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Nyomott kedélyállapot
,
es kedvetlenség

A derűs, emelkedett, életerős lelki állapottal a sötét, nyomott (depresszív) kedély
állapotot szokták szembeállítani. Ennek a szembeállításnak az egyszerűsítésében

észre kell vennünk a sémába nehezen fogható élet két, általában együtt járó
és sokban hasonló, de lényegében különböző [elenségét. Valójában a kedély opti
mális örömállapot-szintjéhez képest egy elméleti és képzeletbeli tengely alsó
részére helyezhetők a mélybe nyúló és nyomott kedélyállapotok. Érzelmi álla
potunk hőmérőjén általában kifejezhetők vidámságunk, illetve szomorúságunk
hőtokaí (esetleg emocionális "középállásunk" D-foka is). Kedélyállapotunk jellem
zőivel szoros kölcsönhatásban nyilvánul meg kedvünk dinamikus állapota. Ennek
mutatója nem az öröm-szornorúság skálán jelez, hanem a vágy és a törekvés
Ieszültség-jelzőin. Ez pedig szintén az optimális szint alá is szállhat: a kedvet
lenség, a közöny, az erőfogyatkozás régióiba.

A kedély- és kedv-állapot köztí különbségtevés nem öncélú elméleti fogalom
munka, hanem gyakorlati állásfoglalások és módszerek kiindulási alapja. A kedv
és a kedély emelkedése és süllyedése (különféle okból, és kölcsönhatásuk foly
tán is) együtt szokotj járni, de nem szükségképpen, Önérzésünk mindíg dina
mikus emotivitásunkról és érzelmes energia-állapotunkről ad jelzést. AHapotunk
- akár kedélyünk, akár kedvünk, akár mindkettő következtében - mutathat
a normalitás határai közt maradó süldyedést, átléphet az úgynevezett határesetek
zónájába és lehet egyértelműen patologikus. Mindhárom kategória (a kedvezőt

len, de normális, a deviáns és a kóros állapot) lehet téves, helytelen, hibás, vagy
esetleg vétkes viselkedés, magatartás következménye is, de lehet, hogy a ked
vezőtlen vagy az abnormális áHapotért nem tehető felelőssé az illető.

Kedélyünk borulásai
Életünk idődimenzióban folyik. Személyíségünk a világ eseményeinek és törté
néseinek folyamatában "úszó" egyéni folyamatot .mutat. Ennek a személyes folya
matnak egyik [ellemzöje az egymással ellentétes, de egymást kiegészítő fázisok
szabályszerű váltakozásának ritmusa. Az élet sok jelensége között ritmusa van
kedélyünk derűjének és borulásának, A természetes ború, akár mint komoly, vagy
mint szomorú hangulat, önmagában még nem "rossz", sót sokszor nagyon is ked
vezően készíti elő, vagy kontraszt-hatásával sajátosan csillogóbbá teszi a követ
kező vidám szakasz derűjét. Ami borongós, vagy szomorú, az lehet szép is, mint
a zenében a szonáták lassú tétele, és lehet jó is, mint az áldozatnak sok olyan
útja, amely nagy érték megvalósításához vezet. A hangulat komolyságában, vagy
a ránk nehezedő felhős égbolt alatt az ember f,igyelmesebbé válhat önmaga és
mások problémái, "komoly dolgai", bajai iránt. Ilyen állapotban jobban meg
lehet látni bizonyos veszélyeket és esélyeket is, mint a verőfény ragyogásában.
A szenvedésnek erről a pozitív oldaláról minden bizonnyal saját tapasztalata
alapján írta Arany János, hogy a szenvedő szív "Csak ellágyul s az örömre I
Lesz fogékonyabbá". Tehát a komolyság és a természetes szomorúság életünk
velejárói; nagyjából slnusgörbével lehetne ábrázolni a szakaszok váltakozá
sának rendjét. Épp az a gyanús, ha valahol a kacagás nem tud véget érni, vagy
a nevetés után nem áll be csend. Az említett sinusgörbe alsó és felső zónája
talán sohasem mutat azonos hosszat, sem egyenlő amplítúdót, Vannak mélven
járó kedélyalkatok, - amint ezt már Hippokratész is egyik vérmérséklet! típu
sának, a melankolikusnak alapvető jellemzőjeként megállapította.

