
VII. Egyházi állásfoglalás az öngyilkosságról
Jelenleg a baptista egyháznak nincs hivatalos állás-

foglalása az öngyilkossággal kapcsolatban. Talán nem is volt
rá szükség, hiszen lelkészek úgy leélték az életüket, hogy nem
is hallottak az egyházon belül önkezű halálról. Nagyapám,
Nemeshegyi Gyula közel negyven éves pályafutása alatt sem
találkozott ilyen esettel. Édesapám, Nemeshegyi Zoltán
lelkészi ideje alatt is csak egyetlen esetre tud visszaemlékezni,
amikor gyülekezeti tag lett öngyilkos. Bár az is igaz, hogy az
illető már hosszú ideje nem volt aktív tagja a gyülekezetnek.
Bizton állítható, hogy a megszentelt, hívő életre való törekvés
szinte teljes biztonsággal kizárja a suicidiumot. Ezt sta-
tisztikák is bizonyítják. Az utóbbi időben azonban több ön-
gyilkosságról, öngyilkossági kísérletről is lehet egyházunkban
hallani. Ennek több oka lehet. Az egyik, hogy a rendszerváltás
után már nem kell zaklatástól tartania annak, aki valamely
egyház tagja akar lenni. Sőt, egyes világi helyeken is „divatos”
lett, ha valaki elmondhatja: „én ehhez és ehhez az egyházhoz
tartozok”. A régebbi szigorúbb „felvételi eljárások” is egysze-
rűbbek lettek. Sokszor csak a mennyiséget nézzük és nem a
minőséget. Több, új kisegyház, gyülekezet jött létre, ahol még
annyira sem kívánnak kötődést a felekezethez, mint eddig.
Van olyan pesti gyülekezet, ahova – kimondva-kimondatlanul
– társkeresés céljából járnak a fiatalok. Nagy gyülekezeteknél
fennáll az a veszély, hogy az egyes, főleg „problémás” tagok
kiesnek a gyülekezeti védőhálóból. Napjainkban meg-
növekedett – úgy a világban, mint az egyházban – a pszichiá-
triai, pszichológiai és civilizációs betegségek száma. Ennek
következtében az erősödő terhelés hatására több lett az
„elborult elmével” történt önkezűségek száma is. Az egyház is
liberalizálódik. Az egyedülálló fiatalok kétségbeesve keresik
párjukat, és sokszor rosszul döntenek. Talán ennek
következtében is megszokott és elfogadott dolog lett a válás.
Gyakoribb a házasság előtti nemi élet is. Ezekkel az úgymond
„nagy bűnökkel” szoktuk takargatni a kicsi,
„nemisolyanbűnez” dolgainkat. Talán nem érezzük, hogy
hogyan kapcso-lódik ez az öngyilkossághoz, de valahol ezt is
„legalizáltuk” akkor, amikor nem léptünk fel az adócsaló
testvérek ellen. Amikor másolt DVD-ről nézzük a Passiót a
gyülekezetben. Amikor csak bárgyú mosollyal nyugtázzuk,
amikor XY testvér ittasan ül autójába, persze az öv bekötése
nélkül. Amikor egy fiatal, vagy egy kívülről jövő személy
megtér, nagyon is élesen figyel. Észreveszi a „kis” és „nagy”
bűnöket egyaránt. Később pedig nem tudjuk neki elmag-
yarázni, hogy ezt a bűnt miért lehet, azt pedig miért nem.
Politikai okokból sem szoktuk nagydobra verni hitelveinket.
Félünk, hogyha nem leszünk a mindenkori kormány és média
kegyében, eleshetünk az állami támogatásoktól, és ki kellene
állnunk különböző vitafórumokra hitünk védelméért. Ezért
csöndben eltűrjük, hogy a homoszexualitás egyre elterjedtebb

és elfogadottabb, az eutanázia engedélyezését, és persze az
öngyilkossággal sem nagyon szeretünk foglalkozni.
Csöndben, suttogva, istentisztelet utáni pletykákban kerül csak
elő. 

Hivatalos állásfoglalást, sem az evangélikus, sem pedig
a református egyháznál nem találtam. Szűcs Ferenc Teológiai
etika című könyvében is csak rövid állásfoglalás van az öngy-
ilkosság ellen, igazából az augusztinuszi irányvonalat
képviseli. Viszont arra buzdít, hogy az egyház ne szankcionál-
ja a suicidiumot semmilyen módon. Egy pest megyei reformá-
tus lelkész elmondása szerint – bár az anyakönyvnél jegyezni
kellene a halál módját is – a hozzátartozók általában nem
mondják meg, hogy valójában önkezűség történt, hanem
okként „balesetet” jelölnek be. Így tehát az anyakönyvekből
sem lehet hivatalos statisztikát felállítani.

Az egyik legvilágosabb és leghatározottabb álláspontja
mindig is a katolikus egyháznak volt a történelemben. Bár az
alap álláspont nem változott – az öngyilkosság bűn –, a végk-
ifejlet mintha finomodott volna. Úgy látszik, a politikai kor-
rektség náluk is egyre nagyobb teret kap. Egészen 1977-ig
nem lehetett öngyilkost hivatalosan – katolikus szertartás
szerint – eltemetni, és egyes területeken, ahol nagyon erős a
katolikus vagy az ortodox vallás, még ma sem lehet könnyen
olyan papot találni, aki elvégzi a liturgiát.

A katolikus egyház szerint mindenki felelős a saját
életéért Isten előtt, hiszen ő adta neki, és Isten az élet szuverén
Ura. Az ember feladata tehát az, hogy hálával elfogadja és
megőrizze az ő dicsőségére és a lélek üdvösségére. 

A katolikus katekizmus szerint: „Az Isten által ránk bízott
élet felügyelői, de nem birtokosai vagyunk. Nem rendelkezünk
vele. Az öngyilkosság ellentétben áll az emberi lénynek azzal a
természetes törekvésével, hogy megőrizze és továbbadja az
életet. Súlyosan ellenkezik a helyes önszeretettel. Ugyancsak
sérti az embertárs szeretetét, mert igazságtalanul megsérti a
szolidaritás kötelékeit, a családi, nemzeti és emberi
közösségeket, amelyek vonatkozásában kötelességeink van-
nak.” Mint láthatjuk, a katekizmus nagyban hasonlít az Aquinói
Szent Tamás által lefektetett három alapelvhez. Az öngyilkosság
ellenkezik Isten szeretetével. Érdekes azonban, hogy a már
említett katekizmus (a katolikus egyház katekizmusa) már tom-
pítja az öngyilkos felelősségét, sőt – a keresztény egyházak
között – egyedülálló módon, fenntartja az üdvözülés lehetőségét
is. „Csökkenthetik az öngyilkos felelősségét a súlyos pszichikai
bajok, a megpróbáltatástól, a szenvedéstől vagy a kínzástól való
súlyos szorongás vagy félelem. Nem kell kétségbeesni azon
emberek örök üdvösségét illetően, akik eldobták maguktól az
életet. Isten alkalmat adhat nekik valamilyen, csak általa ismert
módon, az üdvösséges bűnbánatra. Az Egyház imádkozik
azokért az emberekért, akik öngyilkossági kísérletet követtek
el.” Hol van ezen állásfoglalás az Augustinus féle határozott ön
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– öléstilalomtól! Sőt mi több, a „liberális” Ambrósius és
Hieronymus is túl szigorúnak tűnik ehhez képest. Elmondhatjuk
tehát, hogy a katolikus egyházi hozzáállás – az öngyilkossággal
kapcsolatban, a máglyára küldéstől az „akár üdvözölhet is”
megállapításig – nagyon nagy változáson ment keresztül az
évszázadok során.

A zsidóság ellenzi és tiltja az öngyilkosságot. „Az életet
Isten adja, és csakis Ő veheti el” – áll a héber etikai állás-
foglalásban. Az egyik kiemelkedő tanulmány Durkheimtől
származik, aki az öngyilkosság szociológiai-statisztikai vizs-
gálatába bevonta a felekezeti hovatartozást is. Az 1897-ben
íródott mű többek közt a zsidók lakta területek öngyilkosság
miatti halálozási arányszámait hasonlította össze, és meg-
próbált magyarázatot adni az eltérések okára. A zsidó vallás az
igen erőteljes életmódbeli hatások következtében kedvezően
hat az öngyilkosság okozta halálozási viszonyok alakulására.
Az öngyilkost a temető árkába szokták temetni, hacsak nem
nyilvánvaló, hogy megbánta tettét, és halála előtt megtért.
Chátám Szofér döntvénye szerint a halála előtti pillanatokban
szinte minden öngyilkos megbánja, amit tett és így rendesen
eltemethető. Ezt akár kiskapuként is értelmezhetjük, mert ha
úgy gondolom, hogyha megölöm magam, a tudatom
elvesztése előtt, majd „jól megbánom” a tettemet, így már nem
is fenyeget az elkárhozás veszélye. Öngyilkosságnak számít
az is, ha a beteg sietteti a halálát, nem veszi be a gyógysze-
reket, vagy megpróbálja befolyásolni az orvost, hogy vessen
véget az életének. A vallási szaktekintélyek között Izraelben is
nagy viták folynak arról, hogy melyik pillanatban áll be a
halál: amikor a szív megáll, vagy amikor az agy megszűnik
működni. Ezt azért kell feltétlenül tisztázni, mert ha a halál
beállta előtt ültetnek át egy testrészt vagy szervet egy beteg
testébe, az közönséges gyilkosságnak minősül.  

