
I. Bevezető
Amikor elhatároztam, hogy szakdolgozatomat az ön-

gyilkossággal kapcsolatos kérdésekről írom, azzal a prob-
lémával szerettem volna foglalkozni, hogy a baptista egyház
milyen szerepet játszhat az öngyilkosság megelőzésében, a
rehabilitációban és az öngyilkosságot elkövetők (megkísérlők)
lelkigondozásában. A téma szakirodalmának részletes tanul-
mányozása során azonban arra jutottam, hogy a problémával
kapcsolatos számos részterület részletesen kifejtett, számomra
lényegesebb lehet általános áttekintést adni az öngyilkosság
jelenségvilágáról és az ehhez való lehetséges keresztyén vi-
szonyulásról. Úgy gondoltam, hiánypótlóként megpróbálok
egy olyan tanulmányt írni, amely segítségül lehet azoknak,
akik átfogó képet szeretnének kapni az adott témakörben, de
nem szeretnének elveszni a részletekben. Dolgozatomban
nemcsak egy témát szeretnék körbejárni, hanem a nagy képre
próbálok rávilágítani. Úgy gondolom, ha a mai világban
szeretnénk valamit tenni az öngyilkosság ellen, akkor
tisztában kell lenni a múlttal, a jelennel és a jövővel is.
Valamint tudnunk kell azokról a hatásokról, amelyek befolyá-
solhatják az „öngyilkossági kedvet”, a különböző kultúrákban
előforduló öngyilkosságokról, vallási hatásokról, valamint sta-
tisztikai és szociológiai kutatásokról. Fontosnak tartom még
az öngyilkossággal kapcsolatos tévhitek tisztázását, valamint
mint keresztyén embernek fontos dolgot, a Biblia mondani-
valóját.

Munkámat rövid bibliai és történelmi visszatekintéssel
kezdem.

II. Korai feljegyzések az önkezűségről

II. 1. Bibliai öngyilkosságok
A történelemben az első öngyilkosságról a Bibliából

értesülhetünk.
A Bír könyve 9,52–54-ben Abimelek halálát láthatjuk:

Abimeleket Tébéc fellegvárának ostroma közben éri súlyos –
talán halálos – sérülés, egy asszony által ledobott kő
következtében. A szégyen elől (egy asszony keze által meghal-
ni hatalmas szégyen volt) menekül az öngyilkosságba úgy,
hogy fegyverhordozóját kéri meg, végezzen vele. Talán aktív
eutanáziának is nevezhetnénk az esetet, hiszen egy hosszú
szenvedést jelentő szégyenletes halál elől menekült így
Abimelek a gyors halálba. 

A következő öngyilkossági történet ugyancsak a Bírák
könyvében (Bír 16,22–31) található: Sámson esete. Az öngyil-
kosság itt már jobban kivehető, hiszen Sámson önkezével vet
véget életének. Sámson öngyilkosságának két oka lehetett.
Egyik – hasonlóan Abimelekhez – a szégyen előli menekülés:
megvakítva kellett azt a munkát végeznie, amit a szamarak,

öszvérek végeztek. Az ünnepségen is gúny tárgya volt, és ő
jelképezte a filiszteusok szemében Izraelt. Ha Izrael bírája
felett uralkodnak, az egész nép felett uralkodhatnak. A másik
oka Sámsonnak a bosszú volt. Halálával többezer ellenséget
ölt meg. Sámsont életében a filiszteusok elleni harc éltette.
Feladata egyszerű volt: irtani az ellenséget. Ma valószínűleg
„Terminátornak”, „Halálosztónak” neveznénk. Egy dologhoz
értett nagyon, a gyilkoláshoz. Azt bármivel képes volt megten-
ni, akár egy szamárállkapocscsonttal is. Halálával is azt az
elvet teljesítette, amiben hitt.

Saulnak és fegyverhordozójának öngyilkosságáról
Sámuel első könyvében (31,3–6) olvashatunk. A körülmények
nagyon hasonlítanak Abimelek esetére. Saul kimerül, és
súlyos sérüléseket szenved, fiai meghaltak és a csata vesztésre
áll. A szégyen és a filiszteusok bosszúja elől menekülne a
halálba úgy, hogy fegyverhordozóját kéri meg a halálba
segítésre. Ám szolgája nem teszi meg, hiszen az Úr felkentjére
nem lehet kezet emelni. Saul ezért saját kardjába dőlve öli meg
magát. Szolgája ezt látva követi – utánozza – őt.

A következő öngyilkosság, amiről hírt kapunk, Ahitófel
önakasztása. Miután Absolon nem az ő tanácsát fogadja meg,
végrendelkezik és végez magával. A büszkeségét, hiúságát
sértette az, hogy bár az ő tanácsait Dávid király is elfogadta, és
„abban az időben olyannak tartották Ahitófel tanácsát, amit
adott, mintha Isten szavát kérdezték volna meg” (2Sám 16,23),
most mégis elutasították. Bár büszkesége is sérült, valószínűleg
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mégsem csak emiatt végzett magával. Mivel Absolonnak olyan
tanácsot adott, hogy az hogyan tud végezni Dáviddal, tudta,
hogyha nem az ő tanácsát fogadják meg, akkor Dávid
megmenekül, legyőzi Absolont, őt pedig kivégzik. Öngyilkossá-
ga tehát menekülés is volt árulásának következményei elől.

Zimri hét napig volt király Izraelben (1Kir 16,15–19).
Erőszakkal, puccsal jutott hatalomra, és amikor már üldözői
elfogták volna, magára gyújtva a palotát megölte magát.

Öngyilkosságra való biztatást láthatunk Jób történetében
is, saját feleségétől. „…Átkozd meg Istent, és halj meg!” (Jób
2,9)

Az utolsó, de talán legismertebb öngyilkosság Júdásé
(Mt 27,3–10). A történet folyamán szinte mindenki elvárja,
hogy Júdás valamilyen módon meglakoljon tettéért. Amikor
ez beteljesedik, szinte örül az olvasó, hogy önkezével véget
vet életének, általános felfogás szerint így esélyt sem adva
bűnének bocsánatára. Bűntudata és depressziója lesz az oka
halálának. 

Általánosságban véve elmondhatjuk, hogy a Biblia sem
negatívan, sem pedig pozitívan nem foglal állást az ön-
gyilkossággal kapcsolatban. Az Ószövetségben még azt is
megemlítik, hogy becsületes temetésben volt részük.

A Makkabeus-könyvekből ismerhetjük meg Ptolemeusz
Makron esetét, aki, amikor kegyvesztett lett, megmérgezte
magát (2Mak 10,12–13).

II. 2. Öngyilkosság az ókorban
A Biblián kívül egyéb forrásból is értesülhetünk az

öngyilkosságról alkotott véleményről. Josephus Flavius több
„tömegöngyilkosságról” számol be. Ezek közül kiemelkedik a
massadai csata története, ahol több száz zsidó inkább végzett
magával, mint hogy az ellenség fegyvere által halljon meg.

Kevés információval rendelkezünk a Biblián kívül
(főleg az ószövetségi időkben) az akkori népek öngyilkossági
szokásairól, de néhány népnél a következők figyelhetők meg:

Egyiptom: az öngyilkosság abszolút nem jellemző a tár-
sadalomra. Ritkán találunk róla említést. Az egyiptomi halott-
kultusz éppen az öngyilkosság-ellenességet bizonyítja. Egy
híres esetről ugyan tudunk (Kleopátra egyiptomi királynő
mérges kígyóival maratja meg magát), de ezt a történetet
legalább annyian támadják, mint ahányan hitelesnek gondolják.

Mezopotámia: bár kifejezetten fejlett társadalom, mégis
egyáltalán nem maradt fenn irodalmi emlék az „önkezű halál-
ról”. Isteneikhez sem közeledhettek ilyen módon, úgyhogy
vallási okuk sem volt rá.

India: szintén ritka az öngyilkosság, bár ez érthető egy
reinkarnációs hitvilágban. Ennek ellenére két okból mégis
találkozunk vele. Az egyik az asszonyoknál fordul elő, amikor
hitvesüket – haláluk után – hindu szokás szerint máglyán
elégetik: ilyenkor előfordul, hogy az özvegy is a máglyára fek-
szik. A másik valakinek a megszégyenítése miatt történik,
például haragosa háza előtti éhenhalás.

Ezen fejlett civilizációknál tehát nem volt jellemző az
önmegölés. Ez ellentétben van Durkheim azon tézisével, mi-
szerint az altruista öngyilkosságok száma növekedik akkor, ha
a társadalmi integráció az egyént túl szoros kötelékbe vonja.
Véleménye szerint ilyenkor az egyén hajlamosabb arra, hogy
életét adja a közösségért. Eddig vizsgált társadalmainkban
pedig, bár erős integrációt követeltek, mégsem jelent meg az
altruista szuiciditás.

Az újszövetségi, illetve az azt követő időszakban a
keresztyénség államvallássá tételéig két fő civilizációt ve-
gyünk most szemügyre, mégpedig a görög és a római birodal-
makat.

