
DOKUMENTUM
BESZÉLGETÉS AZ ÖNGYILKOSSÁGRÓl

Az ügyeletes nővér ránkcsukja az aj
tót. Négyszemközt maradunk az orvosi
szebában dl'. M. Csaba miskolci orvos
psziohoíógussal. A falakról egészségvé
delmi plakátok, az emberi tesrét szem
leltető ábrák, könyvekkel jelerakott pol
cok néznek nyomasztó szagorúsággal a
Iátogatóra.

M. doktor fiatal ember, még nincs túl
a harmadik íkszen, Jól ismeri azokat a
kérdőjeleket, amelyeket akorosztálya
nevében szegeznek neki az aggodalom
hangján fiatalok és idősek, szülők és
gyermekeík. S most mi is, a beszéllgetés
folyamán.

- A civilizált világban a halál okai
nak sorában az öngyilkosság az első tiz
között foglal helyet. Az Egészségügyi Vi
lágszervezet statisztikája szeruü manap
ság több ember vet véget életének saját
kezével, mint ahány közlekedési baleset
következtében pusztul el. Mégis, mi 1R.het
az oka annak, hogy az öngyilkosok szá
ma főleg a fiatalok körében növekszik?

- A [,i,atalok érzékenyebben reagál
nak az eseményekre, történésre; ráj uk
még rninden az újdonság erejével hat.
Önmagukban azonban míndíg összeha
sonlítást végeznek. hogy a tapasztaltak.
saját élményeís; menmyíben fed~ az is
kolában, otthon vagy egyéb területen
már előzőleg látott-hallott felvilágosí
tásokat, ítéleteket. A túl gyakori ellent
mondások érzelrnileg kiűresitíik, megbé
nítják őket, aminek különféle ileiliki sé
rültség lesz a következménye. Nem fog
nak tudni eligazodni az életben, zavar,
tanácstalanség uralkodik el rajtuk, és
egyszer csak szemoerordubnak véle.

- Magyarország évtizedek: óta e szo
morú "ranglista" élén áH. Legutóbb né
hány hetilap és folyóirat - köztük az
Elet és Tudomány, az Új Írás és a Va
lóság - tette szóvá, hogy "hazánkban
az öngyilkosságok száma az elmúlt évek
során nem csökkent s többen lettek ön
gyilkosok, mint ahányan tbc-ben hal
tak meg". Ez évente csaknem három és
félezer emberi életet jelent. Vajon 01'
vos-egészségiigyi problémával áHunk-e
szemben?

- A magyar egészségügy az eltelt
húsz esztendőben nemzeíközileg is ki
emelkedő eredményeket ért ell, s nyilván
megoídotta volna az öngyililmssálgak
ügyét, ha az, pusztán csak az orvosi el
látáson vagy felvHágosftáson múlna.

Nem. Ez a jelenség elsősorban országos
méretű társadalmi gond. Felszámolását
is az egész társadalom mozgósításával
lehet kizárólag elérni, mert itt a meg
előzés, a prevenció az egyejtlen biztos
módszer. Az orvos-egészségügy segítsé
get nyújthat, hozzájárulhat ehhez.

- Miben látja az okokat?
- Az okok rendkívül összleltettek.

Megvannak a maguk társadalmi, morálds
és közösségí vonatkozásai. Miridenek
előtt az, hogy óriási történelmi, társa
dalmi változásokon mentűnlk át, de nem
nőttünk fel hozzájuk. Nem követte em
megfelelő ütemben az emberek tudati
változása, fejlődése, a lelki koordináció
folyamata Ieűassult. Ne feledjük, hogy
mély nyomort hagyott az emberekben a
Horthy-korszak, amely "harmadosZJtálYlt
néppé" degradáita honpolgáraát, a kö
zösségekben kollektív kisebbrendűségi

érzést fejlesztett ki. Ennek leküzdéséhez
egy nép életében negyedszázad történel
mileg színte csak pillanatnyi idő.

-- Ha most visszatekintünk erre a
tÖ1'ténelmi szakaszra, hogyan értékeli az
ön által emlitett pszichikai kibontako
zást?

