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akár az említett amerikai gyász-
feldolgozó módszer ismertetésére, 
használatára az átalakuló társa-
dalmú Erdélyben is, hisz sokszor a 
székely-magyar ember is négy fal 
között marad a gyászával, veszte-
ségével, egyedül. Olyan módszer 
ez, amely segíthet azoknak, akik 
nem tudják egyedül ezt a munkát 
elvégezni.

Hogyan vigasztalunk?

A gyásszal kapcsolatban nincse-
nek kőbe vésett témák, általá-
nosságok, az egyetlen igazság: 
minden gyász egyedi, mert min-
den ember egyedi. Kedei Ibolya 
kiemelte: Szegeden a képzésen el-
sőként azzal szembesültek, hogy 
mennyire nem helyénvaló az a 
mód, ahogyan mi vigasztalunk. 
Jót akarunk, de épp az ellenkező-
jét érjük el. Hiába mondjuk, hogy 
légy erős, amikor a gyászoló, a 
veszteséget átélt épp a leggyen-
gébb pillanatában van. Hogyan is 
lehetne erős? Szoktuk mondani, 
hogy az idő mindent megold, hol-
ott nem az idő oldja meg, hanem 
az, ami az adott idő alatt törté-
nik. Az is gyakori, hogy arra biz-
tatjuk a gyászolót, hogy foglalja 
el magát, hogy ne a veszteséggel 
foglalkozzon. Holott őt pont ez 
foglalkoztatja, nem tud mással 
foglalkozni. A legjobb akaratunk 
ellenére is ezekkel a mondatokkal 
nem vigasztalunk, hanem lehet, 
hogy rosszat teszünk: erősítjük a 
gyászolóban a gyengeség érzését, 
és azt, hogy ő valamit rosszul tesz, 
érez

Miből áll a módszer?

A John James és Russel Friedman 
kidolgozta gyászfeldolgozás-mód-
szer akkor lehet főként segítség, 
ha gyászolóként elvarratlan szá-
laink vannak azzal, akit elveszí-
tettünk, ha vannak befejezetlen 
történések, és a hirtelen bekövet-

kezett halál nem ad lehetőséget, 
hogy megoldjuk ezeket, hogy 
feloldjuk a feszültségeket, hogy 
megbocsáthassunk annak, akit 
elveszítettünk.

Beszélgetőtársaim többször 
hangsúlyozták: a gyász nem be-
tegség, hanem egy állapot, egy 
folyamat, és az általuk megismert 
és megtanult módszer cselekvés-
sorra veszi rá azt, aki ezt a mód-
szert – és nem terápiát – választja. 
Amikor illusztrálják a folyamatot, 
egy szívecskét rajzolnak, aminek 
van szeme, füle, de nincs szája, 
mert aki meghallgatja a gyászo-
lót, annak hallgatnia kell. Nem 
tanácsot ad, hanem igyekszik rá-
vezetni a hozzá fordulót, hogy ő 
maga mondja el, hogy mit érez, 
mit gondol. „Hiszen a szeretett 
személy elvesztését, a veszteséget 
gyorsan felfogjuk és elfogadjuk 
az agyunkkal, de a szívünkkel 
sokkal nehezebben. A módszer 
segítségével a tudatból lehozzák a 
szívbe a gyászmunkát. Hiszen az 
értelmünk nem az egyetlen eszköz 
arra, hogy feldolgozzuk a gyászt. 
Nem azt szoktuk mondani, hogy 
megszakad a tudatom, hanem, 
hogy megszakad a szívem, olyan 
nagy a bánatom” – mondták.

Aki ki szeretné próbálni a mód-
szert, annak elsősorban az arról 
írt könyvet adják a kezébe. Ebből  
egyénileg is dolgozhat, minden 
fejezet végén kérdések vannak, 
és azokat megválaszolva, egy cse-
lekvésprogramot betartva halad-
hat előre a gyászfeldolgozásban. 
A programhoz veszteségdiagram 
és kapcsolatdiagram elkészítése, 
levél megírása is tartozik. „A kap-
csolatdiagramnak két oldala van, 
negatív és pozitív, amikor oda le-
írjuk a jókat és a rosszakat is, ak-
kor rájöhetünk, hogy sokkal több 
öröm volt a kapcsolatban, mint 
bánat. Amikor a rosszat mondjuk 
végig, akkor felszínre hozzuk, le-
írhatjuk, dolgozunk vele, végig-
megyünk még egyszer az egész 

kapcsolaton” – mutattak rá az 
oktatók.

A levélben, amelyet egy élő sze-
mélynek kell felolvasni, minden 
mondat elejére oda kell tenni a 
kedveskedő megszólítást: kedve-
sem, kicsikém. Ez személyessé 
teszi, élővé a „beszélgetést”. Le 
kell írni azt is, hogy sajnáljuk a 
mulasztást, a bántást, s azt is, 
hogy megbocsátunk, ugyanakkor 
el kell búcsúzni a szeretett sze-
mélytől. Ennek felszabadító ereje 
tud lenni.

Aki nem akarja egyedül alkal-
mazni a módszert, annak segí-
tenek a képzett szakértők, nyolc 
vagy tizenkét találkozáson veze-
tik végig. Ezt lehet személyesen, 
de akár online is. Lehet egyénileg 
dolgozni, de vannak kiscsoportos 
foglalkozások is.

Nagy Gizella és Kedei Ibolya el-
mondta: eddigi tapasztalatuk az 
volt, hogy szükség van a módszer-
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TÖBBFÉLE GYÁSZ VAN

A szakirodalom többféle gyászt tart számon. Beszélhetünk normál gyászról, komplikált gyászról (váratlan 
veszteség, veszteségek halmozódása), késleltetett gyászról (mások támogatását helyezi előtérbe), hipertró-
fi kus gyászról (túlzott mélységű gyász), torzult gyászról (addiktív magatartásformák, betegségek megjelené-
se), bagatellizációról (úgy él tovább, mintha mi sem történt volna) vagy anticipációs gyászról (hosszan tartó 
szenvedés, gyógyíthatatlan betegség, sok ideig kell gondozni szerettünket). A gyászfolyamatot kutató szak-
emberek megfi gyelései alapján a gyászoló különböző szakaszokon mehet át. Ezek azonban nem törvény-
szerűek. Pilling János szerint a gyász szakaszai: (anticipációs gyász) sokk, kontrollált szakasz, tudatosulás, 
átdolgozás, adaptáció.

A gyász nem betegség, 
hanem egy állapot, egy 
folyamat, és az általuk 
megismert és megtanult 
módszer cselekvéssorra 
veszi rá azt, aki ezt a mód-
szert – és nem terápiát – 
választja.

Nagy Gizella

re, sok ember fordult hozzájuk se-
gítségért és számolt be pozitív vál-
tozásról a módszer alkalmazása 
nyomán. Volt olyan is, aki a köny-
vet elkérte, majd visszahozta és 
elzárkózott mindenféle segítéstől, 
de harmadszor is visszajött, mert 
úgy érezte, egyedül mégsem tud 
megbirkózni a rá nehezedő fáj-
dalommal, elkeseredéssel, amit
az egy éve elvesztett szerette ha-
lála okozott.

Nagy Gizella Marie de Henne-
zel francia pszichológust idézte, 
aki azt mondta: ha erősebben 
kapaszkodnánk egymás kezébe, 
ha jobban hinnénk a szeretet ere-
jében, akkor az élet és a halál is 
könnyebb lenne. Gizella szerint 
ez a gyászfeldolgozás-módszer is 
kéznyújtás, amellyel megpróbál-
nak segíteni a gyászmunkában.
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