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1. OLDAL 

Az emberi élet törékeny, a születés mellet a halál is az élet törvénye így a tragédiáktól 

és a veszteségektől senki nem mentesül. 

Korábban pontos előírásaink, szabályaink, rítusaink voltak a gyászra vonatkozóan. Az 

emberek jelentős része otthon halt meg. Hagyománya volt annak, ahogy az idősödő 

ember előre elkezdte tervezni milyen ruhát, koporsót, szertartást szeretne, szellemileg 

hagyatkozott, elköszönt a családjától. Természetesebb volt a halál, kevesebb félelem 

és titokzatosság övezte. A család részese volt a haldoklás folyamatának, végigkísértét 

az eltávozót az útján.  

Manapság tudományosabb, személytelenebb a viszonyunk. Hallgatunk, igazán nem 

készülünk fel rá, nem tudunk felelősséget vállalni.  Így gyakran a haldokló magára 

marad, félelmet, szomorúságot, rendezetlen dolgokat hagy maga után. A gyászolót 

pedig tanácstalanság, mély szomorúság és halálfélelem veszi körül.  

 

A gyász normális és természetes reakció amikor veszteség ér bennünket. A hozzá 

kapcsolódó mindenféle érzelmünk is valószínű természetes és normális. Azt ahogyan 

reagálunk egy veszteségre nagyon sok tényező befolyásolja, ilyen az elhunyttal való 

kapcsolat jellege, a halál módja, a gyászoló életkora és alapszemélyisége, az előzetes 

életesemények és betegségek (korábbi veszteség, depresszió), a vallásossága, 

kulturális környezete, szociális kapcsolatrendszere. Ebből adódóan a gyász mindig 

egyéni, nem beszélhetünk két egyforma esetről. Mondhatnánk mindenki úgy gyászol 

ahogy tud. De a gyász megélése, lefutása minden esetben időt igényel, szenvedéssel 

és valódi lelki munkával jár. 

Akár intenzív, belső, fájdalmas és elhúzódó, akár nagyon szélsőséges 

megnyilvánulású a gyász, de mindenképpen egy FOLYAMAT és nem egy esemény. 

A gyászolók érzéseiben, bár nincs két egyforma eset, mégis vannak hasonlóságok. 

Minden gyászoló átéli az üresség érzését, a szomorúságot, a depressziót, az 

álmatlanságot, idegességet, kimerültséget. Esetenként tartós félelmet, haragot, 

bűntudatot, a befejezetlenség érzését. Megélheti, hogy csökken munkaerő és 

állóképessége. Sokaknál kialakul alkohol, gyógyszer, nikotin vagy altató függőség. 

Gyakoriak a testi, úgynevezett pszichoszomatikus tünetek, mint a fejfájás, emésztési 

zavarok, jelentős súlyveszteség, az immunitás csökkenése. 

 

A továbbiakban röviden ismeretem a normál gyászfolyamat stádiumait: 

 

1. Anticipátoros gyász 

Az életveszélyes állapotba lévő emberek hozzátartozói már a haláleset előtt sokszor 

foglalkoznak szerettük halálának lehetőségével, azzal hogy ez milyen hatást fog 

gyakorolni rájuk. A helyzet reális felmérése, a tudatosság megkönnyítheti a tényleges 

halál bekövetkeztének elfogadását, de gyász és veszteség fölött érzett fájdalom ettől 

nem lesz kisebb mértékű. Fontosnak tartom, az itt esetlegesen kialakulható bűntudat 

és lelkiismeret furdalás feloldása érdekében tudatosítani, hogy reálisan szembenézni a 
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kialakult helyzettel, az elkerülhetetlen veszteséggel nem jelenti a szerettünk halálának 

a kívánást.  

 

2. A sokk stádiuma 

Ebben a fázisban a halál hírének tagadása, érzelmi bénultság, kiüresedettség, a 

gondolkodásra és a cselekvésre való képtelenség érzése jellemzi leginkább a 

gyászolót. A halálhír vételével kezdődik, néhány órán át, de legfeljebb 1-2 napig tart 

(annál hosszabb minél váratlanabb a veszteség). A személy gyakran mintha 

megbénult volna, nem képes az érzéseit szabályozni, nem tud tisztán gondolkodni, 

nem tud válaszolni (tévesen közömbösség jelének értékelik). Legjellemzőbb, hogy 

nem akarja sem elhinni, sem tudomásul venni a haláleset tényét 

 

3. Kontrollált gyász 

Ez a temetéssel kapcsolatos ügyintézések időszaka. Ez ad egy külső tartást a 

gyászolónak, aki azt éli meg, hogy „nem hagyhatja el magát”. Ellenőrzés alatt tartja 

magát, fél a pszichés összeomlástól, igyekszik megfeleli a társadalmi elvárásoknak. 