Nem lehet egzakt pontossággal megjelölni, hogy hol van a melankolíkus típus
határa és hogy meddig tekinthető normálisnak a nyomott kedély, sem hogy mi
Iyen mélységíg süllyedhet a lelkileg egészséges ember kedélye. Ebben sem mások
hoz nem hasonlíthatjuk magunkat, (akik a depresszív állapoto t sokkal jobban
képesek elviselni, - avagy éppen már a viszonylag kevesebb is rendellenességet
jelent náluk), sem önmagunk átlag-norrnájához, (mert egyéni harmónia-állapotunk
hol kisebb, hol nagyobb hangulati süllyedést képes elviselni anélkül, hogy lelki
állapotunk a normál sáv alá merülne). Mindez azonban korántsem jelenti azt,
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hogya normális és a kóros kedélyváltozás között nincs határ, és még kevésbé
azt, hogya klinikai depressziótól az eurőrtáig terjedő tengely mentén egyneműen

folyamatos mennyiségi különbséget mutató állapotok lennének leolvashatók. A
minőségí leg különböző állapotok abnormítása tekintetében van átmenet; a deviáns
eseteknek egész határsávja. Ide tartoznak a rendkívüli, vagy a túlzott jelenségek.
A kedélyélet terén ilyen jelenség az átmeneti ritmusfelbomlás, az egyensúly
megbHlenése, az esetleges, vagy kivételes fel-, illetve lesiklás és az ugyancsak
átmenett hangulati megtapadás.

Ha még a nagy gyakorlattal rendelkező szakember számára is olykor nehéz
feladat a betegség határának átlépeset megállapítani, biztos, hogy a patologikus
nem azonos a normálisnak egy szélső esetével. Elméletileg világos, hogy a pato
logikus a kedélynek túl mélyre süllyedése, a túl sokáig tartó mélyben időzése,

a krónikus búskomorság beteges jelenség, a kedélyritmus indokolatlan, inadekvát
megbomlása vagy megakadása. Végül beteges a kedély "alsó fázisának" értékelés
beli tévesztése, a perverzió. A gyakorlati diagnosztikus nehézségek során előtűnik

egy más tőből fakadó anomália, amely szintén fokozhatja a depressziót, illetve
egy újabb következményes betegség veszélyét- rejti magában. Egyesek hajlamo
sak a túlzott (és ezért helytelen) önvizsgálgatásra, amely kóros attitűddé súlyos
bodhat - folytonosan és nyugtot nem hagyó módon kérdezgetve, hogy ez .. meg
ez a tünet már depresszió betegség-e. Ilyen esetben a dlagnózís - és a meg
nyugtatás - a szakórtőre tartozik.

Vannak kedvezőtlen deviáns alakulások és betegségek is, amelyekben Ielme-
"rü) az erkölcsi felelősség kérdése. Sokféle hibát követhetünk el, amelynek követ

kezménye hangulatunk, vagy egész kerlélyéletünk bomlása lehet. Itt nagyon fon
tos nyomatékosan hangsúlyozni, hogya hiba, a bűn, és a betegség ·két lényegesen
különböző valami, és a betegség nem mindig a hibás vagy helytelen viselkedés,
magatartás következménye. Józan éberséggel fel kell ismerni és el kell utasítani
a tévedést vagy kísértést, amely a betegségben rníndig bűnt lát. A betegséget
meg kell gyógyítani, a megbomlott harrnóníát helyre kell állítaní - akkor is,
ha annak erkölcsi előídézőí voltak. Magától értetődik, hogy az "erkölcsi be
tegség": gyógyításában a természetteletti út nem mellőzhető, Egyébként a bánat
szomorúsága nagyon is normális - normallzáló (gyógyító) aktus és állapot.