A II. világháborús holokauszt óta jelentősen növekszik
az önkezű halált választók száma közöttük is. Sokan válasz-
tották a halálba menekülést a szégyen és a kínzások elől.
Többen vették példaként a massadai csata történetét, ahol több
száz zsidó végzet magával, hogy meneküljön a római megtor-
lás és megszégyenítés elől. Így, amikor sok száz évvel később
a harmadik birodalom lépett fel ellenük hasonló módon, sok
zsidó párhuzamot vont az események közt, és feljogosítva
érezte magát az önpusztításra. Azonban az öngyilkosság nem
szűnt meg a háború végével. A holokauszt túléli önmagát és
túléli – túlélőit is. Ez, bár abszurdul hangzik, az egyik ered-
ménye egy mostani pszichiátriai felmérésnek. Az izraeli
elmekórház, az Abarbanel egyik orvos-csoportja felmérést
készített az idősebb zsidók öngyilkossági hajlamáról. „Eddig
azt hittük – mondja az egyik orvos, aki a kutatásban részt vett
– hogy a Holokauszt túlélői „életet igénylő” emberek, akiknél
fel sem merül az öngyilkosság gondolata. Senkinek eszébe
sem jutott őket egy veszélyeztetett csoportnak tekinteni.” A
kutató csoport áttekintette a kórház aktáit. Az Abarbanelben
külön osztály van a Holokauszt túlélőinek. Kiderült, hogy míg
az átlagos idősek 8,2% próbált öngyilkos lenni mielőtt a
pszichiátriai kórházba került – a túlélők 24% akart megsz-
abadulni életétől – az előző kategória háromszorosa. A három
pszichiáter-professzor által készített felmérés, amely egy ran-
gos amerikai szaklapban, az American Yournal of Geriatric
Psychiatry-ban jelent meg, megállapítja, hogy a holokauszt
túlélői öreg korában visszatér a depresszió, a trauma és az
öngyilkosságra való hajlam. A jelentés szerint a hiedelem,
hogy holokauszt túlélők nem lesznek öngyilkosok, egy

Dachaut megjárt zsidó orvostól származik, aki egy félszázad-
dal korábban, egyik előadásban Tel-Avivban – ezt állította.
„Ezt soha senki nem vizsgálta meg, és mint axiómát fogadták
el, mert mindenkinek kényelmes volt így”. Most kiderült,
hogy sajnos nem állja meg a helyét.

Bár általában minden egyház másként lát bizonyos dolgo-
kat a Szentírásban, az önkezűséggel kapcsolatban szinte teljes az
összhang. A következőkben nézzük meg, hogy – felekezethez
való tartozás nélkül – mit mond a Biblia az élet védelmével
kapcsolatban, kifejezetten az öngyilkosságra kiélezve.

Istennek terve van az élettel. Ő a saját képmására
teremtett minket (1Móz 1,26–27), egy határozott céllal.
Mindenkinek egy egyedi és hasznos életet tervezett el.  „Mert
csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –:
békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok
nektek”. (Jer 29,11)

Isten nem a halál, hanem az élet Istene. A Biblia tanítása
szerint a fizikai és a lelki halál egyaránt a bűn és az Isten irán-
ti engedetlenség következménye, az örök élet viszont ajándék
azoknak, akik elfogadják. „Mert a bűn zsoldja a halál, az
Isten kegyelmi ajándéka, pedig az örök élet Krisztus Jézusban,
a mi Urunkban.” (Róm 6,23) 

Jézus azt tanította, hogy a halál és a rombolás „a tolvaj” (a
sátán) munkája. Azt mondta: „A tolvaj csak azért jön, hogy
lopjon, öljön és pusztítson” (Jn 10,10) A Jn 8,44 szerint a sátán
„embergyilkos” és a „hazugság atyja”. Az öngyilkossághoz
vezető kétségbeesést pont ezek a hazugságok okozzák. 

Jézus azt akarja, hogy életünk legyen. Azt mondta: „A
tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért
jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”
(Jn 10,10)

Az élet Isten tulajdona. Soha nem lesz jogunk hozzá,
hogy elvegyük a saját életünket, vagy másét.  „Vagy nem
tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő
Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert
áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.”
(1Kor 6,19–20)

Dolgozatom következő részében a vallás defenzív
szerepéről írok. Vajon tényleg van hatása a hitnek a testi és lelki
egészségre vagy csak egy keresztyén propagandáról van szó?

VIII. Véd-e a vallás az öngyilkosságtól?
Dolgozatom megírása előtt néhány hónappal érdekes

cikk került elém. Egy magas beosztású pap által írt publikáció
volt, ami arról szólt, hogy mennyivel jobb polgárok a
keresztények a nem keresztényeknél. Azt állította, hogy a
hívők lelkiismeretesebben dolgoznak a munkahelyükön,
kevesebb napot töltenek betegállományban, jobban vigyáznak
egészségükre és jelentősen kevesebb a depressziósok és ön-
gyilkosságok száma körükben. A cikket természetesen azon-
nal támadások érték és megpróbálták nevetség tárgyának beál-
lítani mind az íróját, mind a témát. Egy dolgot azonban meg-
figyeltem, a gúnyolódáson kívül, más érv nem volt a kezük-
ben, hogy a leírtakat megcáfolják. A későbbiekben, Durkheim,
öngyilkosságról szóló könyvének olvasása közben három
szabályra lettem figyelmes, ami bizonyítani látszik a fentebb
leírtakat. Mindhárom állításban megfogalmazott hatás, közeg,
jelentős védelmet biztosít az öngyilkossággal szemben:

1. A tradicionális, szabályozott társadalom.
2. Mély, tartós, időtálló érzelmi kapcsolatok.
3. Vallásos hit, valamely egyházhoz fűződő szoros kap-



csolat.
Tehát már Durkheim is megállapította, hogy a vallásnak

– legyen az keresztény vagy zsidó – mindenképp protektív
szerepe van. Ha tényszerűen meg szeretném mutatni, hogy a
vallás miért adhat védelmet, akkor először azt kell meg-
néznem, hogy miért akar az ember öngyilkos lenni. Ha ezt si-
került kideríteni, megnézhetjük, hogy mi az a plusz a vallás-
ban, ami védelmet adhat ellene. Ezért most egy rövid kitekin-
tést teszek az önkezűség okaira, majd folytatom a már
megkezdett témát a vallás védelmi szerepéről.

VIII. 1. Az öngyilkosság okai
Mikor beszélünk öngyilkosságról? Úgy gondolom, ez az

első dolog, amit tisztázni kell. Boda László erről így ír: „Az
öngyilkosság a saját élet direkt vagy indirekt kioltása különböző
okokból”. (BODA, 1980) Tehát nem csak a hagyományos
értelemben vett – általában rövid idő alatt lezajló – önkezűséget
veszi ide, hanem az élet tudatos megrövidítését káros élvezeti
szerek által – alkohol, drog, dohányzás, stb. – vagy az életve-
szély túlzott, indok nélküli vállalását (szoktuk is mondani, hogy
XY öngyilkos módon vezet, de akár egyes extrém sportokat is
ide lehetne sorolni). Sőt, azt is, aki nem enged vérátömlesztést
adni magának, vagy elutasít olyan egyéb kezelést, ami tartósan
javíthatja a túlélési esélyeit, vagy azt is, aki nem eszik. Itt
említeném meg az eutanáziát is, bár ennek kitárgyalására dol-
gozatok tucatjai sem lennének elegendőek, ezért nem is kívánok
vele – néhány mondaton kívül – többet foglalkozni. A fenti
megfogalmazás szerint az öngyilkosság kategóriájába a „jó
halál” fogalma is belefér. J. Douma (1988) így fogalmazta meg
a két cselekmény közötti különbséget: „Öngyilkos valaki, ha
saját kezével vet véget életének, azaz ez az élet lezárása.
Eutanázia, pedig az, ha valaki más, vagy egy gép segítségével
hal meg, azaz élet végének a lezárása”.  (Eutanáziát
engedélyező országok például 2001-től Hollandia, 2002-től
Belgium, 2008-tól Luxemburg). Amikor a szakdolgozatom
témájának kiválasztásán gondolkodtam, felmerült bennem,
hogy az eutanáziáról fogok írni. Végül, miután magamban
végiggondol-tam az érveket és ellenérveket, úgy döntöttem,
hogy másik témát választok. Az egyik legfőbb oka ennek a dön-
tésnek az, hogy nincs kialakult álláspontom az eutanáziával
kapcsolatban. Álltam már mind az ellenzők, mind a támogatók
oldalán, mostanában pedig egy „arany középút” megtalálásán
elmélkedem. Úgy gondolom, hogy amíg nincs határozott
meggyőződésem a témával kapcsolatban, addig egyik álláspon-
tot sem tudom hitelesen képviselni. Ezért a dolgozatom
olvasójára bízom annak eldöntését, hogy a „kegyes halál”
fogalmát hova teszi. A fentiek idézetével mindkét álláspontot
képviseltem, így a továbbiakban nem kívánok az eutanáziával
foglalkozni.

Visszatérve az okokra, E. Ringel véleménye szerint – aki
az öngyilkosság okait, humán-tudományos magyarázattal, a
pszichológiában látja (szemben Durkheimel, aki szociológiai
okokban) – akkor vet véget valaki életének, ha három jellemző
mozzanat összetalálkozik (RINGEL, 1953):

– Az életlehetőségeknek vagy a nagyra tartott
értékeknek, eszményi világnak a megélt összeszűkülése. 