- Két elvetélt forradalom után ért
bennünket 1945. Az ezt megelőző kor
szak vísseavetetcmínden önállósodásí tö
rekvést, kezdeményezést, akár közósségl,
akiár egyéni céljai voltak A felszabadu
lást követően pedig jóformán készen
kaptunk egy új társadalmi struktúrát,
amit mlmirnálts áldozat, küzdelem árán
vettünk birtokunkba, De éppen ezért,
évekre volt szükség ahhoz, hogy a lel
kekben felszakadjon a rtétten némaság,
akinevelt passzivítás és az ernberek
végre részt vegyenek a körülöttük folyó
történésekben. közéleti átalakulásokban.
Ezt az índulást, pezsdülő lelkí folyama
tot azonban megdermesztette a személyi
kultusz. Ismét jó pár évnek kellett el
telnie, hogy az emberek lelki stabilizá
cíóia kialakuljon és a pszichikai koriszo
lídáció után részt kérjenek és vállaljanak
a társadalom problémáiból.

- A passzivitást, a közömbösséget a
családi nevelés fel tudja számolni, bár
milyen eredetű is az ...

- Ez igaz. Napjainkban éppen a csa
ládi kötelékek megerősödésének a tanúí
vagyunk. De ennek előtte a csa
ládok f'elbomlását taoasetaltuk, az ösz
szetartozás érzésének ellazulását, amik
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Wszont már morálís gy5kerűek is. Az
ilyen körűlmények között növekedő

gyermek nem tallill otthon támaszra, el
veszti biztonságérzetét s a szülők Illem
képviselnek semmit a szemében. Gyako
rieset, hogy a két szülő ellentéte rá
vetül a gyermekre, aki a megértést nél
külözve, a családi harmónia hiányában
szenved a szeretettlenségtől, és végül
díszharmondkus kiegyensúlyozatlan egyé
niség válik belőle. Hogyan tud majd ez a
fiatal helytállni a társadalom posztjain?

- De a helytelen, bár jószándékú ne
velés legalább ekkora kárt okoz ...

- Természetesen. A szűlőkben ugyan
is él egy hamis nézet a szeretetröl, a
szülő-gyermek kapcsolatáról. Sokan
úgy vélekednek, hogy ha már neki l.;:
nem volt módjukban míndent megkap
ni a gyermekkorban, most legalább a sa
jéit gyermekük legyen tökéletesen kíelé
gítve, A szülőknek pedig nem a xíváo
ságok kiszolgálása a feladatuk, különö
sen nem, ha azok teijesítése viszontszol
gálat nélkül történik. A gyermekeket
már a családban hozzá kéne szolctatní
ahhoz, hogy ne csak ajándékot várja
nak, hanem maguk is tevékenykedjenek,
adjanak máso"n~k és így megérdemelten
kapják a jutalmat. Az elkériyeztetett' és
érdemeit nem ísmerő gyermek követe
lődző lesz, később a legkisebb nehézség
is kétségbeejti, mert visszariad az áldo
zatválialástól, a lemondástól. Az élet pe
dig az embertől sokszor követel önrneg
tagadást. Ez$. a fiatalok azonban a
szülők hibáimiatta'karatgyengévé vál
lllJaJk és torz valóságszemléletük révén a
társadalomtól is követelnek, anélkül,
hogya társadalom igényeit, elvárását fi
gyelembe vennék. Mivel még nem önál
ló egyéníségek, ha álmaik teljesületlenek
maradinak, vagy nem lesz bíztosíeva él
vezeteik, szórakozásajk összkomrortja
úgy, ahogy azt el gondolták, azonnal fel
veuk a kérdést: hát akkor mínek éljek?
Ha a szülői nevelés felelőtlenül vágya
kat érlel bennük, az önkontrollt elmu
lasztja, a. legnagyobb csalódást építi ki
a gyermel~ben,aki inkább fogja válasz
taní az· öngyilkosságot - ami ráadásul
romantikus póz is -, mint a. világgal
való szembenézést,

- Szemérmesen hallgatni szoktunk az
úgynevezett "kettős nevélés"-ről. Ját
szik-e szerepet témánkban él szülői és az
iskolai szemléletkülönbség?

- Ezt legilIl!káJbb az dönti el, melyik
nek a hatása erősebb. Az a gyermek, aki
otthonról példát, szerétetet kap, harmó
niát lát, a szülő szemléletét fogda ma
gáénak vallaní. Amelyíknek a nevelé
sét kétféle szándék egyazon súllyal irá-
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nyitja, annál a serdülőkorban bizonyta
Iamsági momentumok lépneik fel, egy-egy
komolyabb szí tuácíót nem fog tudni he
Iyesen rendezni, s ezért gyermeki módon
közelit problérnáihoz, konfliktusatt auto
agresszív irányban oldja meg. Ezt a ma
gatartást hangulati zavarok, depressziós
periódusok ísmétlődéseí vezethetik be.
Mindebből következik, hogya család fe
lelőssége, mulasztásaí döntően hatnak a
fiatalok cselekvéseire, alkalmazkodá
sára. Hiszen a család az első, legelemibb
és a legfontosabb közősség az ember éle
tében. Arnilyen törvények szerínt nevel
ték, azokat kéri számon a továbbiakban
más közossógelctő! is, mint résztvevő,sőt

önmaga körül is hasonló tartású és je
gyeket viselő közösségek kialakítására
fog törekedni.