A depresszió elsötétedése sok esetben nem hirtelen tör rá az emberre, és
nem is vagyunk míndig tehetetlenek vele szemben. A hangulat nyomotta válása
és a sötéten látás lehet olyan hanyagság következménye, amellyel az ember "vét
kesen elmulasztja" a természetes öröm napja felé fordulást, ami reflexíót, netán
erőfeszítést is igényelne. A természetfeletti színten vétkes lehet a megfeledkezés
az öröm jó híréről. vagy a bújdosás Isten napja elől. A komorság lehet érzülett
értékvakság rossz gyümölcse is, amely nem láttatja meg a bennünket körülvevő

értékeket. Ha az ilyen eset króníkussá válik, ennek következményeként előállhat

az erkölcsileg is igen súlyosan értékelendő érzelmi elidegenedés. Az emocionális el
színtelenedés és kihűlés szorosan kapcsolódik a kedvetlenség körébe tartozó pasz
szívelidegenedéssel. Az érzelern nélküliség szürkeségóben és fénytelenségében nem
érdekes a jó és nem fáj a rossz.

A kedvetlenség tehertétele

Kedélyéletünk dinamikájában (vagy más koncepció szerint: a személviség dina
mikájának az érzelmi életben való megnyilvánulásában) mintidődimenzióban

megvalósuló folyamaton színtén felismerhető a ritmus váltakozásának törvénysze
rűsége.A kedélyhullámzás váltakozó szakaszait a tevékenységre kedvező nappal
világosságához. illetve az éjszaka pihenést és alvást kínáló sötétjéhez lehet ha
sonlítani. így van ez általában. de nem mindíg és nem szükségképpen, Vidám
ságunk napfényében könnyebben megy a mumka, a vidámság azonban csak elő

készít, mintegy híva tevékenységre, de közvetlenül nem motivál. Előfordulhat,

hogy az ember örömteli állapotában is passzív marad, mert (fizikai, vagy pszichikus)
erőtlensége következtében nincs kedve semmihez. Erdeklődésünk, tevékenységün
ket motíváló erőnlétünk éppúgy változásokat mutat, mint a kedélyünk. Ritmusa
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ran kedvünk lendülésének és lankadásának. késztetéseink aktivitásának, illetve
nyugvásának. Erőállapotunk és lelki dinamizmusunk egyéni jellernzőí nagyon kü
Iönbözőek. Vannak normálisari gyenge és nehézkes személyíségalkatok is. Ener
gíatöltésük és motivációs állapotuk azonban nekik sem állandó: a személviség
energiatartománya telítődik, majd ürül (esetleg kíürült), mctivál. lendít és lendül.
majd nyugszik és elhal. Az újratelítődés vagy a szünet (alvás. pihenés, kikap
csolódás. aktív pihenés) alatti spontán restitúció> biztosítja. vagy szándékos. tu
datos, irányított erőfelvétellel, töltekezéssej kell ismét menetkész állapotba hozni,
illetve a pillanatnyí és a kívánatos, vagy célzott állapot közti ösztönző feszűltsé

get kell kelteni. Az erőtogyatkozás, kedvcsökkenés és indítékszegénység természe
tes állapota' általában a fáradtság vagy a telítettség jele szekott lenni. Ezt nem
szabad önmagában rossznak tekinteni. hanem töltekezésre szólító figyelmeztetés
nek. A külső aktivitás szélcsendjében lehetőség kínálkozik a tevékenység és az
életvitel sémáinak, szokásainak, a kialakult életrendnek felülvizsgálatára és meg
erősítésére, szükség esetén pedig korrekciójára vagy módosítására. Lehetséges,
hogy a "letörés" kedvetlensége újabb értékes irányváltoztatást tesz Játhatóvá.
~agy éppen a megtérés kedvét szabadítja fel.

A normális és a patologikus sáv átmeneti zónájába tartozik az ún. tematikus
túltelítettség (csömör) unalma és indítékszegénysége. Ugyancsak ilyen határsávbeli
jelenség a túlzott nehézkesség és a kedv lendítésében mutatkozó pesszimizmus.
További deviáns jelenség a kedv- és erősugárzás különféle ritmuszavara. vala
mint a kedély hullámzásaival meg nem egyező (aszinkron) időlefutás.