Görög világ: ez a korszak a filozófiai gondolkodás egyik
virágkora; a lét alapvető kérdései, így az élet értelme, az élet
önkezű elvetése is gondolati vizsgálódások tárgya volt. A
különböző filozófiai irányzatok pedig rendre más állásponton
voltak az öngyilkossággal kapcsolatban. Mivel a római világ
filozófiája a görög filozófiából ered, valamint átfedés is
megfigyelhető közöttük, ezért nem választom szét őket fel-
sorolásomban. Nézzük meg néhány filozófiai irányzat állás-
foglalását:

Püthagorasz és követői, a pythagoreusok keményen fel-
léptek és elutasították az öngyilkosságot. Hittek a lélekván-
dorlásban és a számok mindenhatóságában, viszont a szuici-
ditás megzavarhatja a számok rendszerét, ezért tilos. Ennek
némileg ellentmond, hogy maga a „mester” is szándékos
koplalásába halt bele.

Platón műveiben elítélte az öngyilkosságot, bár három
indokot elfogadott: a társadalom engedélye esetén, a komoly
szenvedés és gyógyíthatatlan betegség, illetve a szégyen esetén.

Arisztotelész: mivel minden tettet annak fényében nézett,
hogy az jó-e a társadalomnak, illetve erényes dolog-e, ezért ő is
elvetette az önző halált, becstelen, gyáva cselekedetnek gondol-
ta, és csak bizonyos esetekben tartotta elfogadhatónak. (Mivel
Platón volt a mestere, ezek a kivételek lényegileg megegyeztek
a tanítójáéval.) Egyik ránk maradt mondása is erről tanúskodik:
„Aki egy bajt öngyilkossággal akar elkerülni, az gyávaságról ad
tanújelet, nem pedig bátorságról, valamint vét a közösséggel
szemben is!” Végül ő is öngyilkos lett.

Empedoklész elmélete szerint a létezőnek, a testnek
sohasem lehet vége, ezért fölösleges is az öngyilkosság, mégis
öngyilkos lett: beleugrott az Etna vulkánba.

Marc Chagall: Saul halála



A cinikusok az életet jelentéktelennek, könnyen felad-
hatónak tartották. Fő képviselőjüknek, Diogenésznek tulaj-
donított mondás szerint: „Az ember vagy az értelemhez, vagy
a hurokhoz folyamodjon!” Követői nagy számban végeztek
magukkal.

Az epikureusok jó útnak tartották a suicidumot a
fenyegető baj elkerülésére. Bár az életet értékesnek tartották,
mégis ha békéjüket valami (üldözés, fájdalom) megzavarta,
az elegendő indok lehetett földi létük önként történő
feladására.

A sztoikusok úgy gondolták, hogy az a szabadság tette,
ha valaki a nehézségek fölbukkanásakor lemond az életről.
Seneca szerint: „Nem tett jobbat az örök törvény annál, hogy
egy bejáratunk van az életbe, de sok kijárat.” (Erkölcsi levelek,
70:14) Néha a római sztoikus öngyilkosság drasztikus
méreteket öltött: volt, hogy egy évben 6000 öngyilkosság
történt Rómában. Tipikus sztoikus formája volt az élettől való
búcsúzásnak az, ha a halni készülő végrendelkezett, fel-
szabadította rabszolgáit, majd meleg vízbe ülve bal kezén
felvágta az ereit. Másik szokás a halálig tartó éhezés volt.
(Ilyen módon halt meg Jacob Levy Moreno, XX. századi
pszichiáter, sztoikus filozófus is.)

Az újplatonizmus szembeszáll az öngyilkossággal, de
Platónhoz hasonlóan kevés kivételt megenged. Ezek a
következők: elviselhetetlen fájdalom, rabszolgaság, szellemi
leépülés. Érdekes, hogy jeles képviselőjük, Plótinosz az első,
aki befolyásoló tényezőként, valamint egyfajta mentségként
értelmezi a pszichés betegségeket.

Szkeptikusok: Cicero kezdeti véleménye az, hogy a vilá-
got nem Isten alkotta, tehát az ember azt tehet az életével, amit
akar. Véleményét viszont – akárcsak politikai álláspontját –
többször megváltoztatta.

III.  A vallások viszonya az öngyilkossághoz

III. 1. Öngyilkossági viták és nézetek a korai 
keresztyénség idején
Különböző viták folytak arról, hogy meg lehet-e enged-

ni különleges esetekben az öngyilkosságot. Az egyik tipikus
eset a nőkkel volt kapcsolatos: ha egy nő tudja, hogy nem
tudja megőrizni tisztaságát erőszak esetén – akkoriban, ha egy
várost, falvat vagy egyéb települést elfoglaltak, a győztesek
sokszor megerőszakolták a nőket –, lehetnek-e preventív
módon öngyilkosok. 

Ambrósius és Hieronymus szerint igen, hiszen a nők nem
akarják eldobni életüket, csak a szégyen és a fájdalom elől
menekülnek a halálba, sőt „…azok a nők, akiket
megerőszakoltak, inkább ölték volna meg magukat, mintsem,
hogy gyalázatot kövessenek el rajtuk!”

Augustinus viszont szembeszáll velük, és határozottan
ellenzi a suicidumot. Véleménye: „Nem a test
megbecstelenítésétől, hanem a lélek bemocskolásától kell
félni.” Kiterjeszti a bibliai öléstilalmat az öngyilkosságra is.
(DOUMA, 1998.)

Lactantius Placidus újplatonista szellemű ókeresztyén
író és kommentátor ugyancsak Augustinus véleményén van, és
helyteleníti minden fenyegető esetben az önkezű halált.
Inkább a mártíromságot kell választani, bármilyen borzalmas
legyen is az. „Gonosz és dicstelen dolog önként távozni az
életből!” 

Alexandriai Kelemen álláspontja szerint: „A keresztyén
nem hagyhatja el posztját ebben a világban!”

Jusztinusz mártír az úgynevezett Diognetoszi levélben
(Kr. u. 320) is határozottan támadja az öngyilkosság bármilyen
lehetőségét.

452-ben az arles-i zsinat kimondja, hogy az öngyilkos:
„Diabolico repletus furore”, tehát az ördög beavatkozásának
hatására öli meg magát. Az 533-ban megtartott II. orléansi zsi-
nat már büntetéssel is fenyeget. Az 562-es bragai zsinat pedig
egyértelműen kimondja: „Aki megöli magát, elveszíti az
igényt az egyházi temetésre.” Egy évvel később ezt felülvizs-
gálják a II. bragai zsinaton, illetve 578-ban az auxerrei zsina-
ton, de nem csökken a szigor. Mivel az öngyilkosságok száma
emelkedik, a XVI. toledói zsinaton a kísérletet elkövetőket is
kéthavi kiközösítéssel fenyegetik. (Ezen a zsinati határozatok
egészen 1977-ig tartották magukat, amikor a katolikus egyház
engedélyezte az egyházi temetést azoknak is, akik önkezük
által vetettek véget életüknek.) 

III. 2. A mártíromság kérdésköre
A következő problémát a mártíromság jelentette. Az

üldöztetésekkor ugyanis sokak számára kérdéses lett, hogy hol
a határ. Ha valaki menekül a mártíromság elől, az hittagadás,
gyávaság, ha pedig törekszik a vértanúságra, az öngyilkosság?
Egyes gnosztikus szekták odáig mentek, hogy azzal vádolták
az ókeresztyén egyházat, hogy „a keresztyén mártírok álcázott
öngyilkosok”. Ezért az egyház a mártíromságnál megkívánta
ugyan a vallomást, de elvetette a vértanúságra való törekvést.
Valamint megengedte a menekülést a máglyáról, mondván:
„Nem mindenki képes a végsőkig kitartani!” Szent Polikárp
Vértanúság című művében így ír: „Nem dicsérjük azokat, akik
maguk ajánlkoznak. Nem így tanít az evangélium sem.”

Az önkéntes mártíromság olyan mértéket öltött, ami
inkább tömeges öngyilkosságra kezdett emlékeztetni, nem
pedig nemes vértanúságra. Sok keresztyén nem várta meg,
amíg hite miatt kivégzik, hanem szinte provokálta a hatósá-
gokat. Nyilvánosan vertek szét különböző istenképeket, szinte
versengtek a máglyára menetelért. Az egyház kénytelen volt
az elvirai zsinaton kijelenteni, hogy akiket a képek szétverése
miatt ölnek meg, azok nem mártírok. Alexandriai Kelemen
pedig a következőket mondja: „Az ilyen emberek (tudniillik
akik provokálják a vértanúságot) nem mártírok, akik
Krisztusért halnak meg, hanem olyan emberek, akik magukat
ölik meg!”

A vértanúság-mártíromság kérdésköre nem csak az euró-
pai területeken volt fontos kérdés, illetve vita tárgya. Az egyik
ilyen vallás, ami már egyre kevésbé köthető területhez, még
kevésbé országhoz: az iszlám. 