– A személy önagressziójának növekedése.
– A suicid kívánságok kifejlődése, amely egyre erősebb

kényszerűséget ölt.  
Popper Péter ellentmond ennek, és úgy gondolja, hogy

egyetlen ok is elég az önkezű halálhoz. Nem is bontja szét az

okokat pszichológiai, pszichiátriai, szociológiai esetleg teoló-
giai okokra, hanem az öngyilkosságot megkíséreltektől hallott
vallomások, a környezet információja vagy az elkövetés módja
szerint állít fel öt öngyilkossági fajtát. Ezek a következők: 

Patológiás (főleg elmebetegségekből kifolyólag,
például: skizofrénia, epilepszia)

Demonstratív vagy segélykiáltásos (felhívásnak szánják,
általában nem gondolják komolyan, ezért legtöbbször túlélik,
gyerekekre főként ez jellemző)

Valódi vagy reaktív (ez a fajta a fiataloknál gyakoribb,
nagyfokú öngyűlölet jellemzi, az elkövetők biztosra mennek,
ezért nagy a halálozási ráta)

Menekülő (ki akar lépni valamilyen élethelyzetből,
életkörülményből)

Kimerültség (a sok munka, a nagy stressz, vagy a család
általi nagy teher miatt elfogy az életenergia)

A felsoroltak természetesen nem csak egyedül, hanem
együttesen is előfordulhatnak. Erre példa a jegyzetek közötti
búcsúlevél. Az öngyilkosságot megkísérlő személlyel
mentősként találkoztam. Nagy mennyiségű gyógyszert vett be,
de sikerült megmenteni. A gépelt rész és az ott leírt szándék
arra utal, hogy a tettre már régen készült. Valószínűleg a levél
már egy ideje készen volt. A kézzel írt részen látható, hogy
minél jobban hat a gyógyszer, annál kuszább. Jellemző, hogy
gondos-kodni akar a feleségéről halála után is, ezért ugyanazt
többször leírja. A Popper féle állításokból itt megtalálhatjuk a
kimerültséget (elege van a betegségéből), a reaktív és demon-
stratív öngyilkossági forma közötti csapongást, és a menekülést
is jelenlegi élethelyzetéből. Ezt a csapongást megfigyeltem
több olyan személynél, akivel mentősként vagy tűzoltóként
találkoztam. Sőt, azt kell mondanom, hogy ahogy visszagon-
dolok az elmúlt tíz év azon öngyilkossági eseményeire, ame-
lyeket személyesen megéltem, döntő többségében nem volt
megtalálható a Popper-féle markáns elhatárolódás, hanem
szinte mindig a típusok összekeveredése jellemezte. Bár –
főként fiataloknál – megfigyelhető volt a demonstratív vagy
reaktív forma, de ezek – kivétel talán csak a szerelmi csalódás
miatti önkezűség – szinte mindig keveredtek egymással. Példa
erre egy fiatal kamasz esete, aki nagy mennyiségű gyógyszert
vett be és így próbált meghalni. Mivel a gyógyszerek nem
„hatottak” és több már nem volt otthon, inkább értesítette a
mentőket. A nagy mennyiségű – valóban lenyelt – tabletta miatt
(kb.250–300 darab) tette a reaktív kategóriába sorolandó. Ezt
megerősítette a kórházba vezető úton történt beszélgetés
közben is. Ellenben jellemző volt a különélő szülők
emlegetése, és az, hogy amikor mobilján felhívta őket, szinte
dicsekedet tettével. Látszott, hogy nemrég elvált szüleire
próbál hatással lenni. Talán ezzel akarja elérni, hogy újra
összeköltözzenek. Mindezeken kívül elmondta, hogy az utóbbi
néhány hónapban nagyon elfáradt. A főiskolán nem képes
lépést tartani társaival, eredményei romlottak, általánosságba
véve kimerült. Hogy még zavarosabb legyen a kép, még azt is
elmondta, szeretné elhagyni ezt a világot, hátha „odaát” jobb
élet vár rá. Így az előbb felsorolt öt Popper típus közül négy
megtalálható volt a lány indokaiban. Nem minden esetben lehet
tehát a sablonunkat „ráhúzni” a halni készülőre. 

Érdemes még E. Shneidman négy öngyilkosságtípusát is
megemlíteni, mert Popperel ellentétben úgy gondolja, hogy a
személyek a haláltól várnak el valamit, a halál az, ami miatt az
önkezűséget választják és nem pedig az élet. (SHNEIDMAN,
1991.)
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Halálkereső: az öngyilkosság pillanatában a személy
biztosan meg akar halni.

Halálvállaló: valamilyen rossz dolog bekövetkezte elől
menekül a halálba, de magát az életet szereti, pl.: öregek.

Haláltagadó: azt gondolják, hogy a halál után jobb élet
vár rájuk, pl. gyermekek, egyes vallási szekták.

Halálkihívó: nem biztos, hogy meg akar halni, de ha úgy
sikerül, az sem gond. Hasonlít a segélykérőre. Határozatlan.
Ilyenek a „hídramászók”.

Természetesen, az okokat szeretnénk kideríteni, akkor
meg kell vizsgálnunk a már eddig elkövetett öngyilkosságokat
és kísérleteket. Ennek két módja lehet:

Az első, az úgynevezett „retrospektív analízis”. Ezt
főleg olyankor használhatjuk, ha a személy elhunyt. Ez a vizs-
gálat olyan, mint egy mozaik. Kis darabokból kell összeállí-
tani az egészet. Ezek a hozzátartozók, barátok, ismerősök
elmondásai, búcsúlevél, esetleg megelőző orvosi kezelések,
pszichoterápiák alapján.

A második módszer közvetlenebb, de néha ugyanolyan
nehéz vizsgálni. Ez a túlélőkkel való beszélgetés alapján
történik. Ha megtörténtek az említett kutatások, akkor talán
jobb és tisztább képet kaphatunk az öngyilkosság okairól, és
később a prevenciónál felhasználhatjuk. 

Az eddig felsorolt öngyilkos típusokon kívül még a sza-
kirodalmak – főként statisztikai adatok alapján – fontosnak
tartják az úgynevezett „hajlamosító tényezőket”. Ezek azt
mutatják, hogy egy személy bizonyos – tőle akár független,
akár tőle függő – okok miatt milyen valószínűséggel követhet
el suicidiumot. Köztudott, hogy a statisztika sok mindent meg-
mutathat, de ha nem kezeljük kritikus szemmel, akkor
megtéveszthet. Ezért a következőkben csak olyan hajlamosító
tényezőket szeretnék felsorolni, amik már bizonyítottak, tehát
évtizedek, netán évszázadok óta megállják helyüket.  (RIHMER

–FEKETE –  SüMEGI, 2001.)  A nők körében nagyobb számban
találunk öngyilkosságot megkísérlőket, de mivel módszereik
korántsem olyan drasztikusak és brutálisak, mint a férfiakéi,
ezért az erősebb nem körében magasabb a „sikeres” önkezű
halálok száma, és náluk akár 75% is lehet. Magyarországon,
bár jelentősen csökkent az elmúlt időszakban az öngyilkossá-
gok száma, a férfiaké 1981-ben 67,5% volt, ez 1996-ra
fokozatosan 75,7%-ra emelkedett. Úgynevezett „drasztikusan
fokozódó veszély” a depresszió is. Ez az amerikai szorzó azt
mutatja, hogy milyen tevékenység, vagy hatás növelheti
erőteljesen a suicidium veszélyét. A depresszió esetében
elérheti az 50–100 szoros értéket. 10 éven belül azok között a
depressziósok között, akik nem kapnak pszichiátriai-pszi-
chológiai kezelést, 15%-os az öngyilkossági arány, és 30 év
után akár 35% is lehet. Emelheti még a valószínűségét a
mániás depresszió, a skizofrénia, drog- alkohol- gyógyszer,
sőt játékfüggőség, valamint személyiség- és szorongási
zavarok. A skizofrének 10%-a lesz öngyilkos, többségük a
kórházi kezelés utáni első hónapban. (BITTER, 1985). A
pszichiátriai önkezűségnek is több formája lehet. Durkheim
például négy részre osztja az elmebeteg öngyilkosságokat:
mániákus, melankolikus, lidércnyomásos, impulzív vagy
automatikus.  

Sok millió embert érinthet az a kockázat is, amelyre az
Egyesült Államok gyógyszer-engedélyezési hatósága (FDA)
figyelmeztette körlevelében az orvosokat: az epilepszia elleni
szerek öngyilkos gondolatokat vagy viselkedést válthatnak ki.

Az FDA 200, különböző epilepszia elleni gyógyszereken
végzett tanulmányt elemzett. A megvizsgált 11 gyógyszer
többsége, már évek – esetleg évtizedek – óta forgalomban van.
Ezeket a rohamot megelőző szereket nem kizárólag epilep-
sziás embereknél alkalmazzák. Migrén, egyes idegfájdalmak,
bipoláris zavar és más pszichiátriai kórképek esetén is szedik
őket. A 28 ezer betegen végzett végső kísérlet azt bizonyítot-
ta, hogy a gyógyszereket szedők között, négyszer nagyobb
volt az öngyilkosságot elkövetők aránya, mint a placebót
szedőknél. (www.fda.com.)

Az egyedül élők ugyancsak nagyobb valószínűséggel
próbálkoznak, legyenek akár öregek, akár fiatalok. A suicidiu-
mot elkövetők többségének alacsony szintű az önismerete,
átlagos a műveltsége, a küzdőképessége. Nincsenek tisztában
önmaguk szellemi adottságaival, lehetőségeivel, ezért képte-
lenek problémáikat megoldani. Fontos hajlamosító ok lehet az
öröklődés is, de le kell szögezni, hogy senkinek nincs a génjeibe
kódolva az önkezűség. A családi problémák sok esetben
vezetnek önkezűséghez, de még mindig sokkal erősebb és
jelentősebb a család protektív szerepe, mintsem hogy elvessük
a családot, mint a legkisebb és legfontosabb társadalmi
egységet. Mostanában ugyanis egyre több túlságosan liberális
„szakember” van azon az állásponton, hogy nem szükséges a
család és ezen állításukat – többek között – azzal is indokolják,
hogy nagy a családban elkövetett öngyilkosságok száma. (Ez
olyan érv, mintha azt mondanánk, hogy tiltsuk be a kenyér
evését, hiszen a halálesetek 90%-a a kenyérfogyasztást követő
24 órában történt.)  A valóság azonban az (mutat rá Rihmer
Zoltán is Depresszió és öngyilkosság című cikkében), hogy a jó
családi háttéren kívül a terhesség, a szülést követő első év, a
nagyobb gyermekszám, mind csökkentik az önkezűség esélyét.
Azoknak pedig, akik megkísérelték már az önkezűséget, később
több mint 30%-a sikerrel ismétli meg tettét. Rihmer Zoltán és
Wolfgang Rutz professzorok egy rizikófaktorokra támaszkodó
táblázatot készített, aminek a segítségével jobban átlátható az
öngyilkossági „esélyesség”.