A tartós és a mélyen megtapadó kedvetlenség kóros állapotai általában a ke
dély depressziójával együtt alkotják a klinikai depresszió kórképét. A betegség
kritériumát kimerítő kedvetlenség állapota származhat kóros energia-megfogvat
kozásból és a szügségletí-törekvésl rendszer működésí hibájából is. (Ez utóbbi
csoportba tartozik a kóros atharaxía, az életlendület megállása, vagy rnegmereve
dése, a "kell-álJapot" szubjektív értékvesztése stb.) A patologikus kedv nélküliségi
állapot viszonylag könnyebben orvosolható esete a lendülést-lankadást szabályozó
váltószel'kezetrugalmatlanságából származó drtmuszavar, amelyben a kedvetlenség
"alsó fázisa" után spontán módon nem következik be az aktivitás fázisába len
dülés. Végül minden esetben lehetséges, hogy a funkciózavarért nem (vagy csak
részben) a .mctiváclós rendszer a felelős, hanem az irányító-szabályozó központi
személyiségfunkció elégtelensége, vagy rendellenessége. Ezekben az esetekben a
passzivitás mint tétlenség legtöbbször már olyan hiba, amelyben az erkölcsi fe
lelősség is fennáll.

Ezen a ponton a kedvetlenség-állapot deviáns és kóros eseteinek egész hosszú
sorára kell rámutatni, amelyek keletkezésében, vagy fennállásában (ha nem is
míndig tudatosan vétkes, de) hibás mulasztás történt. A sort a viszonylag ártal
Illat/annak tűnő unalommal kezdve, teltétlenül észre kell venni a jelzést: holt
pontra jutott az életfolyam (biológiai vagy pszichológiai) vl tali tása. A beavatkozás
elmulasztása a lustaság és a maga-elhagyás, súlyosabb esetben a semmit nem
keresés közönye, az elszürkülésbe való belenyugvás. Erre hívja fel a figyelmet
Sík Sándor is: "A virágtalan. gyümölcstelen ágtól, I A meddőségtól. lanyhaságtól,
/ A naptalan és esőtlen égtől: I Ments meg Uram a szürkeségtől !" A elbátortala
nodás és a rezígnácíó a bátorság sarkalatos erényeivel áll szemben. A középkorban
"acedia"-nak nevezett bűnt, amelyet a XII. századi Petrus Lombardus óta a
"restség" főbűnével azonosítottak. színtén a vétkes kedv nélküliség körébe kell
sorolni. Valójában az "acedia" nem puszta lustaság; Szent Tamás szerint unalom
("taedium") és elszomorrtó levertség ("tristitia"), a szerétet örömének, végső vo
natkozásában pedig az üdvösségnek az unalma. Ezzel a bűnös állapottal. illetve
habitussal szemben áll a bizalom erénye, a remény, amely megkívánja (a szó
gyökerében felismerhető) "erő" gondozását. Ennek elmulasztása hiba, következ
ménye pedig a kedv nélküliség tehertétele. betegs-ége. Az elbátortalanodással rokon
jelenség a krónikus pesszimizmus állapota, a jót soha nem váró defetizmus, az
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eleve lemondó megkeseredettség. amely ugyancsak a remény és a bízalom előli

elzárkózás hibáját, bűnét rejti magában. Végül ugyanosak súlyosan lehet véteni a
szeretet ellen a bezárkózással, a mások iránti közönnyel és - részvétlenséggel.
amelynek "keserű gyümölcse" a magány terhe és az egvedüllét árvasága. Az
önmagának való (valójában az önmagából kifordított) ember szomorü karikatúra.
A mások iránti érzéketlenség hibás, illetve bűnös semlegességének két tovább
vezető útja van: az egyik az elmagányosodás után a kihűlt szív elídegenedésébe,
a másik pedig a szintén patologikus regresszióba (primitív fejlődési fokra való
visszaesés) vezet - mindkettő további beláthatatlan kóros vagy vétkes követ
kezményekkel.