III. 3. Mártíromság kontra terrorizmus
A Korán szerint az élettel kizárólag Allah rendelkezhet.

Ennek ellenére az iszlamista világban is történtek ön-
gyilkosságok, és az okaik is többé-kevésbé megegyeztek az
európai öngyilkosságok okaival. Ami viszont kiemelt
jelentőségű napjainkban is és megosztja az iszlám követőit, az
a bizonyos „szent háború”. Mohamed próféta az otthon, a val-
lás és a haza védelmében engedélyezte az élet feláldozását az
úgynevezett dzsihád idejére. Bár jelenleg az iszlám államok
nagy része nem visel semmiféle háborút, különösen nem szent
háborút, az iszlám fundamentalisták egyes vezetői mégis azzal
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magyarázzák az öngyilkos merényleteket, hogy életbe léptet-
ték a dzsihádot a rájuk valamilyen okból veszélyt jelentő
országokra. A hádisz (a prófétáról szájhagyomány útján [tehát
nem a Koránban rögzítetten] terjedő híradás) szerint a
mártírok és a hit harcosai nyomban haláluk után a mennyei
kertekbe kerülnek. Ez az egyik legfontosabb érv a terroristák
kezében, de az igazi hithű muzulmánok ezeket a borzalmas
cselekedeteket ugyanúgy elítélik, mint a gyilkosságokat.
Mégis hétről hétre hallhatunk híreket öngyilkos merénylőkről.
Ennek általában három oka lehet:

– Bosszú: valamely hozzátartozóját vagy számára
kedves dolgot a merénylő elvesztett, és azt támadja később,
akit hibáztat a veszteség bekövetkeztéért.

– Vallási fanatizmus: oly mértékben hisz az egységes
iszlám világbirodalom létrejöttében, hogy ezért életét is képes
feláldozni.

– Megtévesztés: a merénylőt esetenként elrabolják és
kábítószerekkel, hallucinogén, valamint más pszichogén
anyagokkal és kezelésekkel „átmossák az agyát”. Nemegyszer
használják még ma is a régi janicsároknál használt módszert.
Néhány hétig egy teljesen elszigetelt „földi paradicsomban”
minden kívánható testi és lelki jót megadnak neki. Majd innen
kiszakítva azt ígérik a választottnak, hogy ha feláldozza életét,
Allah hasonló jókat tartogat számára.

III. 4. Önkezű halál kötelességből?
A másik vallás, amely kifejezetten területi, sőt egy

néphez kötődik: a sintoizmus, az ősi japán vallás. Ez az egyik
legkülönlegesebb vallás, hiszen nincs körvonalazott tanítása
és erkölcsi parancsrendszere. Amiből táplálkozik, az kife-
jezetten a mitológia, valamint a kultikus és szokásrendszer. A
Sintó (Istenek Útja) több vallástól is kapott ideológiát (budd-
hizmus, konfucianizmus), az élet védelme azonban nem
központi kérdés. 1867 és 1947 között államvallás is volt, de ez
főleg a császárkultusz miatt történt. Érdekessége, hogy a val-
lások nem váltak külön a japánok fejében. Például lehet, hogy
egy japán pár keresztyén templomban és szertartás szerint
házasodik, de buddhista temetésben részesül. Az is rendszeres,
hogy mind a sintoista, mind a buddhista ünnepekre jár valaki,
azoknak a szentélyeibe. 

Az uralkodó vallási felfogás nem tiltja az öngyilkosságot.
A II. világháborúban a kamikáze harcosok (akik nemcsak
pilóták, hanem hajósok, torpedóba bújt katonák, vagy a mai
terroristákra emlékeztető, testre csatolt robbanószeres katonák
is voltak) főként a sintó vallásúakból kerültek ki, és a
császárért haltak meg. A másik, kifejezetten japán önkéntes
halál, a harakiri – hasfelmetszés (vagy szeppuku – önkibelezés
[kínai írásjelekkel ugyanaz, mint a harakiri, csak fordított sor-
rendben]), azaz a has több irányú felvágása az erre a célra tar-
togatott rövid karddal. Mivel a szabályszerű szeppuku
hosszadalmas és igen fájdalmas volt (a has bal alsó részén
döfték be a kardot, áthúzták a jobb oldalra, majd a pengét
felfelé fordítva felhúzták. Igazi, példamutató szamuráj csak az
volt, aki ezek után még a kardot a mellkasába is szúrta, majd
onnan keresztezte az első vágást, végül pedig elvágta a saját
torkát.) (lásd erről részletesebben: Terebess Ázsia lexikon),
ezért csak a szamurájok körében terjedt el. A harakirinek két
fajtája volt: az „önkéntes” és a kötelező. Az előbbit főleg a szé-
gyen elkerülése érdekében használták, például csatavesztéskor
vagy a hűbérúr halálakor, esetleg tiltakozásul valamilyen kor-

mányzati, politikai lépés ellen (például Mishima Yukio író). A
kötelező szeppuku kizárólag a szamurájokra kiszabott halál-
büntetés volt, egészen 1873-ig. Az elítélt választhatott a hóhér
általi nyilvános, szégyenteljes lefejezés és a hasfelmetszés
között. A elítélt mögött egy hosszú karddal mindig ott állt a
segítője, aki – ha úgy ítélte meg – a fej levágásával befejezhette
a folyamatot. Sokszor az elítéltnek elég volt a kardjához nyúl-
nia, és máris lefejezték, hiszen a mozdulattal jelezte, hogy
elkészült az önkéntes halálra.

A mai japánban is előfordul a harakiri, különösen nagy
szégyen esetén. Néhány éve egy nagy cég elnöke követett el
ilyen módon önkéntes halált, amikor cége csődbe ment.
Főként vidéken sok esetben el is várják az öngyilkosságot.
Néha olyan sok öngyilkos veti magát vonat elé, hogy a vasút-
társaságok a hozzátartozókra kiszabott bírsággal próbálják
elriasztani őket tettüktől. A bírság mértéke attól függ, hogy a
„tettes” mennyire tartotta fel a forgalmat. Az is jellemző a
japánokra, hogy munkahelyüket, cégüket teljes erejükből
szolgálják. Sokszor halnak meg kimerültségben, leromlott
egészségi állapotuk, elgyengült szervezetük miatt. Bár ezen
eseteket nem nevezhetjük hagyományos értelemben ön-
gyilkosságnak, de a saját élet ilyen szintű lebecsülése,
leértékelése egy társadalmi szervezet, egy cég érdekei miatt
erőteljesen hasonlít az élet feladására. Sokan annyira félnek
munkahelyük elvesztésétől, hogy a túlhajszoltságba halnak
bele. Kamosida Tadajuki, a japán nemzeti bank elnöke
munkatársai szerint azért végzett magával, mert halálosan
fáradt volt. A szigetországi cégeknél a leépítések ezért a szó
szoros értelmében nagy vérveszteséggel járnak. Azelőtt a
japánok előtt nyitott könyv volt az életpályájuk: onnan mentek
nyugdíjba, ahol munkába álltak. Napjainkban a legtöbb ön-
gyilkos a huszonéves férfiak közül kerül ki. Pedig a japán
hagyomány a munkakezdés időszakát tartja a legszebbnek az
életben: a fiatal ekkor válik a társadalom teljes értékű tagjává.
Sokak szerint a bajok a japán „buborékgazdaság
kipukkadásával” kezdődtek. Az amúgy is magas öngyilkossá-
gi ráta igazán az 1990-es évekbeli recesszióval járó elbocsátá-
sok idején ugrott meg, ekkor emelkedett 30 ezer fölé. Japáné
az ipari országok között az egyik legmagasabb öngyilkossági
ráta. A munkanélküliség soha nem látott méreteket öltött,
tízezrek kerültek az utcára. Három és fél millió a hivatalosan
is állástalanok száma. A valóságban közel ötmillióan vannak.
A japán munkanélküliség nem különösebben magas, a
munkanél-küliség és az öngyilkosság kapcsolata azonban itt
más, mint a többi országban. Munka nélkül az ember
feleslegessé válik, és ez ott a legnagyobb szégyen. A tár-
sadalom is megvetéssel sújtja azokat, akiknek nincs
munkájuk, és elterjedt felfogás, hogy az öngyilkossághoz
folyamodó megóvja szeretteit az elkövetett hibája miatti
szégyentől, illetve azzal beismeri felelősségét a hibáért.
Rosszul kiépített az országban a mentálhigiénés ellátás is,
valamint a kulturális beidegződések miatt a férfiak nehéznek
találják, hogy feltárják legmélyebb érzéseiket. (MARGIT,
1999.)