VIII. 2. Rizikófaktorok 
Rihmer Zoltán és Wolfgang Rutz rizikófaktor-táblázatá-

nak elemei a következők:
Elsődleges rizikófaktorok
1. Pszichiátriai betegségek: depresszió, skizofrénia,

alkoholizmus 
2. Megelőző öngyilkossági kísérlet 
3. Suicidium a családban 
4. Az öngyilkossági szándék/halálvágy kommunikációja 
5. Csökkent központi idegrendszeri szerotoninaktivitás,

illetve alacsony szérumkoleszterin-szint 

Másodlagos rizikófaktorok
1. Kora gyermekkori veszteségek (szülő halála, válás) 
2. Izoláció, magányosság 
3. Munkanélküliség, komoly anyagi problémák 
4. Súlyos, negatív életesemények 
5. Dohányzás  

Harmadlagos rizikófaktorok
1. Férfi nem 
2. Serdülőkor férfiaknál, idős kor nőknél 
3. Vulnerábilis periódusok (tavasz, premenstruum)



Ha a táblázatot végignézzük, kijelenthetjük: nincs ön-
gyilkosságra immunis ember. Miután végignéztük azokat a
kockázati tényezőket, amelyek növelhetik a suicidium esélyét,
térjünk vissza arra, hogy van-e a vallásnak védő funkciója, és
ha igen mely területeken érvényesül leginkább.

VIII. 3. A hit és a vallás protektív szerepe
A vallásnak mindig is tulajdonítottak életmegtartó

szerepet. Akár a természeti népeket, akár az ókori civilizá-
ciókat nézzük: a hitnek mindig szerepe volt abban, hogy ki
gyógyul meg és ki fog meghalni. Az egyik legismertebb
történet Mózes könyvéből (4Móz 21,4–9) való, ahol az
engedetlen zsidókra Isten mérges kígyókat küldött. Csak az
menekülhetett meg, akinek volt hite ránézni a rézkígyóra, amit
Isten Mózessel csináltatott. Aki hitt és ennek jelét is adta,
megmenekült. Később, az Újszövetségben is több olyan eset
ismert, amikor a hite miatt gyógyított meg Jézus valakit. A
következő évszázadok alatt is Isten áldásának tartották a gyó-
gyulást. Sajnos sokszor gondolták a múltban azt – valamint
egyes „egyházak” még ma is azt gondolják–, hogy ha valaki
beteg, az biztos Isten büntetése és valami komoly bűnt
követett el, ami miatt így kell bűnhődnie. A felvilágosodáskor
viszont a kialakuló modern orvostudomány már nem fért meg
holmi babonás hittel, ezért a vallást csak kevesen hozták
összefüggésbe a gyógyulással. (PIKÓ, 1999) A 20. század első
évtizedében Dr. William Osler hívta fel a figyelmet a betegek
vallásgyakorlásának jelentőségére. Osler ezt mondta: „A val-
lás olyan mint az éter, nem lehet megragadni, csak a hatása
alapján válik valósággá”. Tapasztalatairól beszámolva, arra
szólította fel orvoskollégáit, hogy buzdítsák betegeiket vallá-
sos hitük gyakorlásában. Durkheim foglalkozott viszont
először azzal, hogy a vallásnak és a hitnek védő hatása van az
öngyilkossággal szemben is. Kutatását 1897-ben végezte, és
protestánsok, katolikusok valamint zsidók által lakott
területek öngyilkosság miatti halálozási arányszámait hasonlí-
totta össze, és megpróbált magyarázatot adni az eltérések
okára. Akkor arra az eredményre jutott, hogy a katolikus
illetve héber szokások miatt alacsonyabb ennél a két csoport-
nál az öngyilkossági arány.

Vallásonként különbözhet az egészségi állapot is. Egy
vallás a maga szabályaival jelentősen növelheti, vagy esetleg
csökkentheti követőinek az átlag életkorát. Negatív példa
lehet erre az iszlám öngyilkos merényletekre buzdító fanatiz-
musa, vagy egyes szekták egészségpusztító életmódja.
Ismertebb a Jehova tanúinak vérátömlesztést, szervátültetést
valamint egyes műtéti beavatkozásokat elutasító magatartása.
Néhány elvonultan élő szerzetesrendnél, vagy apácánál is
lehet speciális rájuk jellemző betegségeket találni. (Az
apácáknál alacsonyabb a méhnyakrákok, és magasabb a méht-
estrákok száma a nemi élet és a szülés hiánya miatt.)
Pozitívumként említhetőek viszont az adventista és a mormon
közösségben élők életvitele. Mindkét vallás tilt az alkoholtól,
a dohányzástól, a kávétól és teától, valamint mindenféle
drogtól, illetve jellemző rájuk a konzervatív szexuális élet. Az
adventistákra jellemző még a sertéshús, valamint bizonyos
erős fűszerek tiltása, a rendszeres fizikai aktivitás, és a heti
egy pihenőnap betartása. Ennek köszönhető, hogy tagjaik
halálozási aránya lényegesen kedvezőbb, emellett az adven-
tisták körében a vastagbélrák, az emlőrák, a szív- és érrend-
szeri betegségek, valamint a légzőszervi daganatok gyakorisá-
ga is jelentősen kisebb, mint az átlag polgároké. A mormon

közösségek a nagycsaládot propagálják, emiatt gyakoribbak a
terhességek és szülések, havonta egyszer böjtölnek, nem
fogyasztanak tartósítószerrel készült ételeket, és maguk
készítik el a mindennapi kenyeret, és rendszeres lelki támasz
nyújtásával dolgozzák fel a stresszt. A mormonoknál tehát
alacsonyabb a rizikó a daganatos, a szív- és érrendszeri,
valamint a légzőrendszeri megbetegedésekre, emellett a nők
körében a méhnyak, a petefészek és az emlő daganatainak
előfordulása is lényegesen kisebb mértékű. A halálozási
arányok alakulásában bizonyára számottevően hat az a jelen-
ség is, hogy a vallásgyakorlók körében az élettel való
elégedettség nagyobb, a pszichikai közérzet lényegesen jobb,
emellett a depresszió is ritkább. (PIKÓ, 1999) A különböző val-
lási csoportoknak különböző szociális elvárásaik, mentális
betegségeik vannak, különbözőképpen fejezik ki a negatív
érzelmeiket és vallási rajongásaikat is. Robert Kohn és Itzhak
Levav (1994) tanulmányukban arra jutottak, hogy a depressz-
ióval kezelt páciensek közül sok volt a zsidó, az amerikai ír
katolikusok pedig hajlamosak megtagadni az érzéseiket,
sztoikusok, és nem nagyon szeretnek segítséget kérni.
Megvizsgálták a reagálási és pszichológiai különbségeket, és
azt találták, hogy a Kelet-Európából származó zsidók sokkal
szívesebben fejezik ki negatív hatásokat, mint az ír vagy olasz
katolikusok. Hasonlóan a pünkösdieknél nagy arányú
depressziót találtak, aminek egyik magyarázat az lehet, hogy a
pünkösdiekre, mint csoportra nézve is, jobban jellemző az
érzelmesség. A depresszió jelei (álmatlanság, fáradság, kon-
centráció-csökkenés) szintén sokkal gyakoribbak voltak a
zsidók között.  Sőt a zsidó férfiaknál sokkal gyakoribbak
voltak ezek a rendellenességek, mint a nem zsidó férfiaknál.
Más – nem vallásos – csoportokban viszont nagyobb volt az
alkoholfüggőség. Tehát a zsidóknál magasabb a depresszióra
való hajlamosság (férfiak és nők között egyaránt), viszont
kevesebb az alkoholprobléma. A New Haveni zsidók
depresszívebbek, mint a Los Angeles-iek (New Havenben
ortodoxok élnek), viszont utóbbiaknál nagyobb volt az alko-
holprobléma. Kohn és Levav azt is megállapította, hogy
ugyanez a helyzet az amisoknál is, ahol elítélik az alkoholfo-
gyasztást, de nagyobb a depresszió. Ha összetesszük az alko-
holproblémát és a depressziót, akkor ez nem volt jelentős
eltérés a zsidók és mások között %-os arányban. A zsidóknál
is mindez az idősebbek között figyelhető meg jobban, mivel a
fiatalabbak kevésbé vallásosak és a holokauszt is kevésbé
érintette őket személyesen.

Egy hazai vonatkozású adat a Hungarostudy 2002-es
felméréséből: az intenzív vallásgyakorlók, az országos
átlaghoz képest 43%-al kevesebb cigarettát szívnak el napon-
ta, 42%-al kevesebb napot töltenek betegállományban évente,
és munkaképességük is jobb. A WHO hazai jóléti kérdőívén,
pedig ugyanezen csoport kevésbé ellenségesnek, kevésbé
depressziósnak, valamint hatékonyabb problémamegoldó
képességűnek mutatkozott. 

Gary Kennedy, így ír a vallás és a depresszió
összefüggéséről tanulmányában (KENNEDY, 1998): „A vallá-
sosság vagy a vallásban való részt vétel növelheti az
egészséget, különösen az által, hogy  nő a szociális össze-
tartás, és a hívők közötti összetartás, akik megbirkóznak a
problémákkal, és megosztják tapasztalataikat. A hitnek csil-
lapító hatása lehet a szenvedésre”. Habár azt tapasztalta, hogy
az időseknél a mentális és fizikális egészség csökken a kor
előrehaladtával, a vallásosság segít annak megőrzésében.
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Kennedy megnézett néhány modellt, hogy hogyan hat a vallás
a stresszre (szupresszor, distress-deterrent és a moderátor
modell). A szupresszor modellnél a vallási gyakorlatok nőnek
a stressz növekedtével, enyhébbé, könnyebbé téve annak hatá-
sait. A moderátor modellben a vallási gyakorlatok csökkentik
a stresszt, habár csak olyan extrém helyzetekben, mint az akut
betegség, rokkantság kezdete, vagy a gyász. A distressz-deter-
rent modellben a vallási gyakorlatok függetlenek a stressztől,
habár így magukban is hasznosak. Ezekkel a modellekkel
közösen megalkotta a megelőző modellt, amelyben a vallás
megelőz különbözőfajta stressz-helyzeteket, mint például a
válást, a nem monogám szexet, a dohányzás vagy alkohol
problémát.   