Ez sok lelki energiát követel, a világ ködösnek, álomszerűnek tűnhet, úgy érezheti a 

gyászoló mintha az események mással történnének. A temetésen való részvétel fontos 

a gyász szempontjából: tudatosítja az elválást, lehetőséget ad az érzelmek 

kifejezésére, közösségi támasz nyújtásra 

4. Regresszió 

Legkritikusabb periódus, az érzelmek kontrollálhatatlan kavalkádjának időszaka:  

megkönnyebbülés, szomorúság, magány, tehetetlenség, megsemmisültség, 

kiüresedettség, félelem, szorongás, harag , depresszió válthatják egymást. A halott 

jelenlétének átmeneti érzékelése illúziók, hallucinációk (látni véli, hallja a légzését) 

előfordulhatnak (a megbolondulástól való félelem), erőteljessé válhat az önvádlás, 

bűntudat. A gyászolót visszahúzódottság; döntésképtelenség, vagy gyors döntések 

jellemezhetik. Étvágytalanság, álmatlanság, mellkasi szorítás, gyengeség, szédülés, 

emésztési problémák, libidó csökkenés, meglassult mozgás, elhunyt utolsó időszakára 

jellemző  tünetek megjelenhetnek. 

 

5. Átdolgozás 

A gyász tüneteinek erőssége csökken, az elhunyttal kapcsolatos emlékek már kevésbé 

fájdalmasak, több a szép emlék. Erősödik az érzés, hogy ezt a helyzetet fel tudja 

dolgozni 
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6. Adaptáció 

Ebben a szakaszban a gyászoló fokozatosan nyitottá válik a külvilág iránt, bővülnek a 

társas kapcsolatai. Figyelme a jövő fele irányul, új szerepeket, új feladatokat próbál 

ki.   

 

A regresszió, az átdolgozás és az adaptáció időszaka hónapokon át tart és a különböző 

stádiumok nem különülnek el élesen egymástól. A gyász hullámzó lefolyású, az 

évfordulók az ünnepek újra felerősít a különböző tüneteket.  

A gyász intenzív időszaka 6-12 hónap, de az aktív gyász 3-5 évig is elhúzódhat. 

 

A gyász egyedisége miatt, annak bármely megnyilvánulása ill. időtartama tehát 

normálisnak tekinthető ha azt mind a gyászoló, mind a környezete elfogadja és nem 

áll a hátterébe testi (szomatikus) vagy lelki (pszichés) tünet. 

Előfordul azonban, hogy nincs minden rendben és úgynevezett szövődményes gyász 

alakul ki.  

A szövődményes gyásznak nincsenek egységes kritériumai: gyászreakció elmaradása, 

késlekedése, elhúzódása, intenzitás szokatlan mélysége, szokványostól eltérő pszichés 

vagy szomatikus tünetek jellemzik. Ilyenkor szakember segítségét kell kérni. 

 

Hogyan segítsünk a gyászolónak? 

 

Amikor veszteség ér valakit a környezete gyakran próbálja jó szándékkal vigasztalni.   

Érzelmi szinten ezek a bíztatások nagyon bántóan, fájdalmasan, lekicsinylően, sértően 

tudnak hatni. Kerüljük lehetőség szerint a:  Ne szomorkodj! ;Légy erős!; Az idő 

mindent megold!; Engedd el!; Pótold a hiányát!;Foglald el magad!  bíztatásokat. 

Igyekezzünk nagyon tapintatosan, türelemmel, empatikusan viszonyulni a 

gyászolóhoz. Lehetőleg ne mondjunk közhelyeket. Jó szándékból sem szabad 

erőltetni semmit amire a gyászoló még nem képes. 

Fontos tudni, hogy a gyásznak van vége. A legtöbb ember felépül a gyászból. A 

halottaink mindig velünk maradnak, de már nem a fájdalom hanem a szeretet 

érzésével. 

 