A rendőrség statisztikai összeállítása szerint 2006-ban
32 115-en lettek öngyilkosok a távol-keleti szigetországban,
míg az előző évben 32 552-en. Az adat az elmúlt kilenc évben
folyamatosan meghaladta a 30 ezret. Ezen az időszakon belül
2003-ban volt a mélypont, amikor 34 427-en vetettek véget
önkezükkel életüknek. A rendőrség szerint az öngyilkosságok
számának csökkenése a gazdasági helyzet javulásának tudható



be, a pénzügyi természetű okokból az öngyilkosságot
választók száma ugyanis 10,1 százalékkal, 6969-re csökkent.
A 2006-os csökkenés csaknem minden korcsoportban
jellemző, a 60 év felettieknél és a 19 év alattiaknál viszont
emelkedés mutatkozott (10 894-ről 11120-ra, illetve 608-ról
623-ra). Az összes öngyilkoson belül megugrott a
középiskolák alsóbb évfolyamaira járók aránya. A további
csökkenések érdekében egyre több lelki segélyszolgálatot
alapítanak és új öngyilkosság-megelőző stratégiákat dolgoz-
nak ki.

IV. Az öngyilkosság megítélése a középkortól 
napjainkig

A középkor nagy részét a nagy egyházatyáktól (például
Szent Ágostontól) átvett filozófiai gondolatok jellemzik.
Érthető tehát, hogy erőteljesen támadták az önkezűséget, és
büntetése hasonlóan kemény lehetett, mint a gyilkosságoké.
Az önkezű halált a katolikus egyház a legnagyobb bűnnek tar-
totta, a világi törvények is eszerint minősítették, helyenként
komoly megtorlással. Sok helyen az öngyilkossági kísérletet
halállal büntették, mint például a korabeli Angliában, ahol
Edgár király (959–978) drákói szigorral lépett fel azokkal
szemben, akik „fegyverrel vagy az ördög incselkedése
folytán” életüknek önként vetnek véget. A korabeli (X. száza-
di) norvég és francia törvénykönyvek is ezt tanúsítják. Az
öngyilkos hulláján karót vertek át és keresztúton temették el,
vagyonát pedig elkobozták. A középkor végéről érdekes
beszámolónk van. Fiatal lányok között dúló öngyilkossági
járványnak úgy vetettek véget, hogy elrendelték: ezentúl min-
den leány tetemét a város terén, mezítelenül közszemlére
tegyék ki. Természetesen a lányok lelkesedése lecsökkent. A
katolikusok nem temették el az ilyen halottakat, hiszen gyává-
nak tartották őket, akik nem képesek az Isten által rájuk mért
szenvedések és terhek elhordozására. Kuriózum is volt
évszázadokon át az öngyilkosság. Walter von St. Viktortól
származik a máig is érvényes terminus az öngyilkosságra: sui-
cidium.

A középkor teológiai álláspontjának szintetikus össze-
foglalását az évezred talán legnagyobb egyénisége, Aquinói
Szent Tamás adja. Rendszerező munkájában, a Summa theo-
logicában külön fejezetet szentel a gyilkosságnak, és ezen
belül helyet kap az öngyilkosság tárgyalása is. Érvei máig
megállják helyüket. Három fő érve a következő:

1. Az öngyilkosság ellentmond az önfenntartás ter-
mészetes hajlamának és a szeretet törvényének.

2. Megsérti a közösséget, a társadalmat és a családot,
jogtalanságot követ el velük szemben.

3. Beavatkozik Isten jogaiba, megszegi Isten törvényét.

A XVI. században egyre inkább áttevődik a hangsúly az
egyénre, a személyiségére, és az embert mint individuumot
kezdik kezelni. A vallásos ember sok évszázad óta először mer
tükörbe nézni, és észreveszi a saját személyiségéből,
gyarlóságából fakadó bűnöket, melyeket immár nem érez
megoldottnak a különböző vezeklési, jótéteményi formákkal,
adományokkal. Jó is ez, meg nem is, sajátos témánk szem-
pontjából. Egyrészről helyet ad a reformációnak, a lelki
megújulásnak, másfelől az eddig az öngyilkosságoktól

valamelyest védelmet nyújtó vallásosság nem jelent olyan
mértékű visszatartó erőt, mint eddig. A protestáns eszme egy-
fajta személyesebb vallásosságot enged meg, többet bíz az
egyén döntésére, dogmatikája nem olyan szigorú, rítusa
egyszerűbb, „életközelibb”, nagyobb szabadságot ad az
egyénnek. S noha ez is tiltja az önkezű halált, már nem a
legnagyobb bűnként kezeli. (A protestáns populációk körében
azóta is magasabb az önkezű halál, mint a katolikusok vagy
ortodoxok között.) Az első filozófus, aki az öngyilkosság mel-
lett kezdett el érvelni, a francia Michel de Montaigne
(1533–1592) volt, majd őt követte honfitársa, Montesquieu
(1689–1755).

Mindeközben érdekes földrajzi dolgot vehetünk észre az
öngyilkosság terjedésével kapcsolatban. Az ember e talán
legrejtélyesebb magatartása időben és térben sajátos és
kielégítően nem magyarázható „vándorlást” mutat. Ha csak az
újkori Európát nézzük, az látható, hogy a XVII. században
Anglia vezetett. Az egész szigetországot valami hihetetlen
bánat, melankolikus hangulat, halálközeli érzésvilág lengte át;
csoda, hogy maradt egyáltalán lakója. A korabeli sajtó folya-
matosan e témáról ír, a temetői és sírköltészet külön műfajba
ölelkezve virágzik. Londonban jelennek meg az önkezű halál-
ról írott első nagy bel- és külhoni szerzők könyvei, John
Donne ezen tárgyú híres könyvét (Biathanatos) l600 elején
írja meg, de ugyanebben az időben jelenik meg a számtalan
kiadást megélt hatalmas sikerű munka, a The anatomy of
melancholy Robert Burtontől. David Hume is „briliáns” esszét
szentelt az önkezű halálnak (On Suicide). Lassan elcsitult a
járvány a „Nagy szigeten”, és Franciaország felé terjedt. A
legjelentősebb öngyilkosságpárti francia írók és filozófusok,
J. J. Rousseau és Voltaire nézete szerint az öngyilkosság sajá-
tos emberi képesség, az emberi szabadság szimbóluma, a
menekülés lehetősége a megoldhatatlan nehézségek és élet-
helyzetek elől, majd ez a német területekre tevődött át. A XIX.
század végén az Osztrák–Magyar Monarchiába is eljut, és úgy
tűnik, hogy jelenleg is vándorol kelet felé, így ma már
elmondható, hogy „csak” 5–6. helyen állunk a világranglistán,
de l968 és 1988 között világelsőségünket egyetlen ország sem
veszélyeztette.

Egyetért az öngyilkossággal Friedrich Nietzsche, bár
legrosszabb szellemi és testi leépülése alatt sem követ el sui-
cidumot. Immanuel Kant viszont állást foglal az öngyilkosság
ellen Az erkölcsök metafizikája című művében, ahol az erkölc-
siség alanyának, a személynek a megölését magának az
erkölcsiség megölésének és az emberség lerombolásának te-
kinti (Kant, 1991). Érdekes, hogy az ateista álláspontjáról
ismert Johann G. Fichte is fellép az önkezűség ellen, csakúgy,
mint a vallásos Georg W. F. Hegel. A suicidum megjelenik a
német irodalomban is. Johann Wolfgang von Goethe 1774-ben
25 évesen írta meg egyik legnagyobb művét, Az ifjú Werther
szenvedéseit. Története egyszerű: Werther, egy német
fiatalember, reménytelenül szerelmes egy lányba, aki végül
máshoz megy férjhez. Mivel az ifjú alacsony társadalmi
réteghez tartozik, egyéb téren (származási különbségek miatt)
sem képes a társadalomban érvényesülni. Élete értelmét
veszti, és fejbe lövi magát. A regény olyan hatással volt kora
fiataljaira, hogy a főhőst utánozva tömegesen követnek el
öngyilkosságot. Sok helyen betiltották a könyvet, hogy
megakadályozzák a további tragédiákat.

Nem csak az irodalomban találhatunk példát arra, hogy
egy mű olyan hatással lehet az emberekre, ami előidézheti –
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szinte kiprovokálhatja – az öngyilkosságot. A továbbiakban
három példát szeretnék hozni arra, hogy a
tömegtájékoztatásnak és a művészetnek milyen nagy és
tragikus hatása lehet az önkezűség növekedésére. A három
példa három különböző országban, három különböző korban
és három eltérő médiumon keresztül fejti ki hatását. Közös
vonás csak az eseményeket követő öngyilkosságok miatt
fedezhető fel.