Térjünk vissza szűkebb témánkhoz, az önkezűséghez.
Durkheim klasszikus munkája sok öngyilkosságról szóló szo-
ciológiai munka kiindulópontja. Az egyént, az
individualizmust függő helyzet jellemzi a csoporttal, a
közösségi élettel kapcsolatban és ez a gondolat – az integráció
és az öngyil-kosság – a Durkheimi teóriának az alapja. Az
életnek értelmet, célt ad, azáltal, hogy másoknak szentelem az
életet, és a közösségi ideológiát tartom elsődlegesnek. Ez
elvonja a figyelmet a személyes nehézségekről, ami
máskülönben akár öngyilkossági hajlamként is kirobbanhat.
Erre példa, a szülői önfeláldozás a gyerekekért, önfeláldozás a
nemzeti célokért és a vallási tanításokért. A vallásnak 2 kulcs-
dimenziója van: hit és a gyakorlat. Jelentősége abban áll, hogy
a hit és a gyakorlat által az egyén egy csoport tagja lesz,
közösségi életet él, és az öngyilkosság valószínűsége nagyban
csökken. Durkheim a vallási kapcsolatokat, mint a vallási
egyesítés mércéjét használta. Az egyesítés a katolikus és a
protestáns önkezűségi különbségeknél játszott szerepet. A
protestánsok erősek a szabad integrációban, kevésbé szoros a
kötelező, előírásszerű kötődés, míg a katolikusoknál
Durkheim egy sor hitbeli és gyakorlati kötelező dolgot
gyűjtött össze, például a hús nélküli pénteket, a gyónást, a
kötelező heti templomba járást, a válás és újraházasodás
tilalmát, stb. Durkheim öt nemzetet is megvizsgált és azt talál-
ta, hogy az öngyilkosok aránya a protestánsoknál legalább
50%-al magasabb, mint a katolikusoknál. Újraértelmezve
Durkheim adatait megkérdőjelezhetjük a konklúzióját. Három
földrajzi területet megvizsgálva azt láthatjuk, hogy épp fordít-
va van, a katolikus ön-gyilkosok aránya a magasabb. Így
például, Durkheim azon állítása, hogy az Anglikán egyház
volt a felelős a magas ön-gyilkossági számokért Britanniában,
egy tévedés volt. Nézzük meg, hogy mi történt Durkheim
teóriájával.

Steven Stack (1992) azt mondja, hogy ha más
tényezőket is bevesz a vizsgálatba, (mit a protestantizmus
aránya, a nembeli arány, a képzettség és a népsűrűség) akkor
egészen eltérő eredményt kap. 

Kutatók egy csoportja egy másfajta megközelítésben
vizsgálták a vallást, mint Durkheim. Azt állapították meg,
hogy a vallási elkötelezettség lehet egy védőpajzs az öngyil-
kosság ellen. Szűz Máriába való bizalom nem annyira képes
az élet megtartásában, mit hit az örök életben, a kitartás
jutalmában. Stack felvázolta, hogy mi a fő probléma
Durkheim teóriájával kapcsolatban. Először: a hit az örök élet-
ben magában foglalja a boldogság ígéretét, kárpótol számos
csapásért, stresszért, stb. Ezt könnyebb elviselni, ha rövid
időre szól, főleg ha az örökkévalósságot állítjuk szembe vele.
Másodszor: a szenvedéseket fel lehet fogni, mint Isten

akaratát, ami tanít bennünket valamire. Harmadszor: az a
tudat, hogy Isten lát bennünket, és tud szenvedéseinkről,
sokkal elviselhetőbbé, kitartóbbá tesz. Negyedszer: a lelki
rendszer, amit várunk, az teljesen különbözni fog attól a
materiális rendszertől, amiben élünk. Ötödször: a hit az
imameghallgató Istenben, aki hallja imáinkat és válaszol is,
nagy segítség a nehéz körülményekben is. Hatodszor: a vallás
gyakran felemeli, nagyra tartja a nyomor állapotát. Hetedszer:
hinni, hogy a Sátán létezik, és egy harc közepette van az
ember, és az önmagával való foglalkozás csak az ellenség
erőit növeli. Végül pedig, a Biblia idealisztikus szerepeket
testesít meg, mint például Jób szerepe, személye. Óriási
szenvedések közepette is kitartanak, és szóba sem jön az
öngyilkosság, mint megoldás. Ez a néhány felsorolt érv nem
ad teljes listát azokról az okokról, amik segíthetnek egy hívő
embernek az öngyilkosság visszautasításában, csupán néhány
lehetőséget sorolt fel.

Meghatározott körülmények között a vallás eltérően
hathat az öngyilkosságok arányára. Például New England
(USA) a katolikusok központja, és ott alacsony az ön-
gyilkosság. De délen, például Lousianaban a katolicizmus
nem ad megfelelő védelmet az öngyilkosságok ellen. 

Egy hazai felmérés eredményeit mutatják be tanul-
mányukban Zonda Tamás és Paksi Borbála (2006). A
felmérésben egy hagyományosan magas, illetve egy hagy-
ományosan alacsony öngyilkossági rátájú megyét (Vas és
Bács-Kiskun) hasonlítottak össze, különös tekintettel arra,
hogy hol mekkora a protestáns-katolikus arányszám. A
vallásosság „erősségét” négy fajta kérdéssel mérték le, ame-
lyeket egy hetes fokozatú skálán lehetett jelezni. Ezek a
követezőek voltak: Megítélése szerint mennyire vallásos?
Hányszor jár misére, Istentiszteletre? Vallásos hite
nagymértékben befolyásolja mindennapi életét, ill. vallásos
hite nagymértékben befolyásolja, hogy miképpen hoz meg
fontos döntéseket? A vallásosak az ateistákkal szemben a
következő pozitívumokat tudták felmutatni: szignifikánsan
alacsonyabb alkohol, cigaretta és drogfogyasztás, kevesebb
depresszió és kisebb ön-gyilkossági kísérleti arány. A tanul-
mány abszolút bizonyítja a vallás protektív hatását az öngy-
ilkossággal szemben. Ugyanakkor rá kell világítani arra a
hibájára, amit a protestáns-katolikus különbségek között tesz.
Azt állítja ugyan-is, hogy Vas megyében azért kisebb az
önkezű halálok száma, mert alacsonyabb (13,3%) a protestáns
népesség, az Alföldön, pedig azért magasabb, mert ott a
protestáns népesség is na-gyobb (28,3%). Ezt természetesen
nem tudom elfogadni, hiszen – ahogyan azt dolgozatom előző
részében már említettem – az alföldi régióban eleve magasabb
a suicidiumok száma, a már említett okokból kifolyólag.
Ehhez még hozzá kell tennem, a két megye közötti markáns
gazdasági és munkanélküliségi szintet is. 

Úgy érzem ebben a fejezetben sikeresen tudtam bebi-
zonyítani a vallás fontos, nem elhanyagolható védelmi
szerepét az öngyilkossággal szemben. Talán ezeket a
tényeket sikerrel lehetne felhasználni, egy suicidium
megelőzési program részeként. Ezért kiemelten fontosnak
tartom, az egyházunk szerepét is, egy jövőbeni öngyilkos-
mentő programban.

IX. Az öngyilkosság tévhitei
A következőkben néhány téves állítást szeretnék megcá-

folni, melyek a köztudatban elterjedtek, s melyek közül
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néhányat a média is előszeretettel terjeszt.
Az egyik ilyen – különösen ünnepek előtt előkerülő –

„áltény” az, hogy a karácsony, a húsvéti és egyéb ünnepek
alatt többen követnek el öngyilkosságot. Indokolják általában
ezt azzal, hogy a magányosoknak olyan rossz egyedül lenni,
hogy inkább a halálba menekülnek. Való igaz, karácsonykor
nő a magányos öngyilkosok száma, de igen jelentősen
csökken a családban élőké. Ez összességében jelentős
csökkenéshez vezet az ünnepek alatt. Például az Erzsébet
kórház baleseti-belgyógyászati osztályának adatai a kará-
csonyi ünnepek idején, különösen 25-én és 26-án, valamint
szilveszter este és újév napján: minden évben mintegy
harminc embert szállítanak hozzájuk öngyilkossági kísérlet
miatt. Ez nem több mint az év másik négy–öt napján beszállí-
tottak száma.  Tudományos vizsgálatok sem támasztják alá a
néhány konkrét esetre alapozott általánosítást. Az Egyesült
Államokban komoly felméréseket és kutatásokat végeztek ez
irányban, de bebizonyosodott, hogy az öngyilkosságok száma
csökken az ünnepek előtti napokban és az ünnepek alatt, vi-
szont a következő napokban emelkedik. Zonda Tamás erről
így nyilatkozik (JANKOVICS, 2007): „Egy kiterjedt hazai vizs-
gálat, melyet 1970 és 2002 kötött végeztek, azt mutatta, hogy
a Karácsony és a Húsvét a nők öngyilkossági hajlandóságát
egyáltalán nem befolyásolja. A férfiak öngyilkossági
késztetése Karácsony első ünnepén alacsonyabb az ünnep
előtti és utáni napokhoz képest, Húsvét mindkét ünnep napján
pedig markánsan csökkent a férfiöngyilkosságok száma. Az
újév első napján viszont határozott emelkedés mutatkozott
mindkét nemnél – mintha a férfiaknak és nőknek, akiknek jó
része egyedül töltötte a szilvesztert, nem lenne kedve nekivág-
ni az újévnek, amelytől semmi jót sem vár”. A telefonos lelki
segélyszolgálatok, valamint lelkészek, papok arról számolnak
be, hogy ünnepek előtt nő a hozzájuk fordulók száma.
Elmondhatjuk tehát, hogy a karácsony kiválthat negatív érzel-
mi reakciókat, de általában az újév kezdetéig ezek a feszült-
ségek kontroll alatt állnak. Az év elején azonban eleve
növekedésnek indul az önkezűségek száma. Ennek lehet az
oka a Zonda által már fentebb említett negatív jövőkép.

A következő tévhit az, hogy sokan lesznek öngyilkosok
anyagi okok miatt. Ha ez igaz lenne, akkor az afrikai és más
fejletlen országoknak az élen kellene járnia, de e helyett
inkább a hátsó harmadban helyezkednek el a „vilá-
granglistán”. Németországban és Franciaországban, ahol
mindig magas volt az arányszám, pedig kifejezetten jóléti
államnak számítanak. Hazánkban sem akkor volt a legma-
gasabb az önkezük által meghalók aránya, amikor a legrossz-
abb volt a gazdasági helyzet. Bár vannak, akiknek a végső
lökést az anyagi problémák jelentik, de ezeknél az embereknél
több összetett probléma jelentkezik. 

