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A foglalkozás célja: megismertetni a diákokkal a depresszió okait, fontosabb jeleit, 

leküzdésének és megelőzésének módjait. Rávezetni a tanulókat az életben felmerülő problémák 

tényleges felmérésére és a nehéz helyzetek elfogadására, a kiút keresésére. 

. 

Mivel a koronavírus miatti izoláltságban a minimálisra csökkennek a társas érintkezések, a 

magány, az egészségünk, a tanulás, továbbtanulás miatti feszültséget a baráti összejövetelekkel 

sem enyhíthetjük. Kevesebb az inspiráló inger, kevesebbet mozgunk, ezért nem csoda, ha sokan 

depresszív hangulatba kerülünk. 

Kétféle ember létezik. Egyesek, látva, hogy valami nem sikerült, csalódottak leszek. Ezeknek 

az embereknek gyakran alacsony az önértékelésük, azt gondolják, hogy soha sem lehetnek 

sikeresebbek. Mások elkezdik keresni céljaik elérésének módját.  

A szomorúság, a valódi bánat, az egy bátor, sokrétű érzés. Azt jelenti, hogy hordozója már 

átélte az örömöt, és felvállalja annak elvesztését, veszteségét is: a bánatot. (...) A szomorúság 

nem depresszió. A szomorúság élethelyzet. Az élethelyzet megoldásával ki lehet jönni belőle, 

bár törvényszerűen lesz utójátéka a bánatnak, lenyomata a bőrön. A depresszió azonban nem 

az örömből fakad, mint a bánat, hanem a depresszió az élet elvesztése, a közöny. 

Tisza Kata 

 

A depresszió okai. Hogyan alakul ki a depresszió? A legtöbb esetben az emberek által 

elszenvedett veszteségek eredményeként alakul ki (szeretteinek elvesztése, munkaképesség 

elvesztése, önértékelés elvesztése). A mentális állapotot, amelyet depresszióként jellemeznek, 

egy személy súlyos veszteségreakciójának, csalódásos következményeinek lehet nevezni. 

Sokan depressziósak lesznek, ha nem találtak kiutat a nehéz helyzetből. Meg kell jegyezni, 

hogy a depresszió okait illetően különböző vélemények vannak. Egyesek ezt a betegséget az 

emberi test biológiai vagy kémiai folyamatainak megsértésével, a fiziológiai 

egyensúlytalansággal társítják. Ilyen esetekben úgy gondolják, hogy a tartós depresszió még 

nagyon súlyos formái is kezelhetők. Mások szerint a depresszió elsősorban a gyermekkori 

érzelmi traumákhoz kapcsolódik. A mély mentális seb nagyon súlyos depresszióhoz vezethet. 

A létező vélemények félreérthetőségével összefüggésben a depressziós állapotról a következő 

meghatározását lehet megfogalmazni: ezt az állapotot szomorú, unalmas, „szürke” hangulat, a 

gondolati folyamatok és a pszicho-motoros reakciók lelassulása, valamint egy traumatikus  

http://www.egeszsegkalauz.hu/koronavirus
https://www.citatum.hu/szerzo/Tisza_Kata
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helyzethurok jellemzi. A depressziós ember pesszimista a jövőjével kapcsolatban. 

Étvágytalanság, alvászavarok jellemzik, gyakran sír, ingerlékeny. 

Természetesen mindegyikőtök azt mondhatja, hogy ha nem is gyakran, de legalább egyszer 

valami hasonlót tapasztalt. Nem kell megijedni, ez még nem jelent semmit. Lényegében a 

depresszió valóban betegség, de akkor, ha hosszú ideig fennáll. Tehát például, ha valaki tartós 

és fájdalmas depresszióban szenved, amely több mint 3-4 hónapig tartó mentális 

cselekvőképtelenséghez vezet, akkor mielőbb orvoshoz kell fordulnia. Egy ilyen embernek 

szakember segítségére van szüksége. Amennyiben viszont a depressziós hangulat egy-két hétig 

tart, akkor ne ess pánikba, és ezáltal ne súlyosbítsd az állapotát. 