V. A média és az információáramlás szerepe

V. 1. A zene hatása
Az első egy olyan magyar mű, ami a legismertebb hazai

világsiker és a nemzetközi zenetörténelem egyik legti-
tokzatosabb dala, a Szomorú vasárnap (Gloody Sunday). Több
mint száz nyelvre fordították le, és olyan neves énekesek adták
elő, mint Luis Armstrong, Frank Sinatra, Ray Charles stb.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a média szenzációhaj-
hász tevékenysége miatt minden tömeges öngyilkossággal
kapcsolatos esetet szigorúan a tényekre szorítkozva kell
megvizsgálnunk. Sajnos a nagyobb hírverés miatt a számok
néha „elszabadulnak”. Még az általában megbízható The New
York Times is arról számolt be, hogy Budapesten tömegesen
ugrottak az emberek a Dunába a dal hatására. Természetesen
ez nem volt igaz. Alig néhány olyan öngyilkosságról tudunk,
ahol valamilyen módon bizonyíthatóan jelen volt a dal. Több
rendőr, valamint orvos írta meg emlékirataiban, hogy ha a tévé
vagy a rádió leadta a dalt, utána nem sokkal több ön-
gyilkossághoz – öngyilkossági kísérlethez – kellett kivonul-
niuk. A dal megjelenésekor a gazdasági válság alatt, a két nagy
háború között eleve sokan követtek el suicidumot. A dal
zeneszerzőjére (Seress Rezső) tagadhatatlanul hatással
lehetett, hiszen egy sikertelen öngyilkossági kísérlet után (le-
ugrott egy emeletes ház erkélyéről) a kórházban a gipszrögzítő
dróttal felakasztotta magát. A dalszöveg írója, Jávor László –
aki a 8 Órai Újság rendőri riportere volt – egy nagy szerelmi
csalódásának emlékére írta a verset. Később így írt verséről:
„Az öngyilkosok költője lettem? Rettenetesen levert, hogy ez
lett a dal sorsa. Ezen az áron nem kell a siker! Idegességemben
és a támadó cikkek hatására lassan elhittem, hogy én vagyok
a gyilkos.” A dal sikerét a média hírverése is kísérte, úgyhogy
az elmúlt 75 évben folyamatosan nőtt a dallal összehozott sui-
cidumok száma. Mára már „az öngyilkos magyar dalként”
avagy az „öngyilkosok himnuszaként” ismeri a világ.”

Szomorú vasárnap
száz fehér virággal
vártalak kedvesem
templomi imával.
Álmokat kergető
vasárnap délelőtt,
bánatom hintaja
nélküled visszajött.
Azóta szomorú
mindig a vasárnap,
könny csak az italom,
kenyerem a bánat.
Szomorú vasárnap.

Utolsó vasárnap

kedvesem gyere el,
pap is lesz, koporsó,
ravatal, gyászlepel.
Akkor is virág vár,
virág és – koporsó.
Virágos fák alatt
utam az utolsó.
Nyitva lesz szemem, hogy
még egyszer lássalak.
Ne félj a szememtől,
holtan is áldalak...
Utolsó vasárnap.

Azóta több tanulmány is foglalkozott a zene ön-
gyilkosságra gyakorolt hatásával. Bebizonyosodott, hogy
általában nem az előadó személye van hatással, hanem a zene
dallama, illetve szövege. Erre magyar példa Máté Péter
lehetne, akinek néhány dala erősen depresszív, de vannak
életösztön-növelő dalai is. Néhány főleg kemény metál zenét
játszó együttes ellenben kifejezetten törekszik arra, hogy
gyilkosságra, öngyilkosságra buzdító zenét játsszon. Ezeknél
a zenei együtteseknél szinte mindig megtalálható valamilyen
sátánista vagy okkultista kapcsolat. Két amerikai kutató 2004-
ben orvosi kutatói díjat is kapott egy a Social Forces című szak-
lapban megjelent tanulmányukért, amelyben a countryzene
hatását vizsgálták. Megállapították, hogy azokban a városok-
ban, ahol sok countryt játszanak a rádióállomások, kimu-
tathatóan több a fehér férfiak öngyilkossági aránya. Ez a fajta
zene általában a problémákkal foglalkozik. Hűen ábrázolja
benne a szerelmi csalódásokat, házassági konfliktusokat, az
alkoholizmust és a munkahelyi problémákat. Néhány dalban
pedig a főhős végez magával, esetleg halálos végű konfliktust
provokál ki egy ellenféllel szemben. Bár egyre több tanul-
mány foglalkozik a zene negatív hatásával, a tapasztalatokat
nem használjuk ki megfelelően. Sokszor előfordult, hogy
bizonyos zenék – esetleg a zenekar egyik tagjának az ön-
gyilkossága (például a Nirvana együttes frontemberének, Kurt
Cobain öngyilkosságának másolása) – tömeges önkezűségre
késztetik a fiatalokat. Kívánatos lenne, ha ezen téma vizs-
gálatával és a gyakorlati alkalmazásával többet foglalkozná-
nak a szakemberek.

V. 2. A filmek modellértéke
A második – már napjaink modern médiájához közelebb

álló esemény – egy dokumentumfilm. Az egykori NSZK
Nerven Arzt című folyóiratában két kutató arról számol be,
hogy a képernyőn látott öngyilkosság ugrásszerűen növelte az
önként halálba menők számát. 1981 első két hónapjában az
NSZK tévéje hatrészes filmet mutatott be Egy diák halála
címmel. A kitalált történetben egy 19 éves diák személyes
problémák és iskolai nehézségek miatt vonat elé vetette
magát. A filmsorozatot 1982 őszén megismételték, és eközben
a nézőnek alkalma volt nemcsak az öngyilkos fiú lelkivilágá-
ba bepillantani, hanem megismerkedhettek a szülők, a barátok
és a tanárok nézetével is. A Mannheimi Országos
Mentálhigiénés Intézet két pszichiáter-orvosa a bevezetőben
említett filmsorozat hatását vizsgálta. A sorozat vetítése előtt
és után különböző életkorú és szociális helyzetű csoportok
körében mérték fel a vonatgázolás okozta öngyilkossági
eseteket. A Német Szövetségi Vasutak adataiból egyértelműen
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kiderült: a filmhőssel, a tizenkilenc éves Claus Wagnerrel
egykorú, 15–19 éves fiatalok között a filmsorozat vetítését
követően jelentősen megemelkedett az öngyilkosságok
száma. 1981-ben az ilyen korú halálba sodortak száma 62
volt, míg az összehasonlításul szolgáló időszakban csak 33.
Ez azt jelenti, hogy (minden valószínűség szerint) a filmen
látott modell hatására az öngyilkosságok száma 86
százalékkal nőtt; ez az emelkedés a nők körében 75 száza-
lékos volt. Életkor szerint vizsgálva a számokat kiderült, hogy
a növekedés a 19 éves modellhez legközelebb álló 15–19 éves
fiúk körében volt a legmagasabb: a vizsgált időszakban 21, a
kontrollidőszakban pedig mindössze 7,6 volt, tehát az
emelkedés 175 százalékosnak bizonyult. Nők esetében ugyan-
ennél a korcsoportnál az arány 6:2,2, tehát az emelkedés 167
százalékos. Viszont amilyen arányban nőtt a vizsgáltak életko-
ra, olyan arányban csökkent az öngyilkosság utánzása. Nők
körében a csökkenés nagyobb volt, mint a férfiaknál. Így
például a 30–39 év közötti férfiak közül 6, a 40–49 év közöt-
ti 3, és az 50–69 év közöttiek közül már 0 volt az utánzó. A
modell utánzása mellett nemcsak a vizsgált időszak okozta
öngyilkosságok szóltak, hanem a megfelelő évfolyamok
nézettségi adatai is. Ezen adatokból egyértelműen bebi-
zonyítható, hogy a televíziós műsorok esetenként nemcsak
szórakoztatnak, hanem döntenek élet és önkéntes halál
kérdésében is. Egymagában ez a tény is ellentmond annak az
elméletnek, amely szerint az öngyilkosok „szabad akarattal”
vetnek véget az életüknek, tehát hosszasan mérlegelnek,
miközben az önkéntes halál serpenyője mélyebbre billen, mint
az életé. Sok öngyilkos inkább labilis elhatározásában, és csak
egy véletlenül megfigyelt modell készteti fel-felvetődő
szándéka végrehajtására. Egyébként, hogy a tett végrehajtása
legtöbbször nem „szabad akaratból” való józan mérlegelés
következménye, hanem inkább külső, a hangulatot pillanat-
nyilag lerontó hatás váltja ki; az is bizonyítja, hogy a sikerte-
len öngyilkosság után levők – akik évek múlva is tovább élnek
még – rossz lelkiismerettel emlékeznek vissza életük sanyarú
időszakára.

Az Egy diák halála című film alkotói és műsorra tűzői
abban a tudatban vitték filmjüket a televízió képernyőjére,
hogy a hasonló sorsú fiatalok megértésére találjanak, segít-
séget kapjanak, és így megszabaduljanak attól, hogy életük
virágjában önként végezzenek magukkal. Az eredmény vi-
szont homlokegyenest ellenkező volt. A valóságban
bumeránghatásra került sor, növekedett a fiatalkorú ön-
gyilkosok száma. A televízió műsorszerkesztőinek
felelősségét növeli még az is, hogy könyvért vagy mozifilm-
nézésért el kell menni otthonról, a tévéadások viszont házhoz
jönnek, nézi őket fiatal és öreg, jó és ingatag idegzetű
(SZENDEI, 1987).