Nemrég látott napvilágot egy liberális újság cikke,
amely szerint a család növeli az öngyilkosság kockázatát.
Indokuk: sok olyan suicid személy van, aki családban él. Ezt
a témát már az Öngyilkosság okai című fejezetben bővebben
kifejtettem.

„A kövérek sűrűbben lesznek öngyilkosok” – állítja egy
női magazin, melyet egy éve volt szerencsém olvasni,
várakozás közben. A lap tényként közli, a kövérek mind
boldogtalanok, nem tudják önmagukat megvalósítani, tehát
sűrűbben követnek el suicidiumot. Bár eddigi szakmai tapasz-
talatom ez ellen szólt – sem én, sem pedig az általam kérdezett
szakmabeliek nem, vagy csak egy–két alkalommal találkoz-

tunk túlsúlyos halni készülővel – kutatómunkát végeztem, és
az eredmény ellentmond a cikknek. A túlsúlyos emberekről
azt tartják, vidámabbak a többieknél. Ez nyilván nem jelent
bizonyítékot. Fontos lehet viszont, a vér koleszterinszintje és
az öngyilkosság közötti kapcsolat kérdése: több vizsgálat iga-
zolta, hogy az alacsony (csökkentett) vérkoleszterin-szint
(csökkenti ugyan a szív-, érrendszeri betegségek veszélyét),
növeli az öngyilkosság és a kísérletek kockázatát, mivel
ilyenkor a szerotonin termelődése is csökken. A szerotonin
egy központi idegrendszeri ingerületátadó-továbbító anyag,
amelynek szabályozásának zavara a legtöbb depresszióban is
megfigyelhető. A legtöbb antidepresszáns gyógyszeres
kezelés ezt a zavart állítja helyre. (Ezzel kapcsolatban végzett
kutatómunkát Rihmer Zoltán, Fekete Sándor és Sümegi
András (2001).)   

Az öngyilkosság öröklődik. Sokan gondolják így,
miután előfordul, hogy apja módszerével később a fia is
megöli magát. Le kell szögeznünk, hogy a biológiai-öröklött
tényezők nem jelentenek megváltoztathatatlan sorscsapást.
Senkinek nincs a génjeibe kódolva az öngyilkos magatartás,
sőt éppen a fentebb említett szerotonin csökkent szintje sem
mindig öröklött zavar eredménye. A nevelés, a tanulási
folyamatok, a személyiségjellemzők mind-mind befolyá-
solják, korrigálják, igen gyakran felfüggesztik a rossz géncso-
portok aktivitását. A valódi ok inkább az utánzásban
keresendő, amiről már Durkheim is írt fő művében. Több
esetet is felsorol, ahol valaki önmagát megölte, majd ugyan-
ott, ugyanolyan módon mások is követték. Ma is ismert példa,
hogy amikor egy híres ember megöli magát, szaporodnak a
hasonló elkövetési módok. (Erről már írtam a média
szerepénél.) Sok tizenéves lány könnyen azonosult 1986-ban
a magyar szépségkirálynővel. Molnár Csilla és a róla tudósító
újságok adták meg az utolsó lökést azoknak, akik Lidocaint
szedtek be, azt a gyógyszert, amivel őelőttük soha nem követ-
tek el öngyilkosságot. Az önégetések felfutása 1992-re, a
tiltakozó taxis halálának évére tehető. Nem véletlen tehát,
hogyha egy felnövő fiatal előtt egész életében apja példája áll,
aki valamikor egy probléma miatt felakasztotta magát, akkor
felnőttként – egy megoldhatatlannak tűnő konfliktus esetén –
ugyanúgy fog végezni magával, más kiutat nem látván. Az
önkezűséget nem örökölte, de a rossz konfliktuskezelési
megoldást eltanulta.

X. Az öngyilkosság prevenciója a jelenben és a
jövőben

Vajon lehetséges-e megelőzni az önkezűséget, vagy nem
tehetünk semmit az évente kb.160 ezer embertársunkért, akik
saját kezük által halnak meg? Az mindenesetre tény, hogy az
öngyilkosságot megkísérlők kb. 70%-a jár orvosnál, vagy
vesz részt valamilyen kezelésben, 2/3-uk (mások szerint 80%-
uk) pedig előre közli öngyilkossági szándékát. Az is biztos,
hogy a megmentettek 95%-a örül megmentésének. Hol lehet,
és hol kell észrevenni az úgynevezett „cry for help”-et (segély-
kérő kiálltásokat)? A munkahelynek, a barátoknak, vagy a
családnak kellene-e inkább észrevennie a halni készülők néma
– vagy nem is olyan néma – segélykiáltásait? Előrebocsátom,
nem tudom a választ. Az biztos, hogy egyelőre még csak az
egymásra mutogatásnál tartunk a legtöbb esetben. Az egyik
esetemnél, ahol egy öreg néni végzett magával, tanúja voltam,
ahogy a gyermekei egymást hibáztatják a történtekért. Néhány
perc múlva már a házhoz kijáró szociális munkás volt a hibás,
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mielőtt pedig elmentünk volna, kiderült, hogy igazából a
nyugdíjas klubban kellett volna észrevenni a halál utáni vágy-
at. Valóban, nehéz dolog megbarátkozni a gondolattal, hogy
esetleg én vagyok a felelős. Nekem kellett volna jobban odafi-
gyelnem, több időt szánnom az elhunytra. 

Egyes munkahelyek már ráébredtek arra, amire sok
család még nem. Különböző módszerekkel vizsgálják alkal-
mazottaikat, vajon hajlamosak-e dolgozóik az öngyilkosságra.
Persze nem emberbaráti szeretetből, hanem jól felfogott
érdekből. A jól képzett, jól dolgozó munkaerő profitot termel
a cégnek. Egy öngyilkos alkalmazott rossz képet fest a cégről,
helyébe új embert kell felvenni és kiképezni, valamint egyes
munkakörökben, végső elkeseredésében, akár másokat is
magával ránthat a halálba az alkalmazott. Hallottunk már
öngyilkos mozdonyvezetőről, hajó kormányosról, vagy
kamionsofőrről, akik nem egyedül mentek a halálba. Lehet,
hogy a világot mozgató pénz fogja ezt is megoldani? Állítólag
egy átlag magyar munkaerő értéke 50 millió forint. Egy olyan
cégnél, ahol több száz ember dolgozik, inkább megéri egy
pszichológust alkalmazni, mintsem kiessen egy fogaskerék a
gépezetből. Az esetek azt mutatják, hogy ahol egy kiesik, ott
több is kieshet, és az már igen komoly veszteség. A katonaság
alatt, amikor felakasztotta magát egy kiskatona, azonnal
„kezelésbe vették” a többieket. Tudták, hogy ez kritikus pont.
Ha nem tesznek semmit, könnyen utánozhatják többen is.
Bevallom őszintén, alig vártuk, hogy nálunk is megtörténjen,
hiszen akkor több eltávozás, jobb élelmezés, kevesebb
szekálás és több értelmes feladat jutott. Érdekes, a nagy
várakozásban nem is lett senki öngyilkos. Nem úgy, mint
Franciaországban, a Peugeot és a Renault telephelyein, ahol
2006 óta tíz munkás végzett magával. Jellemző, hogy 2005-
ben érkeztek a (japán) Toyota cégtől menedzserek, akik a fran-
cia cég munkaszervezését hivatottak optimalizálni. Hosin,
kaizen, karosi – ezek a japán jelmondatok, amiket bevezettek
az európai autógyárban. Ha szeretnénk lefordítani a szavakat,
nagyjából ez lenne a jelentésük: teljesítményhatékonyság, tel-
jesítményoptimalizálás, „halálra dolgozás”. (HVG, 2008) A
teljesítmény valóban nőtt, a halálozással együtt. Az említett
cégek most pszichológus bevonásával próbálnak gátat szabni
a további tragédiáknak. Reméljük, a családok is rájönnek arra,
hogy nem lehet egy elhunyt családtagot pótolni. Egy cégnek
nem éri meg új alkalmazottat felvenni, pedig megteheti. Egy
szülő vagy egy gyermek pótolhatatlan. Mégsem figyelünk
egymásra? 

Milyen módszerek állnak egy szakember rendelkezésére
most? A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Munkalélektani
Osztályán két részből áll a rendszeres pszichológiai vizsgálat.
Az egyik módszer az írásbeli tesztek. Ezeknek is két fajtájuk
van: a kérdőíves (Beck, Hamilton, MMPI) és a projektív
(Rorschach-próba, Szondi). Bár ezek a szigorúan tényekre és
megfigyelésekre épülő teszteknek is jó a hatásfoka, azért nem
pótolhatják a személyes beszélgetést. Ez a másik módszer.
Szemtől szembe való beszélgetésnél, a képzett szakember
irányíthatja a beszélgetést és olyan információkat is megtudhat
az alanytól, amit a tesztek nem árulnak el. A teszt rávilágíthat
arra, hogy valami gond van, de a probléma pontos okát –
valamint később a megoldást – csak a szakember képes megál-
lapítani, és általában csak akkor, ha azt az alany elárulja. 

Az igazi munka, pedig csak ezután kezdődhet. A terápiás
beszélgetéseknek több fajtája ismert. A leggyakoribb a
négyszemközti beszélgetés a terapeuta és a páciens között.

