diagnózisa döbbenetes: éláhalott vagy! A szárdeszi egyház vezetőjének

üzeni ezt, és a gyógymód még meglepőbb, amit ugyanakkor ajánl: Te élőhalott.

"erősítsd meg a többit, aki halálán van". Indulj! - s közben ébredj föl, éledj
meg te magad is! A munka, a szolgálat majd meggyógyít! íme a jézusi .mun-
katerápia". ,

A depresszív szindromákban szenvedő ember körül a mi szelgálatunk végül
is a hosszútűrő szerétet és türelem. Nagyvonalú és hosszabb időt igény16 célok

-rnegvalósítására kell őt bíztatnunk. A közben előforduló kudarcokat átmeneti
jellegűeknek-kell feltüntetnünk. Arra mutassunk rá ilyenkor, hogy nagy célt csak.
megpróbált és edzett lélek tud megvalósítani. Ilyen segítséggel gyakran át lehet
irányítani gondolkodásbeli motdváltságát az én-ről - az önmaga által is gyakran
halottnak mondott én-jéről - más értékek és más emberek felé, hogy azokkal
és azoknak éljen. Átmeneti kudarcok míatt ne törjön le, sőt tovább -szolgáljon ;
és örülni is tudjon, még annak ís.. ha elesett ugyan,' de ismét talpra tudott állni,
ha csüggedezett is, de nem kell elcsüggednie.

Azt is meg kell említenünk azonban, hogya depresszió nemegyszer úgyne
vezett mániás állapottal váltakozik. Olykor ciklíkusan. Hosszútűrő szeretettel erre
is' készüljön fel a beteg környezete, Ielkigondozója, mert ha egyidő múlva túl
aktívvá, agresszívan íntézkedővé, költekezővé, taxi- és teleíonmáníássá válik, ezt
épp].Így beteges tünetnek (és nem gyógyulásnak) kell tekinteni, mint Ietőréseit,

Környezetének, lelkigondozójának ilyenkor még több türelemre van szüksége,
hogy lecsítítsa, megnyugtassa, rnínt Dávid hárfájával Saul kLrályt, v~ Jézus
agadarad (gerázaí) megszállottat (lSám 18,10 és Mk 5,1-20).

Mit tegyünk, ha mi magunk kezdünk depresszióba süppedni? 1. Ha az önsaj-.
nálat a fő okozója - mint olyan sokszor - (Tim LaHaye), kíséreljük meg ezt
őszintén, becsületesen leleplezni. Nem értékeliük-e túl <magunkat.? Nem vonat
koztatunk-e minderi szót, minden jelenséget önmagunkra? Ha felismerjük, hogy
így van, az már fél gyógyulás, az már biztos kapaszkodó a depresszióba süly
lyedés peremén. Az önsajnálat ís vkrónikus szokássá válhat, ugyanolyan feltételes

. reflexszé, mint bármi más. (Lélektand laboratóriumok kísérletei szeránt. ha
megszakítás nélkül, 39-42 napig, naponként újra és újra teszünk valamit vagy
gondolunk valamire, az szokássá válik. Attól kezdve már ugyanazt kell tennünk
és arra kell gondolnunk.)

Ha: lelepleztük önsajnálatunkat, önmagunk előtt nevezzük is néven. Nevezzük
EL, mondjuk KI hangosan: "Ez bizony. én-szerelem, nárcizmus,- én-imádat!" (Va
laki úgy gyógyult ki beteges önsajnálatából, hágy ezt több napon keresztül, fésül
ködés közben, a fürdőszobában, tükör előtt, saját tükörképének a szemébe. mond
ta. Felismerve, elnevezve, kimondva betegségünket - a bűnt, ami elválaszt Isten
től (mert az Ö helyére teszi önmagát az önimádó) - végül is vigyük Hozzá
imáds,ágban az állapotunkat (lJn 5,14-15).

Köszönjük meg Istennek azt a sértést, bántást, eseményt, körülményt, éppen
azt, ami kiváltotta önsajnáíatunkat. Sokan élnek közöttünk, akik igy tudták meg,
rnílyen mély igazságot fr le Pál apostol a rómaiaiknak 8,28-ban: "Tudjuk, hogy
az Istent szeretőknek minden javukra szolgál". így döbbentek rá sokan, hogy
nem is történt velük olyan világraszóló tragédia, sőt éppen azáltal, ami miatt
keseregtek, előbbre jutott az életük, lelkileg növekedtek, ízmosodtak, erősödtek.