V. 3. Az internet hatása
A harmadik esemény a ma abszolút cenzúrázatlan

médiájához, az internethez köthető. A Sunday Times szerint
Angliában az elmúlt három évben 26 öngyilkosság volt
egyértelműen az internethez kapcsolható, de az
infrastrukturális fejlődésben az élen haladó Japánban ez a
szám már 2005-ben 91 volt. A valós adat azonban ennek a
többszöröse lehet. Nagyon sok öngyilkosság szerencsétlen-
ségnek vagy balesetnek látszik, és sokan eltüntetik a hálóhoz
kötődő nyomokat még tettük elkövetése előtt. A dolgozatom
megírásakor már tizenhétre emelkedett a dél-walesi kisváros-

ban, Bridgendben és annak környékén elkövetett öngyilkossá-
gok száma. Az utolsó áldozat, Jenna Parry csupán öt nappal
azután akasztotta fel magát, hogy két unokatestvér – néhány
órával egymás után – vetett véget az életének. A rendőrség
egyelőre nem talált bizonyítékot arra, hogy a fiatalok megál-
lapodtak volna abban: önkezükkel vetnek véget életüknek.
Családját sokkolta Jenna halála, aki előző este még vidám
volt, nevetgélt, senki nem érti, miért dobta el az életét. A lány
is felhasználója volt a Bebo és Facebook nevű közösségi
portálnak. A rendőrök már vizsgálják, hogy ennek van-e köze
a halálához. Több szülő és a rendőrség is vádolja a bulvár-
sajtót és a médiát, amiért már az első suicidumok után hatal-
mas hírverést csapott, és később kikiáltották Bridgendet az
„öngyilkosok városának”. Az biztosnak látszik, hogy öt fiatal
kivételével mind tagjai voltak ezen „ismerkedős” oldalaknak.
Néhányan részvétnyilvánító üzeneteket is küldtek a már
meghalt társuk oldalára, majd később szintén öngyilkosságot
követtek el. Az első öngyilkosság tavaly januárban (2007-ben)
történt Bridgendben: a 18 éves Dale Crole akasztotta fel
magát; később több osztály- és iskolatársa próbálta eldobni az
életét, némelyek sikerrel. A fiú halála óta újabb 16 fiatal lett
öngyilkos: mindannyian 15 és 27 év közöttiek. (HVG, 2008.)

A Daily Mail tudósítása szerint a kormány által nyil-
vánosságra hozott jelentésekből az derül ki, hogy Walesben
többen követnek el öngyilkosságot, mint az Egyesült
Királyság más területein. Ebben az országrészben ön-
gyilkosság-ellenes stratégiát dolgoznának ki és vezetnének be,
ennek hatására ugyanis Angliában és Skóciában csökkent a
halálozások száma. A legutóbbi haláleset óta a 40 ezres lakosú
walesi városban elhatározták, hogy „átvilágítják” a
középiskola diákjait, hogy kiszűrjék azokat, akik hajlamosak
az öngyilkosságra, amelyet sokan már járványszerűnek tar-
tanak. Az iskolák vezetői is értetlenül állnak az eset előtt, és
megpróbálnak komolyan odafigyelni arra, hogy segítsenek
azokon, akik szintén hajlanának az öngyilkosságra. Éppen
ezért pszichológiai vizsgálatot rendeltek el a diákok körében.
Mindeddig sikertelenül, hiszen a vizsgálat már a hetedik
öngyilkosság után megtörtént, mégsem sikerült megállítani a
hullámot. A tanárok pszichológiai felkészítését is sokan szor-
galmazzák, hogy még idejében észrevehető legyen a fiatalok
segélykiáltása. A szülő-tanár egymásra mutogatás itt is
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jellemző. A szülők szerint az iskolának kell észrevennie az
előjeleket, míg a tanárok szerint – jogosan – a szülőknek kel-
lene több időt fordítaniuk a gyerekeikre, ami ezen a környéken
a nagy munkanélküliség miatt nem olyan egyszerű. Valószínű,
hogy nem a már említett internetes oldalak veszik rá a fia-
talokat tettük elkövetésére, de elgondolkodtató, hogy ma a
fiatalok nagy része egy számítógép mögött tölti ideje nagy
részét, és így ismerkedik, barátkozik. Sokan úgy érezhetik, az
életük is csak egy játék. Ha megölik magukat, talán újra kezd-
hetik életüket egy szebb formában. Mindenesetre folyamatban
van egy hosszú távú öngyilkosság-megelőző stratégia meg-
valósítása, 2012-ig az önkezű halál legalább 10%-os
csökkenését várják tőle.

A webhez köthető még jó néhány depresszív jellegű
oldal is. A pedofilok, a terroristák oldalai után már létezik több
száz olyan webcsoport, amely depressziósoknak, öngyilkossá-
got fontolgatóknak ad segítséget. Néhány fórum pedig támo-
gató társaságot kínál az utolsó pillanatokra. A depressziós
oldalak tele vannak komor gondolatokkal, halált fontolgató
tűnődésekkel: „az öngyilkosság gondolata nem szégyen,
hanem általános téma”. Sokan partnert, ötleteket keresnek tet-
tük elkövetéséhez. Az „öngyilkos” szó nem használatos,
helyette (már nemzetközi szinten is) a metaforikus Catch The
Bus (CTB) (elérni a buszt) frázis az elterjedt. A legnépszerűbb
csatornák az alt.suicide.holiday és az alt.suicide.bus.stop. Az
utóbbinak 1400 regisztrált tagja van. Itt történt az egyik olyan
önkezűség is, ami nagy port vert fel. A 18 éves Simon 2001-
ben chatelés közben gyógyszerekkel ölte meg magát,
miközben négy beszélgetőpartner „tartotta benne a lelket”,
tudván, hogy haldoklik. A társaság egyik tagja privát beszél-
getéseket is folytatott a fiúval, és tudta egy rokon telefon-
számát, mégsem nyúlt a kagylóért, inkább „kellemes buszu-
tat” kívánt, és izgatottan hozzátette: „remélem, jól sikerül”.
Egy másik, interneten keresztüli halál idén márciusban történt,
amikor a 42 éves Kevin W. a webkameráján közvetítve élőben
felakasztotta magát a PalTalk weboldalon. A résztvevők több-
sége nem gondolta komolyan, hogy Kevin tényleg elköveti a
tettét, és kíméletlenül buzdították, csak amikor már nem moz-
dult, akkor értesítette a rendőrséget az egyik tag.

Talán ez a három példa is rámutatott arra, hogy milyen
fontos a jelenben is az információk megfelelőképp történő
tálalása, elmondása. Angliában és több nyugat-európai ország-
ban csak olyan újságíró írhat cikket öngyilkossá-
gról, aki részt vett egy speciális, kéthetes pszi-
chológiai tanfolyamon. Így tanulják meg azt, hogy
mely szavakat, mondatokat nem írhatják le, illetve
milyen kifejezéseket használjanak helyettük. A
címlapon szinte sehol nem lehet suicidumról szóló
cikkeket leközölni. Saját tapasztalatomból tudom,
hogy két-három éve volt egy nyár, amikor szinte
minden szolgálatban (a Szerző mentősként dolgo-
zik – szerk.) a Szabadság-hídra mentünk leugrani
szándékozó személyekhez. Volt, amikor naponta
többször is, és nem akart csökkenni a számuk. A
média lépten-nyomon erről harsogott: Miért
teszik? Mit kellene szerelni a hidakra, hogy ne
tegyék? Ki a hibás? Mekkora dugókat és kárt okoz?
Stb. Az egyik kereskedelmi televízió „tényfeltáró”
műsora kiválasztott egy személyt – nevezzük
Sándornak –, akivel riportot készítettek, meghall-

gatták panaszait, sőt segítettek kéréseit teljesíteni. Sándor
akkor az összes budapesti hidat, a Mátyás-templomot és a
Millenniumi emlékművet is megmászta. Bár kívánságai tel-
jesültek (hivatalos iratokat kapott, szálláshoz, munkához
jutott), nem állt le, sőt, a végén már többmillió forintnyi pénzt
követelt. Talán ez volt az utolsó csepp a pohárban. A
tűzoltóság megbeszélést kezdeményezett a média képviselői-
vel, és megegyeztek, hogy a továbbiakban nem adnak hírt a
„hídra mászásokról”, ha mégis, akkor is csak rejtve, kis,
tényszerű cikkekben. A hatás nem is maradt el. Mostanra már
hónapok is eltelhetnek úgy, hogy valaki a fővárosi hidakat
választaná figyelemfelhívásul. Azért úgy látszott, néhány
újságíró nem foghatta fel a megbeszélés lényegét, mert az
események után néhány hónappal egy metrógázolást állítottak
pellengérre. A következményeket látva – volt, amikor 24 óra
alatt hárman vetették magukat a szerelvények alá – viszont
mostanra már többségében megfontolják, hogy mely híreket
emelik ki és mutatják be részletesebben. Érdemes azt is meg-
jegyezni, hogy hazánkban a nyolcvanas években készült a
legtöbb olyan film (minden évben egy, kétszer annyi, mint azt
megelőzően), amiben öngyilkosságot ábrázoltak. A nyolc-
vanas években volt legrosszabb az öngyilkossági arány is.