Szintén elterjedt a csoportterápia is, ahol egy szakember
irányítása alatt, több, hasonló problémával küzdő alany vesz
részt. Ritkán, főleg speciális eseteknél használt módszer,
amikor egy segítségre szorulóval több segítő beszélget. Erre
lehet példa, amikor egy szenvedélybeteggel egy lelki munkás
és egy már betegségéből megszabadult segítő beszélget. 
Itt kell megemlítenem a szupervízió fogalmát. Mi is ez a mára
elterjedt, divatos fogalom? Szó szerint, kívülről, felülről való
letekintést, vizsgálódást jelent. Elterjedése – nem meglepő
módon – az üzleti életnek köszönhető, ahol az alkalmazottak
hatékonyságának növelése érdekében terjedt el. Jelenleg,
szűkebb értelemben, a segítő szakmában dolgozók mentális
védelme és szakmai kompetenciájuknak fejlesztése érdekében
használják. Ahogy sokan értelmezik, segít a kiégés
lassításában, tompításában. Az öngyilkosokkal foglalkozó
szakembereknél kiemelten fontos a szupervízió. Amikor a dol-
gozatomat írtam, illetve a megíráshoz anyagot gyűjtöttem,
számomra is nagyon fontos volt ez a mentális védelem. Ha
csupán a gyűjtött irodalmakból lett volna információm az
önkezű halálról, talán nem lett volna rá szükségem. Azonban
minden olvasott példa és történet számomra egy-egy
megtörtént esetet jelentett. Az összesen 15 évnyi, mentőknél
és tűzoltóknál eltöltött idő rengeteg (több száz) önkezűséggel
kapcsolatos történetet eredményezett. Bár ezek egyenletesen
oszlottak el, most aránylag rövid idő alatt jöttek elő. A gondo-
ltnál jóval tovább tartott a dolgozat megírása. Többször kellett
megállni, végiggondolni, újra átélni az eseményeket.
Megtisztítani az elmémet. Nagy szükségem volt azokra a
személyekre, akik ezalatt a szupervisor szerepét ellátták
nálam. Ezúton is köszönöm nekik a támogatást!

Azt hiszem, leszögezhetem, hogy mára elengedhetetlen
a szupervízió az öngyilkosokkal foglalkozó szakemberek
számára. Segít abban, hogy munkánkat hatékonyan, cél-
tudatosan, elégedetten végezzük. Segít a munkavégzés
útjában álló akadályok leküzdésében és elősegítheti a
hatékony kommunikációt. Nem utolsósorban segíthet abban
is, hogy ne zúdítsuk családunkra a hivatásunk közben felhal-
mozódó problémákat, feszültségeket. Több ilyen módszer is
ismert, de én most csak egyet szeretnék bemutatni, a Tom
Andersen-féle visszajelző csoportot. Ez a szupervíziós mód-
szer kiválóan alkalmazható ugyanazon szakterületen dolgo-
zóknál. Több fajtája ismert, és kiválóan alkalmazható akkor,
ha egy terápia folyamatát hatékonyabbá szeretnénk tenni.
Lényege, hogy a megfigyelő és a megfigyelt szerepe folyam-
atosan váltakozhat. Ezáltal egyfajta párbeszéd alakulhat ki
magáról a beszélgetésről. Úgynevezett reflektív-team alakul
ki, ami véleményezheti a másik fél munkáját. Ezáltal min-
denkinek lehetősége nyílik arra, hogy más szemszögből is
lássa a problémát, a megoldandó feladatot. Ma már nem
létezhet rendszerelméletű terápia nélküle. Nagymértékben
segíti a team-munka hatékonnyá válását és több szakma is
használja. Főleg család- és gyermekterapeuták, de akár
lelkipásztorok és gyülekezeti munkások esetében is kiválóan
lehetne alkalmazni.  (ANDERSEN, 2001.)

A rövid kitekintés után lássunk néhány modern mód-
szert, amivel a jelenben és a közeljövőben talán még időben
megakadályozható lehet az önkezű halál.   

Az első és annyira már nem új módszer a telefonos
lelkisegély szolgálatok. (ERDŐS, 2006) Magyarországon az
1970-es években alakult az első, a nyugattól jelentősen
lemaradva, hiszen az első szolgálatot immár több mint 100



éve alapították az USA-ban. Nem véletlen, hiszen 1900-ban
már több mint egymillió telefon volt üzembe helyezve. A
segélyvonal alapítója H. Warren lelkész, akit egy
szállodaportás ismerőse keresett fel, mert az egyik szál-
lóvendég hölgy éjjel tőle kért segítséget, hogy beszélgethessen
egy lelkésszel. Mivel a portás senkit nem ért el, a hölgy
reggelre megölte magát. Ez a történet volt Warrenre olyan
hatással, hogy létrehozta az amerikai öngyilkosság–megelőző
telefonszolgálatot. Nemzetközivé C. Varah alakította, aki The
Samaritans névvel több országban is központokat létesített.
Mára az IFOTES (International Federation of Telephonic
Emergency Services) és a Befrienders International a
nemzetközi központi szervezet, akikhez tartozik a magyar
Lelki Elsősegély-szolgálatok Szövetsége (LESZ) is. Ezek a
szolgálatok, már számtalanszor bizonyítottak és évente ezrek
életét mentik meg. Szervezett és megfelelően képzett módon
működnek, bár a források számukra is szűkösek.
(NASHVILLE (MTI)). A telefonos lelkisegélyhez kötődik egy
új felfedezés, ami a jövőben segíthet a valóban öngyilkosságra
készülők kiszűrésében. Ezek az emberek kb. egy órával tettük
elkövetése előtt különös hanghordozással beszélnek, ami
elárulhatja szándékukat. Hangjuk a normálistól eltérő finom
különbségek révén jelzi depressziójuk mélységét. Az eltérések
elektronikusan mérhetők és felhasználhatók azoknak a szemé-
lyeknek a kiszűrésére, akiknél fennáll az öngyilkosság veszé-
lye. A New Scientist című brit tudományos magazin számolt
be róla, hogy Stephen Silvermannek, az amerikai Yale
Egyetem elmegyógyászának feltűnt, gyakran már páciensei
hangjáról felismerte, veszélyeztetettek-e öngyilkosság tekin-
tetében. Olyan depressziós emberek hangfelvételeit vizsgálta,
akik közül többen később öngyilkosságot követtek el. A tudós
ezeket a felvételeket összehasonlította más alanyokéval, hogy
megállapíthassa, mi az a bizonyos valami, ami elárulja az erős
depressziót. Azoknál a személyeknél, akiknél fennáll az ön-
gyilkosság veszélye, a hang üres, „síri hangnak lehetne
nevezni”. A különbségek abban mutatkoznak meg, hogy a
depressziósok kisebb hangrezgés-tartományokat használnak
magánhangzóik kiejtéséhez, és némileg magasabban beszél-
nek. Ennek oka a stressz okozta feszültség, a hangot képző
ajkak, valamint a toroküreg nedvessége. E finom különbségek
elemzése hozzásegítheti a pszichiátereket, szociális munká-
sokat és a telefonos elsősegély-szolgálatokat, hogy felismerjék
a kritikus eseteket. A cél olyan elektronikus diagnózismegál-
lapító készülék kifejlesztése, amely hozzácsatlakoztatható a
segélyhívó telefonokhoz. Egyes szakemberek szerint később
ezt minden telefonhoz hozzá lehetne csatlakoztatni, és mivel
az öngyilkosok egy jelentős része telefonon jelzi szándékát, a
kis készülék riaszthatná a mentőegységeket. A terv elég
utópisztikus és számtalan etikai és emberjogi kérdést vethet
fel, de mindenképpen a jövő része lehet. 

A másik kísérlet talán elég bizarrnak hangzik, de sza-
kemberek szerint nagy előrelépést jelenthet az öngyilkos-pre-
venció területén. Két nagy amerikai kutatóközpontban – a
New-York-i State Psychiatric Institute-ban és a Columbia-
Presbyterian Medical Centerben – foglalkoznak az ön-
gyilkosság neuropatológiájával, azaz az öngyilkosságot
elkövetett személyek agyának összehasonlító vizsgálatával.
Kétszáz agyat tárolnak mélyhűtött állapotban, és minden
egyes szervhez részletes háttéranyag áll rendelkezésre (inter-
júk az öngyilkosságot elkövető személy családtagjaival,
valamint az illető kórtörténete, esetleges orvosi kezelésének,

kórházi tartózkodásának adatai). Minden egyes „öngyilkos”
agynak van egy „párja”, egy olyan személynek az agya, aki
hasonló korú volt, és valamilyen más ok miatt halt meg. A
kutatás azoknak az emberi hajszálnál is vékonyabb
agyszeleteknek az anatómiai, biokémiai teszteléséből és
feltérképezéséből áll, amelyeket minden egyes konzervált agy
tíz különböző részéből vágnak ki. Egy-egy agyból összesen
160 metszetet készítenek. Előzetes eredmények szerint, az
öngyilkosok agyának homloklebenyében lényegesen
kevesebb idegsejtet találtak, mint a kontroll szervekben,
ugyanakkor a szerotonin-receptorok mennyisége lényegesen
nagyobb volt. Mindez arra utal, hogy a később öngyilkosságot
elkövető emberek agya szinte kétségbeesetten küzd a valami-
lyen okból megbomlott szerotonin-egyensúly helyreál-
lításáért. Könnyen lehet, hogy a legsúlyosabb esetekben,
amikor a gyógyszerek is hatástalanok, ez az egyensúlyvesztés
váltja ki az öngyilkos gondolatokat. Lehetséges, hogy a kora
gyerekkor rendkívüli eseményei olyan biokémiai sérüléseket
okoznak az agyban, amelyek hatására az illető később túl-
reagálja az életében jelentkező stressz-helyzeteket, és ezért
sérülékennyé válik a depresszióval szemben. A feladat az,
hogy egyszerű eszközökkel fel lehessen ismerni a súlyos
öngyilkossági veszélyhelyzetben levő betegeket. Ennek egyik
eszköze lehet egy, a CT-hez hasonló gép (PET). Ha meg-
bízható térképek állnak majd rendelkezésre a különböző
súlyosságú depressziós állapotok agybeli megfelelőinek
összehasonlítására, akkor egy PET-vizsgálattal el lehet dön-
teni, hogy a páciens mennyire veszélyezteti saját életét. Ezek
a számítógépes agyfelvételek a gyógyszerek hatásosságát is
jelezhetik, hiszen nyomon követhető, hogy a tabletták
hatására miként alakul az érintett agyterület aktivitása. 

A következő módszer a laborvizsgálatokat helyezné
előtérbe. Az Emory University School of Medicine kutatói
azon dolgoznak, hogy viszonylag egyszerű vérteszttel kimu-
tassák az akut öngyilkossági veszélyt. Komoly haladást értek
el, de tekintettel arra, hogy nagyon bonyolult biokémiai
folyamatokról van szó, még messze vannak attól, hogy rutin-
vizsgálatként alkalmazni lehessen módszerüket. A vizsgálat
főként a hormonháztartás összetételét elemzi. 