- Az iskola, a család kereteiből a
fiatalok egy újabb közösségbe: munkahe
lyeikre lépnek át. Milyen jelentőséggel

bírnak ezek lelki fejlődésükben?

- A fiatalok ma az élet minden terü
letén igénylik, hogy labdába rúghassa
nak. Alkotóí vtevékenységet kell biztosi
tani számukra, figyelembe venni eLkép
zeléseíket, De a munkahelyen éppúgy
érheti őket neurotizáló hatás, mint
másutt. Intrika, pletyka, kenyéririgység
a legveszedelmesebb mérgek, A közszel
l.emet, az önérzetet sértő önző, emberte
len magatartás megkeseríti a fiatalok
életét, Ha tartósan negatív érzelmi fe
szültségeknek vannak kitéve - például
ha nem becsülik meg a rnunkájukat,
nincs meg a kellő sikerólmónyük, vagy
ha nem tudnak beil:leszkedni a kőzös

ségbe, a végzett munkát ellenszenves
nek tantják és egyéb irányban keresnek
ikielégülést stb. -, az ilyen katharzisos
állapot zánkózottá teszi őket, önmagukba
fordulnak és a sok elfojtott belső feszült
ség öngyihkossági rohamban törhet ki.
Hit volna nagy szerepe a különféle moz
galrnaknnk, csoportközösségeknek ...

- Mivel magyarázható, hogya legtöbb
öngyilkosság 16 és 30 év között játszódik
le?

- A neveltetés és a valóság, a kapott
elvek és a. gyakorlat huzamosabb össze
ütközéséből. rendszeres elhatárolódásából
szamos Ikisiklás adódhat. A serdülő, de a
felnőttkor küszöbét taposó fiatal is még
éretlen személylség ahhoz, hogy képes
lenne a problémák belátására és valami
lyen rendezésére. Felnőttkorban megold
ja kompromisszumok útján, kiegyezik
fél- vagy áleredményekkel, a fiatalok
többsége azonban erre nem hajlandó,

- Úgy véljük, ez különösen jól meg
figyelhető a pályaválasztás tekinteté
ben ...



- A példa valóban alkalmas bizonyí
tásra. Van ugyanis nálunk egy beidegzett
ség, amelyet évszázadok félelme és ag
godalma táplál tudat alatt az emberek
ben: mi lesz, ha nem sikerül külőnbnek

lenni aszülőknél; mí lesz, ha a fiamból
nem lesz több, mint belőlünk? Annak
a népnek kínja ez, amelyik hosszú-hosz
szú időn át ki volt rekesztve a hatalom
ból - bár megpróbált felkapaszkodni az
"urak közé" -, és most betöltheti ve
zető szerepét raz ország sorsában. Ez a
törekvés a múltban azt jelentette, hogy
valamilyen formában be kell jutni a
.,felsőbb körökbe" vagy legalábbis a
környékére, mert csak így lehetett eg
zisztenciát létesíteni, elérni valamit. ~a
víszont mindenki előtt szabad az út,
hogy a tárasadalornban a neki megfelelő

helyet elfoglalhassa. A felemelkedés
egyetlen útjának azonban sokan, csak
az egyetemi díplomát tekintik. Még ha
anyagilag nem is kifizetődő. Úgy érzik,
gyermekeiknek ezáltal több megbecsü
lésben, méltánylásban lesz részük, érté
kesebbé válnak mlndenki szemében. Ezt
a szemléletet a fiatalok a szülőí házból
hozzák, amely ezen az alapon készíti elő

pályaválasztásukat, gyakran figyelembe
se: véve képességeiket. Amikor aztán a
lehetőségek és a vágyak összeütköznek, a
rátermettség, a tehetség a megméretés
nél könnyűnek találtatnak, a fiatalok a
legnagyobb kétségbeesésbe kerülve, nem
egyszer csak az öngyilkosság tragédiáját
látjá:k megoldásnak. A társadalomnak
olyan morálís feltételeket kéne minde
nütt kialakítania, amilyenek kedvezően

hatnak valamennyi munkaterületen és az
emberek tudatában a közösségí szükség
követelményeit jobban hangsúlyozzák.