Dolgozatom következő részében a hazai öngyilkosság
történetét mutatom be, és megpróbálok rávilágítani arra a
kérdésre, hogy vajon valóban öngyilkos nemzet-e a magyar.

VI. Öngyilkos nép-e a magyar, avagy „itt élned, 
s halnod kell”?
Az öngyilkosság magyarországi történetét Zonda Tamás

(2005) cikke alapján vázolom. Sokan gondolják, hogy a ma-
gyar népen valamiféle átok ül. Egyesek az ún. „turáni átkot”
látják megvalósulni. (Táltos átok, amit két okból „kapott”
Magyarország: egyrészről, a hét vezér egy jóslatot kapott, amit
az ősi nép érdekében kellett volna felhasználniuk, de nem tették
meg. Másrészt István miatt, aki német nőt vett el feleségül,
állítólag apja parancsa ellenére, és a római katolikus vallást
vezette be. Az átok lényege: vagy 1000 évig tart, vagy amíg a
katolikus egyház az államvallás.) Az átok nem fogott – talán
azért sem, mert sokak szerint csak a XIX. század második
felében találták ki azt –, legalábbis nem az öngyilkossággal
kapcsolatban, amint ezt később látni fogjuk. Esetleg „Szűz
Mária országát” névadója hagyta el a protestáns hitre való



áttérés és a sok gonoszság és bűn miatt? Megint mások,
néplélektani sajátosságnak, öngeneráló folyamatnak állítják be
a magyarok kiemelt öngyilkossági hajlamát. Sok protestáns és
új evangéliumi gyülekezeti tanító, lelkész szerint hazánknak –
mint minden országnak – van egy negatív szelleme, ami
esetünkben az öngyilkosság. Voltak külföldi előadók, akik ezt
határozottan érzékelni vélték, amikor országunkba érkeztek.
Azt már dolgozatomban bemutattam, hogy az öngyilkosság egy
furcsa vándorlást mutat Európában. Vajon a magyarok előtte is
suicid típusúak voltak, vagy csak a vándorlás és más hatások
miatt lehetünk még mindig benne a nemzetközi öngyilkos
„TOP 10-ben”? Nehéz vállalkozás a régi idők önkezű halálait
vizsgálni, hiszen hivatalos statisztika csak a XIX. század
második harmadától áll rendelkezésünkre. Így csak irodalmi,
vallási-teológiai, filozófiai és történeti leírások alapján
kaphatunk némileg képet arról, hogy elődeink mennyire voltak
hajlamosak az önkezűségre. 

Ha a honfoglaló őseink ilyen jellegű szokásait vizs-
gáljuk, három forrást vehetünk figyelembe. Az akkori fejlet-
tebb kultúrák (arabok, bizánciak, nyugati államok)
történetírását, a velünk – vándorlásunk közben – találkozó,
csatázó népek rólunk szóló leírásait, valamint a honfoglaló
magyarok hitét, hiedelemvilágát, melyet „összehasonlító”
néprajzi módszerrel vizsgálhatunk. Ha mindezen informá-
ciókat megvizsgáljuk, arra a következtetésre kell jutnunk,
hogy őseinknél egyáltalán nem volt jellemző az öngyilkosság.
Mivel az említett források többsége – érthető módon – nem
igazán szimpatizált az ősmagyarokkal, minden rosszat leírtak
róluk, amit csak tudtak, sőt felnagyítva jegyezték le ezeket. Ha
tehát ismert lett volna – honfoglaló eleink közt – az
önkezűség, biztosak lehetünk benne, hogy ezen források
nagyfokú kárörömmel adták volna tudtul az utókornak ilyen
jellegű hibáinkat is. Azonban semmi ilyesmiről nem tudunk,
sem a nyugati történetíróktól, sem pedig a velünk kapcsolat-
ban álló népektől. Ellenvélemény lehet az is, hogy abban a
korban tabunak számított az öngyilkosságról beszélni, azt le-
jegyezni. Ha viszont ez valóban így lenne, akkor miért van
annyi öngyilkosság dokumentálva a germánok, gallok, gótok,
kelták (vérüket veszejtő népnek is nevezték a keltákat) és
vikingek történetében ugyanebben az időben? Mivel vallási-
lag sem bizonyítható a „meghívott halál” jelenléte,
egyértelmű, hogy az öngyilkosságnak nincs néplélektani
gyökere hazánkban.

Az államalapítás után a latin nyelvű, főleg egyházi
jellegű leírások, illetve világi törvények, törvénykezések
keletkeztek és maradtak meg. „Ha valamilyen ‘deviancia’ léte
után kutakodunk, úgy igen hasznos források a
törvénykönyvek. Ugyanis a bennük olvasható szankciók, bün-
tetések, törvények egyrészt tudósítanak arról, hogy egy-egy
büntetendő jelenség egyáltalán létezett-e az adott társadalom
életében, másrészt a rendszabályok és szankciók szigorából,
valamint számából még a jelenség társadalmi súlyára,
előfordulásának gyakoriságára is módunk van következtetni.”
(ZONDA, 2005.)

Bár a korabeli törvénykönyvekben minden akkor
előforduló bűntettre találunk büntetést vagy valamilyen
véleménynyilvánítást, az önkezűség fel sem vetődik bennük.
Ugyanakkor dolgozatom korábbi részében jeleztem, hogy
több nyugat-európai királyságban már súlyosan büntették a
kísérletet és utólag a „sikeres” öngyilkosságot is. Tehát a hazai
törvényekben nem találunk bizonyítékot az öngyilkosság

jelenlétére. A vallási irodalom egyik fontos, 1205–1235 között
írt forrása az „Istenítéletek tárháza” (Váradi Regestrum).
Ebben a műben minden olyan istenellenes bűn megtalálható,
ami akkortájt előfordult, mégsincs benne az önkezűség. Még
arról sem találunk tudósítást, hogy az akkoriban elég sűrű és
igen fájdalmas kínvallatások és kivégzések elől valaki a halált
választotta volna.

Ugyancsak nem találunk az önkezű halálról informá-
ciókat az ország három részre szakadása után sem. Az életről
történő lemondást kizárólag hősies környezetben találunk.
Ilyen a csata közben a törökkel (más szerint török zászlóval)
leugró Dugovics Titusz (1456), vagy a várából a biztos halál-
ba kirohanó Zrínyi.

Sokak szerint a reformáció megjelenése és a liberális
teológia a felelős az öngyilkosság elterjedéséért. Ennek vi-
szont ellentmondani látszik, hogy a reformáció már 200 éve
megjelent Magyarországon, és még csak kósza hírek jelentek
meg – főként külföldi (általában németalföldi) – öngyilkossá-
gokról. Bornemissza Péter 1576-os Ördögi kísérletek című
könyve tesz elsőnek említést egy magyar (vagy
Magyarországon élő német), bizonyos Groff Ekne önkezű
haláláról, aki szíven szúrta magát. Ez akkoriban olyan
ritkaságnak számított, mintha ma valaki Magyarországon nyil-
vánosan felrobbantaná magát. Az 1700-as évek végéig csupán
három-négy esetről emlékezik meg az irodalom. Sokáig maga
az öngyilkosság szó sem létezett. Helyette a „letette életét”,
„önmaga megöldökölése”, „életét elfogyasztotta” kife-
jezéseket használják. Az 1800-as évekkel viszont új idők
köszöntenek be. Mind az egyházi, mind a világi irodalomban
egyre gyakoribb az „önnön gyilkosság” megjelenése. Ekkor
már egész Európában tombol az önkezű halál, hazánk azonban
még utolsó a képzeletbeli listán. A XIX. század elejétől vi-
szont fokozatosan emelkedik az arányszám. Az évszázad
közepén már meghaladja a 150-et az öngyilkosságok száma. A
XX. század már egy 37,5-ös öngyilkossági rátával (százezer
lakosra jutó öngyilkosok száma) köszönt be. 

A növekedésnek több oka ismert:
A protestantizmus növekedése, a katolicizmus vissza-

szorulása. A németektől-osztrákoktól átvett viselkedésminta.
(„Meggyőződésünk ugyanis, hogy a magyarság az önpusztító
attitűdöt, az öngyilkosságot mint problémamegoldó mintát a
nyugati kultúrkör közvetítésével szocializálta, egyfajta kul-
turális transzmisszió során.”)

A humanizmus és felvilágosodás Istent elutasító és az
élet értelmetlenségét taglaló hatása. Szociális és morális vál-
ságok. Növekvő feszültségek.

Egyes kutatók szerint pedig az ország centrális
helyzetéből adódik. Nálunk hiányzott a szabályozó erő, amit
Nyugaton a polgári érintkezés kicsiszolt, kulturált, civilizált
szabályai, Keleten pedig a tradíciók jelentenek.      