A megoldás pszichológiai lehetősége és eszközei

A lelki élet egészséges működése és az életvitel értelmes és célirányos vezeté
sének "felelős igazgatója" és egyben biztosítéka a személyiség központi irányító
-szabályozó funkciója. Az ember leglényegesebb alapadottságai közé tartozik ál
talános hatóképessége. amely lehetőséget ad arra, hogy szuverenitásának határai
között tevékenységet és életvitelét állásfoglalásaival (alkalmazkodásával és kez
deményezésével) felépíteni, módosítani, alakítani tudja. Ez az alapfunkció minden
lelki megnyílvánulásban, így az ember érzelmi állapotaiban is jelen van mint
lehetőség, illetve mint effektív működő irányító,' önirányító beavatkozás vagy
szabályozás. Ezt a lehetőséget, a megoldásnak és stabilizálásnak a személyíségben
adott funkcióját igényoe kell venni és fel kell használlni az érzelmi élet kedvezőt

len vagy patologikus állapotainak. a kedélytelenségnek és a j(edvetllenségnek meg
oldásában is. Az egyéni adottságok és funkciók különfélesége szerínt különféle
útjai lehetnek "önmagunk kézbe' vételének". A legmegfelelőbb módszerek kiválasz
tása és alkalmazása egyéni lelki munka eredménye - akkor is, ha más, illetékes
személy közreműködésével történik is.

A kedély és a motivációs erő süllvedésének, elapadásának megoldási lehető

ségeí lényegében és általánosan ismertek. Az önaktivizáció első lépése az önret
lexió és a valóságos helyzetfelismerés. Önreflexióval kell - részletesen és az
egyes tüneteket lényegükben megkülönböztetve _. felismerni a Ielkíállapotban
előádlt változást. Amennyiben felismerhetők az állapotot előidéző és fenntartó
valóságos (nem belemagyarázáson, vagy önbecsapáson alapuló) okok, lehetséges,
hogy ezek tudomásul vétele és a velük való szembenézés (konfrontáció) máris
rávilágít valamí "kapcsolási hibára", tévedésre, hibás tulaidonításra, Ha kiderül
valamiről, hogy csak "rossz illúzió" volt, könnyen megszűnhet az amiatt fennállott
kedvetlenség vagy kedélytelenség.' Egyébként konfrontáció akkor is szükséges. ha
a tudatosítás még nem adja meg a mégoldást. Az önretlexíö lehetövé teszi a
helyes, a megoldást hozó önírányítást, önszabályozást. AlSeletörődés passzívításá- ,
val szemben keresni kell a kompenzáló, az átsegftő lehetőségeket.

A kedély borújának és a kedvelapadásának derítésére és lendítésére szolgáló
pszichológiai módszerekről tudni kell, hogy ezek csak módszer-típusok, amelyeket
mínden esetben konkretizálni (egyedi esetre alkalmazni) kell. Ugyanakkor a mód
szer-típusok hatóképessége nemcsak egyetlen esetre adhat megoldást, hanem több
félére is (plurívalensek). Ezért a következő néhány módszer-típus mind a kedély
depressziója, mind a kedv nehézkessége, vagy a motiváció erőtlensége esetéri al
kalmázható. Hatékonyságuk egyéntleg is és az állapot természetéhez képest is
nagyon különböző lehet. Egy-egy módszer alkalmazása nem zárja ki a többit, 
azonban óvakodni kell a fűreímetlen próbálgatásoktól. Naiv dolog lenne továbbá,
ha az önaktivizáció megindításával azonnal felderülést vagy a kedv emelkedését
várnánk.

Mílyen pszichológiai' módszerek állnak tehát rendelkezésünkre, amelyek se
gíthetnek a kedély sötétségének elviselésében vagy felderítésében, továbbá a kedv
apályának élesztésében?
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- Lehet.. hogya szóban forgó jelenségek megoldását (főleg enyhébb esetben)
egyszerű pihenés, teljes vagy témakört ki- vagy átkapcsolódás. az érdeklődés vagy
a tevékenység más témakörbe állítása hozza meg.

- Gyakoribb azonban, hogya nem kívánatos kedélyállapotnak vagy indíték
szegénységnek az a típusa áll fenn, amelyben éppenséggel az űr kitöltéséről és
fény gyújtásról kell gondoskodni. A legtöbb esetben a megoldás elve a szorosabb
értelemben vett önakttvlzácíóban van. Eszerint gondolkodni kell értelmes és
igazi örömet adó vfoglalatosságról. Önreflexióval meg kell állapítani annak lehe
tőségét, hogya jelen szakaszába ért életünk - éppen aktuális körülményei közt
- a továbbiakban is helyes irányban folyjék.