- Említette, hogy az öngyilkosságok
okai Tcözött morális indítékok is szere
pelnek ...

- Igen. Társadalmunkban új erköl
csi szabályok és formák varinak születő

ben. A régiek meglazultak, de az újak
még nem rögződtek,egyelőrecsak a kon
túrjai látszanak. De az mindenképpen
nyilvánvaló, hogy ezek tis csaJk a régi, ki
próbált és időtálló emberi törvényekre
épülhetnek. Ma tisztább fényben ra
gyognak az evangéliumi intések, a tíz
parancsolalt is, mert az ember kezdi le
vetkőzní a képmutatást, az álszenteske
dést. Ugyanakkor azonban meglazultak
olyan közösségí, érzelmi kötődések, mínt
például a vallás ...

- A kereszténység a legsúlyosabb
bűnnek tekinti az öngyilkosságot, mint
Isten akarata elleni lázadást. Régen az
egyház még a papi temetést is megvonta
elkövetőitől.

- Ez érthető, ha valaki tudatosan,
megfontoltan készül rá és, nem pillanat
:nyi elmeháborodottságban cselekszi. Vi
lágszerte tapasztalják - de különösen
Európában - az orvosi gyakorlatban, a
lélekelemzések 'kapcsán is, hogy a vallási
kötöttségek hiánya vagy csökkenése az
öngytlkosságok elkövetését motíválja,
Még ha formailag is tagja valaki egy
egy vallási közősségnek, megóvja a vég
ső elkeseredéstől, hiszen a szeretet pa
rancsában benne foglaltatik önmagunk
becsülése. Én inkább azt mondanám,
hogya régi értelemben vett vallásosság
van szünőben, de még nem alakult ki
a tudatosabb, a következetesebb. S ez
kétségtelenül válságjelekkel jár együtt.
Az istenhit elvesztése, a már nem vállalt
vallás kőzrejátszhat az Öll,gyilkosságok
ban, mint lélektani tényező. A nehéz
ségekkel való szembenézés. a terhek vi
selése ugyanis izoláltan sohasem veU
lehetséges. A vallás pedig olyan pozitiv
belső erőforrás, amely a túlvilág felé
rezonál. Tehát földi létünk koncepcléít
meghaladja. Ennek elfogadása visszafogja
az embert, s megtartja emberi és tár
sadalmi haszonnak, Voltaire mondía egy
helyütt: "Ha a vallás csak tíz gyilkossá
got akadályoz meg, kívánom, hogy az
egész világot átölelje".

- Miben látja a megoldásokat?
- Kissé túlozva azt mondhatnánk,

hogy a fiatalok azért követnek el ön
gyilkosságot, mert a környezet részér61
vísszhangot, segíteni akarást szeretnének
kiváltani. Olyan társadaűmí összefogásra
van tehát SZÜKség, amely biztosítla szá
mukra a belső meggyőződés vállalását
a mlndennapí élet feladataiban. Emberi
koritaktusokat és meghallgatást kell te
remteni, mert így nemcsak a saiát, ha
nem szűkebb kőzősségük, végső soron
pedig a hazájuk javára tudják fordítani
minden energiájukat és képességeiket.
Futball-nyelven ezt úgy fejezik ki, hogy
az a jó, ha agyőzniakarás szenvedólye az
egésiz csapatot áthatja. Akkor meg fog
nak felelni az élet szabálytalanságainak
is. Az öngyilkosságok száma elég nagy.
De csökkenteni lehet és keH azzal is.
hogya tudatformáló és Információs esz
közök útján - a rádió. a tévé, a saitő

segítségével - 86ta szószékről is elítél
jük és eIítéltetjük az ilyen tetteket ki
váltó közvetlen vagy közvetett okokat...

Most váratlanul ckinvílik az ajtó. Ez
beszélvetésünk végét jelenti. Ef'.V páciens,
fiatql lány jön be az orvoshoz. Vi,g;:'!smnló
szóért. De mosolyog. Tpkinltete kérdő.

- (j is egyike - szólal meg az orrvos
az . öngyilkosságból vis;sz'lhozn+tqk-

nak. . . HEGYI BJ'i]LA