Érdemes megjegyezni két adatot. Az alföldi régióban
már akkor is és a mai napig is fennálló kétszer-háromszor
gyakoribb suicidumokat, valamint azt, hogy a
nagyvárosokban jelentősen nagyobb volt a ráta, mint a
falvakban. (Főként azokban a városokban, ahol nagyszámú
német-osztrák bevándorló, betelepített lakott.) (1913-ban
budapesti ráta: 50, vidéki: 21,4.) A harmincas évekre valóban
járványszerűvé vált az önkezűség. A II. világháború alatt –
mint minden háborúban – jelentősen visszaesett a magukkal
önkezükkel végzők száma. Érdekes, ha valamilyen külső ok
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fenyegeti az életet, akkor hirtelen a túlélés győzedelmeskedik,
és nem magát okolja a halni készülő. Amint megszűnik a
fenyegetettség, ismét feltámad a vágy az önpusztításra. 1945-
ben „papírforma” szerint drasztikusan nő a halni vágyók
száma, majd a kommunista diktatúra legvéresebb évei alatt
ismét jelentős csökkenés következik be. Az 1956-os for-
radalom leverése után soha nem látott mértékben nőtt az
arányszám, 1984-re pedig elértük az országos 45,9-es átlagot.
Bár egyes – főként baloldali – személyek és kutatók máig
tagadják, hogy a rendszerváltás javította volna az ön-
gyilkossági statisztikánkat, mégis tény, hogy 1988 végén
jelentős csökkenés indult meg, ami a mai napig tart. A
csökkenést minden érintett fél a magáénak tudja be. A
pszichiáterek a szakmai ellátás fejlődésének, a gyógyszer-
gyártók a korszerűbb készítményeknek, a statisztikusok a
modernebb, szélesebb körű kutatásoknak, vizsgálatoknak, míg
a politikusok munkájuk gyümölcsének tekintik az immár
30%-os csökkenést.

Mi lehet a valódi oka ennek a valóban nagy arányú
csökkenésnek? Valószínűleg a fent említett szakmáknak is
volt némi szerepe benne. A nagyobb rész viszont mindenkép-
pen a társadalom-lélektanban és a szociológiai változásokban
keresendő. A rendszerváltás utáni reformok, a régen várt
szabadság eljötte pozitívan hatott a társadalomra. Biztos, hogy
a hirtelen jött szabadságnak ára is van, és sok kárt is okozott,
de az öngyilkosságra gyakorolt pozitív hatása tagadhatatlan.
Ha megnézzük a keleti blokk több országának statisztikáit,
hasonló csökkenést tapasztalhatunk (Szlovákia: 17,9%,
Csehország: 28,1%, Bulgária: 8,2%). A változás a rend-
szerváltással hirtelen jött és ugrásszerűen csökkentő volt. Ez
tehát egyértelművé teszi a demokrácia pozitív hatását. Amikor
a várt gyors fejlődések elmaradtak, és realizálódtak a régen
várt szabadság hátrányai is, ez a csökkenés megtorpant, de
nem állt meg, hanem azóta is évről évre megfigyelhető. Mi
lehet az oka a folyamatos visszaesésnek? 

Az egyik ok lehet, hogy a privatizációból sokan (ez a
réteg elérheti a kétmillió főt is, ellentétben azzal, ami a köztu-
datban él) nyereséget szereztek. A rendszerváltás győztesei
nemcsak az idősebb korosztály, de a fiatalok is, mert számos
új lehetőség nyílt meg előttük. A munkahelyek bezárásával
sokak kerültek ugyan utcára, de az igazán ügyes és jó szak-
emberek hamar találtak munkát maguknak. A munkahely
megőrzése, valamint a család eltartása iránti felelősség is
sokakat visszatart az öngyilkosságtól. Ha a kenyérkereső
„elmegy”, mi lesz a családdal. Volt olyan ember, aki, bár
elmondása szerint sokat foglalkozott az öngyilkossággal, de
„soha nem ért rá meghalni”. Nem elhanyagolható az egyházak
megnövekedett szerepe sem. Nem bűn ma már templomba,
imaházba menni. A gyülekezetek nyíltan evangelizálhatnak.
Nagy szerephez jutott a keresztyén oktatás az óvodától az
egyetemig. Új kisegyházak jelentek meg, amelyek „liberáli-
sabb” keresztyén értékeket képviselnek, és így könnyebben
„emészthetők” az embereknek. 

Fontos, hogy szabaddá vált a véleménynyilvánítás is. Az
ember a problémáját kiírhatja, közreadhatja, kikiabálhatja.
Tüntethet, sztrájkolhat, demonstrálhat, bíróságra mehet, sőt
„Mónika-show-kban” adhatja ország-világ tudtára ügyes-bajos
gondját, problémáját. Még a sokat szidott társadalmi megosz-
tottság (jobb- és baloldal szembenállása) is csökkenthette – a
csoportkohézió elvén – az öngyilkossági hajlandóságot. Ezek a
– rendszerváltás előtt nem létező – lehetőségek egyfajta túl-

nyomáscsökkentő szelepként működnek, és ez a suicidumok
csökkentésére jótékony hatással van. Fontos, hogy eloszlassuk
azt a tévhitet, miszerint csak azért kerültünk hátrébb a „világ-
ranglistán”, mert a többi, minket megelőző országban nem volt
pontos adminisztráció, vagy főként politikai okokból,
meghamisították az adatokat. Természetesen ezeket a
feltételezéseket nem zárhatjuk ki, de az öngyilkosságok számá-
nak csökkenése hazánkban egyértelmű és sokszorosan bizonyí-
tott. Persze az is tény, hogy az öngyilkossági kísérletek száma
nem csökkent ilyen jelentős mértékben, tehát az is lehet, hogy
csak több embert mentenek meg.

Ahhoz, hogy hazánk öngyilkossági képe teljessé váljon
e dolgozatban, még egy rövid témát kell előhoznom, a geo-
psziché (esetleg biopsziché) fogalmát. Geopsziché alatt a föld
négy hatását értjük az emberre. Ezek a klíma, a talaj, a táj
(mind a környezet, mind a vidék, terület értelmében) és az
időjárás. Ahogy azt fentebb már jeleztem, az Alföld és hazánk
más területei között, már több mint 140 éve jelentős különb-
ségek vannak. Budapest és a nagyvárosok vezető szerepe –
Szeged kivételével – jelentősen lecsökkent. Amíg 100 éve
még a nagyvárosok voltak az öngyilkossági gócpontok, mára
a vezetést az apró tanyák, falvak vették át, különös tekintettel
az Alföldre. A rendszerváltás utáni csökkenés jelentős része
Budapestet érintette. Nem egyedi a területi megoszlás, hiszen
már Durkheim is említést tesz hasonlóról Franciaországban,
de napjainkban is tudunk erre példákat a finneknél, ola-
szoknál, portugáloknál, de még Srí Lankán is. Hogy nálunk
miért van ez a megoszlás? Erre több válasz létezik. Az egyik
kedvelt protestáns érv, miszerint kevesebb azon a területen a
katolikus, ezért több a suicidum. Vannak, akik a török uralom
negatív hatására vezetik vissza. Egyesek, pedig az alföldi
emberek impulzív, indulatos „viharsarki” mentalitására. Az
elszigetelt tanyákon egyértelmű, hogy a magányosság van a
leginkább hatással a „meghívott halálra”. Jelentősen nagyobb
a „befejezett” öngyilkosságok száma is. A cselekményt nem
veszi észre hosszú ideig senki. Ha fény is derül rá, kommu-
nikációs eszközök hiánya miatt sokszor nehézkes a segély-
kérés. (A KSH adatai szerint 2004-ben 150 000 tanyalakó élt
áram nélkül.) Valamint a segítség is nehezebben ér ki egy
eldugott tanyára, mint egy városi helyszínre. Mindehhez hoz-
zájöhet még a nehezebb megélhetés, a kilátástalanság, sőt
egyes pszichológusok szerint a végtelen sík terület állandó
látványa is. Akárcsak a fentebb említett Japánban,
Magyarországon is a múltban sok helyen elvárt tett volt az
öngyilkosság. Az Alföldön néhány területen gyakran
előfordult, hogy az öregeknek el kellett menni az arzénpipás
emberhez. Hasonló jelenség volt Szekszárd környékén,
amikor a teherbe esett lányokat elküldték a javasasszonyhoz,
tudva, hogy utána – az elvetélés után – tízből kilencen meghal-
nak vérmérgezésben. Meghaltak és magukkal vitték a szé-
gyent. 

Összefoglalásként tehát leszögezhetjük, hogy nem volt
mindig jellemző a magyarságra az öngyilkosság. A „turáni
átok” sem foghatott rajtunk és más tévhiteket is sikerült
megcáfolnom. Remélhetőleg fokozatosan visszaesik
hazánkban is az önkezűség, de ezért sokat kell még tennünk,
akár egyénként, akár egyházként. Dolgozatom későbbi
részében még visszatérek a megelőzés lehetőségeire, de a
folytatásban szeretném bemutatni – néhány egyházon
keresztül –, hogy az egyes vallások, felekezetek hogyan állnak
hozzá ma a „meghívott halálhoz”. (Folytatása következik)