Most ne betegségként tekintsük a depresszióra. A depressziós állapotot tekintsük egy kudarcra, 

problémára vagy veszteségre adott reakcióként. 

A depresszió egyik leggyakoribb típusa, amelyet valószínűleg mindannyian tapasztaltunk, a 

reménytelenség. A kétségbeesés állapotában az ember továbbra is normális életet él, cselekszik, 

de a körülötte lévő világ nagyon komornak tűnik, és minden előtte felmerülő feladat 

erőfölöttinek. Az ilyen ember mindig ebben a szituációban van, és nem tud megszabadulni ettől 

az érzéstől. Rövid ébrenléti fázis után ismét teljes apátiát érez. Talán valaki már tapasztalt 

ilyesmit? A körülmények, amelyek hasonló állapotba juttathatnak bennetek akár a következők 

is lehetnek: megértés hiánya a szülőkkel fennálló kapcsolatokban; problémák az 

osztálytársakkal, a barátokkal való kommunikációban; lehetőségeik hiánya vágyaik 

teljesítéséhez; a zsebpénz hiánya; az önértékelés elvesztése; kudarc a tanulmányokban, az élet 

más területein stb. 

A legtöbb esetben az elkeseredés szakaszosan alakul ki. Az első szakasz a korábban leírt 

állapotnak nevezhető, amelyet súlyos csalódás okozott. Ez bármilyen negatív esemény vagy 

tény lehet - elutasítás, igazságtalanság, sértés, a baráttal való kapcsolat megszűnése, a remény 

elvesztése, összetört álom, vagy valami hasonló. Mit érzünk ilyenkor? A válasz lehet: mély 

szomorúság; fizikai fájdalom; önhibáztatás; az elveszett visszaszerzésének szükségessége; 

elszigeteltség másoktól (magány); érzészavar; az önértékelés elvesztése stb. 

A kétségbeesés kialakulásának második szakasza: a veszteség vagy csalódás okozta depressziós 

állapotot a helyzettel való elégedetlenség okozta érzelmek súlyosbítják. Az ember állandóan 

arra gondol, hogy milyen rosszul bántak vele, vagy milyen tisztességtelen az élet vele szemben. 

Ennek eredményeként a harag és a felháborodás felöleli őt. Fellángol a neheztelés. Az ember 

megdöbbent, demoralizált, a düh növekszik. 

A kétségbeesés kialakulásának harmadik szakasza: a lelket kínzó negatív érzelmek mellett az 

önsajnálat is hozzáadódik. Ennek eredményeként a veszteség okozta szomorúság mély 

homályba kerül. Az élet elviselhetetlennek tűnik. A veszteség és a csalódás okozta érzések 

minden nap növekednek. Az a remény, hogy a helyzetről ki lehet találni, egyre illuzórikusabbá 

válik. Az ember szörnyű önsajnálatot érez. Mindez rontja az állapotát. 

Véleményetek szerint mi szolgálhat erőforrásként a felsorolt érzések leküzdésében? A 

legeredményesebb ilyenkor: gondolj másra, nem a problémára, próbáld megérteni mások 

igényeit és tapasztalatait; változtass a nézeteiden; próbáld túlélni a reményeid összeomlását, és 

folytasd az előrehaladást; gondolataidban térj vissza a boldog napokba, és ne gondolj szomorú  



      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

 

dolgokra; próbáld megtalálni az erőt az újrakezdéshez; mosolyogj másokra, emlékezve arra, 

hogy mindenkinek megvan a saját keresztje; tartsd vissza a sajnálkozás és az önsajnálat 

könnyét. 

Amikor túl sokat gondolunk magunkra, azzal csak szenvedést okozunk. (...) Az aggodalom, 

a depresszió, a sértődöttség, a félelem: ezek mind sokkal rosszabbá válnak, ha folyton 

önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Az "én, én, én" nem a legjobb mantra. 

