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„ Nagyon fontos, hogy 
tudatosítsuk, már nem a 
régi életünkhöz fogunk 
visszatérni, nem ahhoz, 
amiről most vissza-
gondolva azt mond-
juk, milyen szép volt.

• Nehéz, furcsa, kihí-
vásokkal teli, lelkileg 
és anyagilag megter-
helő – sokféleképpen 
minősíthetjük a 2020-
as évet, egyvalamiben 
azonban egyetérthe-
tünk: a mögöttünk álló 
esztendő mindannyi-
unk számára emléke-
zetes marad. Az elmúlt 
év után vajon hogyan 
tudunk, hogyan mer-
jünk készülni a kö-
vetkező esztendőre? 
Kíváncsiak voltunk, mit 
gondol erről a kérdés-
ről és a mögöttünk álló 
hónapok tanulságairól, 
tapasztalatairól négy 
különböző területen 
tevékenykedő szakem-
ber, hogyan értelmezi a 
kialakult új világunkat 
a pszichoonkológus, a 
szociológus, a pszicho-
lógus és a lelkész.

SIMON VIRÁG

É rdekes megközelítésből vilá-
gított rá az idei évre és fog-
lalta össze meglátásait Dégi 

László Csaba, kolozsvári pszichoon-
kológus, aki szerint kicsit mindany-
nyiunk élete úgy zajlott, mint egy 
rákos beteg élete. Azokban, akikről 
kiderül, hogy megtámadta őket a ve-
szélyes kór, ugyanazok a folyamatok 
zajlanak le, mint az elmúlt hónapok-
ban sokunk életében. A társadalom 
jellemzően bezárja, izolálja őket, 
magukra maradnak, nem tudják, 
mit tegyenek, a legjobb és a legrosz-
szabb énjük is kijön belőlük, és ami 
a legfontosabb: változásra kénysze-
rülnek. „Ha valaki most lett dagana-
tos beteg, a személyes tragédián túl 
volt egy olyan közösségi és társadal-
mi kontextus, amiben közös tragédi-
ában éltünk. Ilyen körülmények kö-
zött a mi betegeink most nem érezték 
annyira bezárva, annyira egyedül és 
furcsán magukat, mint egy átlagos 
évben. Azelőtt ha otthonról kellett 
dolgozniuk, úgy érezték, hátrányos 
helyzetben vannak, most viszont 
nagyon sokan otthonról dolgoztak. 
Élet-halál kérdések merültek fel, 
lélektani és fi zikai változás történt 
mindannyiunk életében. Ami kicsi-

ben történik minden egyes nap a – 
sok százezer – rákos beteg életében, 
az most társadalmi szinten zajlott le” 
– magyarázza a szakember.

Átalakultak az értelmezési 
keretek

Mint hangsúlyozta, az idei év fényé-
ben így megértőbbek, empatikusab-
bak tudunk lenni. Az első dolog, 
amikor valakiről kiderül, hogy be-
teg, hogy elmozdulnak az értelmezé-
si keretek, vagyis egészen mást fog 
jelenteni az, hogy megiszom egy ká-
vét, ülök otthon, reggel felébredek. 
Már annak örvend, hogy ki tud men-
ni az ajtón, lát más embereket, érez-
ni tudja a napsugarakat. „Ez most 
ugyanígy megtörténik bennünk is. 
Újraértékeltük a lakásunkat, a kör-
nyezetünket, a családunkat, a kap-
csolatainkat, a természetet, a mun-
kát, az intimitást. Mindenki életében 
akarva-akaratlanul elmozdultak a 
személyes értelmezési pontok.” Dégi 
László Csaba úgy véli, az emberek 
általában rettegnek az újtól, sokszor 
inkább választják a szenvedést, mint 
hogy meglépjék a változást, most 
viszont mindannyian rákényszerül-
tünk erre. „A történetnek az a rossz 
oldala, hogy a hamis hiedelmekkel 
ellentétben megtapasztaltuk azt, 
hogy emberek közöttünk, mellet-
tünk megbetegednek és meghalnak, 

ez a traumatikus rész. Ezen a jövő-
ben még dolgoznunk kell, akkor fog-
juk látni, mi minden változott meg 
bennünk.”

Dégi László Csaba ugyanakkor 
arra is rámutatott, hogy az év a rákos 
betegek szempontjából is egyértel-
műen nehezebb volt, hiszen az orvo-
sok is menet közben tanultak. A kez-
deti lezárás drasztikus volt, akkor 
kikiáltották őket kockázati csoport-
nak, és „hazazárták” a betegeket. 
Aztán rájöttek, hogy ez szakmailag 
sem megfelelő, hiszen minden páci-
enst sajátos helyzete alapján kell ke-
zelni. Emiatt volt két-három hónap, 
ami kegyetlen volt, de aztán las-
san visszaállt az ellátás a normális 
kerékvágásba.

Nem a régi életünk jön vissza

A pszichoonkológus a 2021-es évet 
József Attila Levegőt! című versének 
üzenetéhez hasonlította. Hiszen re-
ménykedünk abban, hogy a kény-
szerváltozás után fi zikailag és lé-
lektanilag is több levegőhöz jutunk. 
A szabadságot, amit most erősen 
feltételhez kötöttnek érzünk, újra 
meg tudjuk élni. „Nagyon fontos, 
hogy tudatosítsuk, már nem a régi 
életünkhöz fogunk visszatérni, nem 
ahhoz, amiről most visszagondolva 
azt mondjuk, milyen szép volt. Az 
értelmezési keretek elmozdultak, a 
lelki életünk alkalmazkodott a va-
lósághoz, nincs már visszaút. Szá-
momra két tanulság van: semmi sem 

adott az életünkben, semmit nem ve-
hetünk késznek – ehhez egyfajta há-
la is kapcsolódik. Ezt a hálát megélik 
a rákos betegek is, hogy hálásak a 
változásért, a máért, a holnapért. A 
másik, amit megtanulhattunk ebben 
az időszakban, hogy többre vagyunk 
képesek, mint ahogy gondoltuk. So-
kan rájöttünk, hogy az otthon elrom-
lott dolgokat meg tudjuk szerelni, 
és sokkal többre vagyunk képesek 
lelkileg is. Talpon tudtunk marad-
ni, és ez a fontos, akkor is, ha most 
nem érezzük, hogy van megoldás. A 
napokban láttam egy graffi  tit a ko-
lozsvári Báthory iskola falán, meg-
tetszett, áthallásos volt: »Aki fél, az 
nem egész«” – összegezte a kolozs-
vári szakember.

Nehéz év áll előttünk is

Magyari Tivadar szociológus, oktatási 
szakember is úgy véli, idén sok min-
dent megtanultak az emberek. A ko-
lozsvári szakember az árvízzel példá-
lózott: amikor az emberek látták, hol 
öntött ki a meder, ott építettek gátat. 
Amikor legközelebb ismét olyan nagy 
lett a víz, hogy egy másik helyen ön-
tött ki, ott újra gátat emeltek. Vagyis 
tanultak a korábbi esetből, és gyor-
sabban reagáltak a nehéz élethely-
zetben. „Ebből a járványhelyzetből 
is sok mindent megtanulva megyünk 
ki.” A szociológus ugyanakkor arra 

Búcsú a régi életünktől?
Lelki és életviteli szempontból is sokat tanulhatunk az elmúlt hónapokból
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