2. Fogadjuk el egyéni adottságainkat és körülményeinket, nemünket, alakun
kat, külsőnket, lényünk és népünk [ellegzetességeít. Annak a földdarabnak a
lelkét (C. G. Jung), ahol élünk, élhetünk, amelyet művelve szépíthetünk és óv
hatunk, amely mínket is ápol s majd egykor eltakar. Nem fatalizmus ez, hanem
annak az IGEN-nek a rezonánsa, amelyet egyszer így mondott Jézus: "IGEN,
ATYÁM, így tets:zett neked..." (Mt 11,26). Mi tehát hasonlóképpen igent mond
hatunk. Igen, Atyám, így kívántad: legyek azzá itt és most, akívé. a TE JaJkana
todból lennem kell, miközben életem optimumát adom önmegvalósításomhoz. de
nem öncélúan. hanem másokért. Ahogy Jézus is szüntelen másokért adta önmagát.

Miért olyan lényeges ez? Mert a depressziós színdromákat .okozó önsajnálat
vezérmotívuma legtöbbször a beteges elégedetlenség. (Van egészséges, előrelendítő

elégedetlenség is !)
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3. 'Végül fedezzük fel azt a sajátos. szentséges dímenzíőt, amelyről Pál apostol
szüntelen így ír: az ÚRBAN! Jézus Krisztusbcnr Pál EBBEN a dimenzióban él,
azért .tud így írni a fHipptibe~ieknek (börtönben és bilincsek között.l) : "Mindent
elviselek ABBAN, aki nekem erőt ad" (Fil 4,13). Sőt, még örülni is tud ebben
a dimenzióban, annak ellenére, hogy ott és úgy van, ahogy van, másokat is öröm
re biztat: "Örvendjetek az ÚRBAN szüntelen! Újra csak azt mondom: örvend
jetek" (Fil 4,4);-' Ez a dimenzió a depresszió legjobb ellenszere. Ha ideig-óráig
(akutan) a homo christianus-t is megrohanhatja a depresszió, ebben a dimenzió
ban nehezebben tud krónikussá válni. Sőt, hamarabb meggyógyulhat a beteg.
Viszont azt is el kell fogadncink ha víssza-vísszaesünk, és csak fokozatosan gyó
gyulunk. Isten szándékait nem változtathatjuk meg. A szenvedéseket homo
christianus-hoz illően vállalnunk kell, bízva abban, hogy "aki elkezdte bennünk
a jót, be is fejezi ..." (Fil 1,6).

JOSÉ-MARIA DE HEREDIA
Két szonett a bretagne-i tengerről

Naplemente
Aranylik a zanót, a gránit éke, fenn,
a zord hegyormon itt, melyet kigyújt az este;
s mig csil(og sok homokzátony - tajtéka, messze,
hol véget ér a iföld, a víz, a végtelen.

Előttem éj s a csönd. A fészek elpihen.
Az ember hazatér, felszáll kunyhója füstje;
csupán az Angelusz remeg a ködbe veszve,
s a roppant :óceán-morajjal egybecseng.

S most, mint 'föld mélyiből, szurdokból, vízmosásból
s pusztákról föltörő hangok foszlánya: távol
megkésett pásztorok terelik nyájaik.

Mindent homály borít a széles messzeségben,
s a hunyó napkorong. becsukja színes égen
Vörös legyezője színarany szárnyait.

Maris Stella
Főkötőben, kezük keresztbe fonva már,
durva gyapjúruhát vagy 'vékony vásznat öltve,
sletérdepelve mitl-d, a nők, asziklaföldre,
nézik, hogy mossa Batz sziTtjét a tengerár.

Apa, férj, szerető s fiú ott, arra" jár,
s velük Paimpol, Audierne s Cancale sok büszke tölgye
indult Északra, föl, a távoli öbölbe.
Hány hős halász, akit otthon hiába vár!

Túlzengve tengerek és partok habmoraját,
fölsír a panaszos énekszó; messze hallják,
hogy kéri a hajós Szent CsíHagát a hang.

Míg szól az Angelusz, fejük lehajlik iesdve,
s Roscoff és Sy/,)iril között .minden harang-
szó cseng, száll s belevész a rózsaszürke estbe.

SZEGzARDY-CSENGERY JOZSEF
fordításai
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