David Michie 

 

Nincs olyan ember, aki életében ne szembesült volna veszteségekkel és csalódásokkal. Ettől 

még nem esett mindenki depresszióba. Egy ilyen állapot előfordulásának oka a reakciónkban 

rejlik, a hozzáállásunkban minden rosszhoz, amivel szembe kell néznünk az élet során. A 

reakciónk viszont a gondolkodásunk bizonyos sztereotípiáiból fakad. A talaj, amelyen a 

depresszió fejlődik, a tudatunk. Ezért a depresszió hatástalanításához meg kell semmisítenünk 

a gondolkodás helytelen sztereotípiáit. Ez nem túl könnyű, de lehetséges. 

Az lehet erőt adó, ha rádöbbenünk, akármilyen szegények, betegek vagy öregek vagyunk, 

micsoda óriási kincs van a birtokunkban a tiszta tudatunk és értelmi képességeink révén. Még 

együtt vagyunk a világgal, és szellemi erőink révén még alakíthatjuk magunkat és 

kapcsolatainkat. Ez a perspektívaváltás gyógyír lehet a lehangolódás, a depresszió ellen. A 

remény záloga lehet, hogy ami bánt bennünket, az még megváltoz/tat/hat/ó. 

Buda Béla 

 

Egyes felmérések szerint közel minden ötödik ember szenved valamilyen depresszióformában. 

Hozzávetőlegesen a felük enyhe depresszióban, negyedük középsúlyos, negyedük súlyos 

depresszióban szenved. A betegségnek egyrészt genetikai okai, másrészt környezeti okai 

vannak. 

 

Azt javaslom, végezz él egy tesztet, hogy megtudd, hajlamos vagy-e a depresszióra. Válaszaidat 

a kérdésekre 1-től 5 pontig terjedő skálán értékeld (1 - teljes mértékben igaz, 2 -  kevésbé igaz, 

3 - valamennyire igaz, 4 - nem igazán igaz, 5 - egyáltalán nem igaz) 

1. Minden nap eszek levest. 

2. Minden éjszaka alszom 7-8 órát. 

3. Úgy érzem, hogy a szüleim gondoskodnak rólam és vigyáznak rám, és igyekszem vigyázni 
én is rájuk.  

4. Még a legnehezebb helyzetekben is támaszkodhatok legalább egyik szülőmre vagy más 
közeli hozzátartozómra. 

5. Szeretek sportolni. 

6. Nem dohányzom. 

https://www.citatum.hu/szerzo/David_Michie
https://www.citatum.hu/szerzo/Buda_Bela
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7. Nem fogyasztok alkoholt. 

8. Nincs súlyhiányom vagy túlsúlyom. 

9. A zsebpénzem elegendő a szükséges kiadások fedezéséhez.  

10. Szeretek olvasni.  

11. Örömmel veszek részt a közügyekben. 

12. Sok barátom van. 

13. Van egy barátom, akiben bízhatok. 

14. Nincs súlyos betegségem. 

15. Szükség esetén szavakkal ki tudom fejezni az érzéseimet. 

16. Az iskolai problémáimat megtárgyalom a szüleimmel. 

17. Szinte minden héten szórakozom. 

18. Megtervezhetem a saját időbeosztásomat. 

19. Nem szeretem a szénsavas üdítőket. 

20. Minden nap találok néhány percet, hogy végiggondoljam a napomat és következtetéseket 
vonjak le. 

Add össze a pontértékeidet, és az eredményből vonjál ki 20. Ha az így kapott eredmény 

meghaladja a 30 pontot, hajlamos vagy a depressziós állapotra. 50 és 75 között - nagyobb 

mértékben hajlamos vagy a depresszióra.75 pont felett - nagyon hajlamos vagy a depresszióra. 

Eltelik egy kevés idő, és megtanulod elfogadni a vereségeket, és bátran, egy felnőtt erejével és 

bátorságával szembeszállni a problémákkal. Megtanulod, hogyan kell elindulni a jelenlegi 

helyzetből és elérni azt, amire vágysz. És egy nap rájössz, hogy mennyit vagy képes elviselni, 

meg fogja érteni, hogy igazán erős vagy, hogy tényleg sokat érsz. Tanulni fogsz a hibáidból - 

mert csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit -, és minden alkalommal magabiztosabbá és 

erősebbé fogsz válni. 
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