- Amennyire 'fontcs az új és a mostanra megért lehetőség és esély felhaszná-
lása, annyira fontos az életvitel rendjének és kereteinek megtartása. Reformokra
szükség van, de a szílárd védő és biztonságot nyújtó falak felrobbantására nem,
-még kevésbé az alapok felforgatására: "Tart:id meg a rendet, és a rend mea
tart téged!"

- Hasznos lehet a lelki élet folyamataiban levő szakaszosság tudatosítása is. Az
érzelmi élet és a lelki dinamika. hullámszerű lefolyásának ismeretében jó való
színűséggel állíthatjuk, hogy a hullámvölgy után felfelé mutató fázis következik.
(Hasonlattal: Életünk' vonata alagútba ért. Az alagútban nyug<)dtan kell viselked
ni. Ott hiába keresünk természetes világosságot. Meg kell varrni, míg vonatunk
kikerül az alagútból. Életünk vonata pedig biztos, hogy megy. Közben okos dolog
lámpát gyúj1Jani: a tudat világosságánál mindezt végíggondolní.)

- A bölcs humor, a környezetben felfedezett vidám deru, vagy akár egy csen
des mosoly is sokat segíthet (elsősorban a hangulat komorságának felderítésében).
A kedv lankadásakor pedig a holtponton átlendíthet; az eredmények tudatosí
tása, a cél megvilágítása," a hivatás feíélesztése, vagy akár' egy egyszerű biztatás
is. Súlyosabb esetben azonban, amikor a lélek mélyebb rétegei kerülnek ilyen álla
pótba, a biztatás és a nógatás esetleg épp ellenkező hatást válthat ki. Ugyanígy
eredménytelen, vagy éppen súlyosbító lehet a mesterségesen előidézett vidámság
és szórakczás Is,

Ezzel szemben mínd a kedvetlenség, mind a kedély borulásának megelőzésé

re, és az ilyen állapot nehézségeinek, fájdalmainak csökkentésére alkalmas módszer
az egyéni érdeklődésnek megfelelő értékes tematika összeválogatása. kéznél tar
tása és rendszeves végzése (megelőzés vagy a tünetek enyhítése céljából). A be
tegesen étvágytalan ember esetében indokolt, hogy regenerálódása, erősítése vagy
erőben tartása érdekében őt kedvelt ételeivel, csemegéivel kínáljuk. Hasonlókép
pen a lélek étvágytalansága esetéri is jÓ', ha kéznél vannak azok a "csemegék"
(pl. zene, kézimunka, barkácsolás, könyv, hobby, sport, séta, stb.), amelyek
"kínálatából" ki 'lehet választani a megfelelő kedvet vonzó vagy keltő, a kedélyt
rnelegítő, ernelő témát.

- Az előző, '"tartalékban álló" témák kettős kritériuma az objektív érték és a
szubiektív értékelés. E kettő megfelélése esetéri a nagyobb érték nagyobb örö
met ad és nagyobb lendítő erővel tud a, nehézségeken átsegíteni. Az emberi sze
mélyiség lényegéhez tartozik értékirányultsága. Az ember folyamatos teljesülésé
vel pillanatnyí Ielkiáídapotadn túlmutatva egyre sokoldalúbban és egyre mélyeb
ben képes keresni és felfogni az öröm fényét a teremtményekben - és "Túl a
csillagsátor fölött" (Schiller).

- Végezetül mindehhez záradékként egy tudományosan is, erkölcsileg is nagyon
határozott figyelmeztetést és 'óvást kell fűzni. Mint láttuk, kedélyünk borulásának
és kedvetlenségünk terhének különféle formái Iehetségesek, Ezek közül a dep
resszió mint klinikai kórkép orvosi ellátást igényel. Ebben az esetben az "első

számú illetékes" az orvos akkor is, ha a szoros értelemben vett orvosi ke
zelést pszichoterápiával és a lelki élet szakszerű irányításával kell kíegészítení,
illetve teljessé tenni.
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