Nem csak a civil életben okoz problémát az ön-
gyilkosság, hanem a hadseregben is. Erre – illetve egy érdekes
preventív megoldásra – a legújabb példa, az iraki háború. A
korábbi évekhez képest ugyanis jelentősen nőtt az öngyil-
kosságok száma az Irakban és Afganisztánban harcoló
amerikai katonák körében. A Pentagon legújabb információk-
ból kiderül, hogy az 1991-es Öböl-háború óta nem követtek el
ennyi öngyilkosságot az amerikai katonák. A jelentés szerint
2006-ban 99 katona vetett véget az életének. 2005-ben
ugyanez a szám 88 volt, 2004-ben 67, 2003-ban, pedig 60. A
bevetésre küldött nők öngyilkossági aránya kétszerese azoké-
nak, akik otthon szolgáltak. A lehetséges okok között a harci
bevetés utáni megviselt állapot, az emberi kapcsolatok fel-
bomlása és az anyagi nehézségek szerepelnek. A katonáknak
nem könnyű a hazatérés utáni beilleszkedés sem. A hadsereg-
ben általában növekedett a mentális betegségek aránya is: a
Pentagon havonta 20–40 katonát von ki Irakból pszichés prob-
lémáik miatt. A hadsereg az utóbbi időben még több
pszichiátert alkalmaz, a hazatérő katonáknak több lehetőséget
biztosít konzultációkra, valamint kutyákat küld a frontra. Bár
kutyák már eddig is szolgáltak a katonák között, azok kivétel
nélkül munkakutyák – bomba- és aknakereső, valamint

Tanulmányi szemle 59



60 Tanulmányi szemle

őrkutyák – voltak. Ezek az új ebek viszont speciális, ún.
terápiás kutyák. A terápiás állatok lényege – bár eddig szinte
csak gyermekeknél és szellemi sérülteknél alkalmazták –,
hogy az állattal való kapcsolat jótékonyan hat az érzelmi
állapotra, növeli az alany motivációját, felelősségérzetet alakít
ki a katonáknál. Az első két kutya már szolgálatba is ált az
iraki orvosi ezrednél és érzelmi vigaszt nyújtanak a harcosok-
nak.  (U. S. Department of Defense, www.pentagon.mil.)  

Kutatásom alatt még több módszert és eszközt találtam
arra nézve, hogy hogyan lehetne megelőzni az önkezű halált.
Japánban és az USA-ban jelenleg az interneten állítanak fel a
lelki telefonhoz hasonló szolgálatot, hiszen melyik fiatal tele-
fonál manapság, amikor fél napját a neten tölti és a chat lett a
beszéd után a második leggyakoribb kommunikáció a vilá-
gon? Egyes munkahelyeken poligráfos módszert használnak.
Egyszóval a tecnika az ember szolgálatába állhat, ha
használjuk. Természetesen minden új módszer új etikai
kérdéseket vet fel. Mennyire avatkozhat bele egy cég, vagy
egy társadalom az alkalmazottak-polgárok életébe? Vajon
mennyire megbízhatóak az eredmények? Egy amerikai sci-fi
néhány éve azt mutatta be, hogy milyen lenne, ha a gyilkossá-
gokat még elkövetése előtt meg lehetne akadályozni. A
technika működött, nem történt gyilkosság, de több
„elkövetőt” még akkor fogtak el, amikor az elméjébe meg sem
fordult a gyilkosság gondolta és így kapta meg büntetését is.
Az is kiderült, hogy a „látnokok” – akiknek feladatuk volt a
gyilkosság megakadályozása – befolyásolhatóak, kihasznál-
hatóak. Felhasználták őket saját célok megvalósítására. Ha
meg tudnánk „jósolni”, hogy ki akar öngyilkos lenni, vajon
nem élnének vissza vele egyesek? Kapna-e munkát az az
„öngyilkosjelölt” akinek pl. a CT- vizsgálat eredményeképpen
hajlama van a suicidiumra?  Nem valószínű, hogy lenne olyan
cég, aki alkalmazna egy „potenciális öngyilkost”. Ez már ma
is így van. Az a fiatal, aki pl. tűzoltó szeretne lenni, kitölti a
tesztet és kiderül, hogy hajlamos az önkezűségre. Nem lehet
tűzoltó, pedig esetleg álma volt. A társadalom pedig – jogosan
– elvárja, ne legyen rendőr, tűzoltó stb., aki meg akar halni
(pedig esetleg ez a fiatal az erős hitével, komoly vallásosságá-
val hatékonyan szállt volna szembe az önpusztító
gondolatoknak és kitűnő rendőr, tűzoltó lehetett volna). De

kik azok, akiknél ezt megtehetjük? A tanárnál? A postásnál?
Esetleg a péknél vagy a szerelőnél? Ismerjük az önbeteljesítő
jóslat fogalmát is. Tegyük fel, hogy K. Lajossal, 18 évesen
közlik, hogy nagy eséllyel – a statisztikai adatok, hormonok és
tesztek alapján, 10 éven belül a vonat elé fog ugrani. Úgy gon-
dom, K. úrnak minden kudarca után eszébe fog jutni a jóslat,
és mint a halálos betegeknél – egy ideig küzd ellene, majd más
választása nem lévén – elfogadja sorsát és a vonat elé ugrik. A
jóslat helyes volt, K. Lajos azonban elhunyt. Talán úgy gon-
doljuk, hogy ezek csak a jövő képei, de a jövő már itt van.
Természetesen a felvetett problémákra nem tudok válaszolni.
Megelégednék azzal is, ha „csupán” azoknak tudnánk
segíteni, akik segítséget kérnek. Ehhez mindenesetre nem
járul hozzá a jelenleg is tartó „egészségügyi reformnak” beál-
lított rombolás. Zonda Tamás, a téma elismert hazai és
nemzetközi szakértője erről így ír a Miért dobtad el az életed?
című könyv utószavában (JANKOVICS, 2007): „E sorok
írásakor verik szét a még meglévő pszichiátriai osztályokat,
évszázados tradíciókkal rendelkező országos intézményt
adnak el a betegek feje felől, és engedik szélnek a veszé-
lyeztetett beteget”. Az is tény, hogy ma Magyarországon nincs
egyetlen, a fiatal korosztály mentális problémáinak gyó-
gyítására szakosodott kórház, vagy legalább az öngyilkossá-
gokkal foglalkozó pszichiátriai centrum, külön felnőtt és
külön gyermekrészleggel. A fiatalok és gyerekek a
pszichiátriákon a felnőttek mellé kerülnek. Pedig a fiatalok és
gyermekek öngyilkossági aránya évről évre emelkedik. Saját
tapasztalatból tudom, hogy a legfiatalabb „öngyilkosjelölt”
akit kollegáim vittek a kórházba, 6 éves volt. Talán egyesek
szerint ráérünk még ezzel foglalkozni, vannak fontosabb dol-
gok is. Az idő azonban sürget. A mentális betegségek,
mindenekelőtt a depresszió rendkívül gyorsan terjed világsz-
erte. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint húsz év
múlva a lelki eredetű kórok kerülnek az első helyre a
betegségek gyakorisági listáján.  

XI. Befejezés
Amikor elkezdtem kutatómunkámat az öngyilkosságról,

abban reménykedtem, hogy össze tudok szedni egy szakdol-
gozatra való anyagot belőle. A kutatás első felét sem fejeztem

Az 5–19 éves korúak öngyilkossági aránya egyes európai országokban (1990–1995)* 
a hasonló korúak 100.000 fős csoportjához viszonyítva
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be, amikor már az volt a problémám, hogyan válasszak ki egy
részterületet és azt milyen módon szűkítsem le egy dolgozat
méretére. Amikor oldalak százait olvastam el, az jutott eszem-
be: „Mit keresek én itt, mi az, amit a nálam sokkalta okosabb
és képzettebb szakemberek nem írtak még le?” Van-e értelme
foglalkoznom a témával? Az írás teljes ideje alatt bennem volt
ez a kérdés. Most, amikor átnéztem a leírtakat, már meg
tudom válaszolni. Igen, volt. Lehet, hogy csak az én számom-
ra, de volt. Már leírtam, hogy számomra minden elolvasott
esethez, történethez arcok, esetek és sajnos holtak kötődnek.
Amikor 19 évesen bekerültem a mentők és tűzoltók világába,
mindenre volt gondom, csak arra nem, hogy magyarázatot
találjak a halni vágyók indokaira, esetleg megpróbáljam
megérteni őket. Túlontúl zavaros volt az egész. Megtanultam
legjobb tudásom szerint ellátni őket, de az, hogy mit miért tet-
tek, rejtve maradt. A búcsúlevelek, a halálba indulók utolsó
apró „szeánszai”, tettei, értelmetlen, összefüggéstelen dolgok
voltak. Az évek során rájöttem összefüggésekre, de az egészet
nem láttam át. Most, néhány hónap olvasás után sem állítom –
nem is állíthatom –, hogy már értek mindent. Bizonyos dolgok
azonban megvilágosodtak, egyes hitek tévhitté váltak és a
múltbeli esetek és arcok rejtélyeinek egy része megoldódott.
Nem tudom, hogy dolgozatom eléri-e a célját és segítséget
nyújt-e annak, aki elolvassa. Remélem, igen. Azt viszont biz-
ton mondhatom, hogy számomra – és azok számára, akikkel
munkám során, öngyilkossággal kapcsolatban találkozni
fogok – sokat segített. Jobban megérthetem őket, és talán
valamilyen módon, tudok segíteni nekik megtalálni a kiutat
életük nehéz szakaszából. 

Végszóként Karl Jaspers, filozófus pszichiátert
szeretném idézni, aki ezt mondta: „Az öngyilkosság igazi oka,
eredete az egyén közölhetetlen titka marad.” 
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Az öngyilkosságok elkövetési módjai 2004-ben  

1996 Akasztás, zsinegelés 
621 Gyógyszermérgezés 
199 Magas helyről leugrás 
100 Lőfegyver, robbanószer 

97 Mozgó jármű elé ugrás 
84 Vízbe fulladás 
71 Vágó-, szúróeszköz 
39 Áramütés, egyéb és ismeretlen 

7 Tűzzel kapcsolatos
3214 Összesen

Forrás: KSH


