
ZONDA TAMÁS

Tények, nosztalgiák

1945 február lehetett, szikrázó, „hófürdette táj” , a Káprások alatt vonultam 
csilingelő szánon gyermekkorom színhelyére.. .  Ma is pereg a film itt benn. 
Nem tudtam, hogy a hó alatt szuronyok, futóárkok. Később láttam még ki
álló végtagokat is, s amikor erre jártunk ibolyázni, „felhőtlen lépteinkre ak
nákkal vemhes bokrok leselkedtek” . Másodikban egy kiráduláson szegény kis 
P. egy földből kiálló drótot húzgált. Akkorát robbant.. .  Borzalmas volt: a 
környező fákon lógtak P. szervei, végtagjai, pedig abban a háborúban annyi 
bűne volt, mint egy cinkének a didergő sürgönydróton.. .  aztán a Disznólege
lőn a szánkózás, mekkorákat „büssengeltünk” . . ,  A  Várkert a kastély mögött, 
a lepketudós Báróbácsi, a végtelen indiánosdik, meg az „ásatások” , mikor a 
török idők feltárása közben bejutottunk a kastély kiszikkadt pöcegödrébe. . .  
Könnyünk folyt K. Jancsival, nem nevettünk. Meg a falu bolondjai, Rózsika, 
István és a hebegős Béla, akivel az esti tejhordás után mekkorákat sakkoz
tunk és a skrizofén tanárúr, aki matekból aszerint osztályozott, ki hogy tu
dott fejen állni. Mégis békében éltünk velük is (vagy csak Velük?), mind 
elnyelte őket a föld vagy a felnőtt-társadalom közeli elmeosztálya.

Riporter: . . .  és az ötvenes évek?
A megoldhatatlan matekpéldák, a hibás fordítás miatt, mégis a hátul meg

adott eredménynek kellett kijönnie; nem volt igaza őrült tanárunknak? . . .  
És gyűlt a fém a MÉH-ben, mint az ujjunk a sok sérüléstől.. .  Emlékszem, 
a család összes vaskályháját szétvertem, mert a samott nem kellett.. .  És 
minden dolgozatnak úgy kellett végződnie, hogy „és a Nagy Sztálinnal, né
pünk örök barátjával előre” , vagy ilyesmi.. .  Aztán Gyarmat, gimi, az első 
és utolsó nagy szerelem: pusztító, viszonzatlan, kozmikus, elmondhatatlan... 
Aztán egyetem, gyerekek, nagyon sok munka, lakás az elmeosztály közepén 
(azóta nincs olyan jó helyem), Pubika, Művész Laci, Körössi néni az „őrült” 
pesztonka, Házika.. .  Idilli táj. Nem hittem a „sivár és örömtelen” gyer
mekkorban. . .
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Búcsúleveleim: „Kedves gyermekeim. Búcsúzok tülettek nekem elkeli me
nem Aranyos kisfiam téged nagyon sajnálak de gyere teis utánam, mert ne
kem mindegy hogy itt halok meg mind apád megöl mert az éjel is a füstölő
be aludtam mert baltát behozta és aval akart agyonütni.. . ”

„Mikor ezt a levelet olvassátok, már hét határon túl leszek. Nagyon kér
lek benneteket ne haragudjatok rám...  nem tehettem mást, én már nem bí
rok tovább ebben a városban lakni..."

„Kedves Őcsi! Már beszedtem a gyógyszert, úgyis mindegy minden . . .  van 
még egy füzet rólad, keresd meg a szekrényemben.. .  úgy bíztam benned, 
nagyon szeretlek Őcsi..."



„Szépen megkérnék valakit, aki ráér, reggel bejönne és megetetné a kis
lányomat. Szeretném kialudni magam, én egy pár altatót most bevettem, ha 
szerencsém lesz fel sem ébredek. . . ”

„ . . .  üdvözlöm a kábelgyár összdolgozóit, búcsút veszek mindenkitől. Azért 
írtam ezen a menetlevelén, mert 10 évig a vállalat kiváló dolgozója voltam 
és mindenki S. bácsija . .  . Hajrá Fradi. . . ”

☆

É leteim: „o-6 éves korig: . . . jóbarátom sose volt. . . féltem a sötétben 
egyedül. . . akkoriban apám még hetente legalább kétszer részegen jött haza. . . 
olyan, hogy szeretet vagy családi légkör nem igen létezett. . . szóval az érzel
mi utat ebben az időben nem találta meg senki hozzám... 6-12 év: a kisdo
bos-úttörő mozgalmat mindíg egyedülálló hülyeségnek tartottam (lehet, hogy 
a tehetségtelen vezetők miatt) ..  . már félálomban írok erről. . . otthon nem 
akarják fedezni a továbbtanulás költségeit. . . gitároznék, de pláne otthon nem 
lehet, becsmérlik a »ricsajomat« . . . Katona akkor sem leszek, ha kénytelen 
leszek elhalálozni. . . ”

„Rengeteg ember van, aki már fiatal korában szellemileg »befagy« . . . el
üldögél a babérjain, mint apám a jogi diplomáján” . ..

„Nagyon szeretlek, de meg foglak ölni.”
„Előbb végzek veled, aztán magammal is.”
„Jó volna meghalni, az életnek semmi értelme.”
„Az én szívem nem sejti mi a csókos napsugár, sziasztok!”
„Nem sokáig isznak abból a kútból, amelyikbe beugrom. . .”
„ 19 .. .. nem bírtam a gazemberségeiket és ezt választottam. X most már 

örülhet.” (50 éves, a pártmunkás zsebkönyvében.)
„Tegnap úgy kívántad, elmentem.”

☆

Nógrád megye viszonylag kisterületű és népességű megyéink egyike, az or
szág északkeleti részén. Lakossága a vizsgált időszakban (1970-80) átlag 
238000 fő volt, valamivel több nőlakossal, az ismert hazánkbéli arányban. 
Nagyobbrészt magyar anyanyelvű lakosság lakja, bár még ma is sok a szlo
vák, „tót” anyanyelvű település. A nyelvi keveredés a névanyagon jól kimu
tatható, a vallási keveredés már alig (régebben a „tót” protestáns volt, a 
„magyar” katolikus). A vallás szerepe ma már egyébként is háttérbe szorult, 
szellemi lenyomata legfeljebb a hatvan éven felüli populációban figyelhető 
meg, de ez is inkább külsőségekben megnyilvánuló szokásminták alakjában, 
semmint mélyebb meggyőződésként.

A megye hat járásra oszlik a vizsgálati dekádban, melyek központja egy- 
egy nagobb település (Rétság, Balassagyarmat, Szécsény, Pásztó, Bátonytere
nye, Salgótarján). Ezek között akkor két város volt: Balassagyarmat és Sal
gótarján (a volt és a jelenlegi megyeszékhely). Joggal mert a többi járás
központ, bár időközben egyike-másika elnyerte a városi rangot, kulturális, 
szociális és egyéb paramétereket illetően inkább nagyközségnek, felduzzadt 
falvaknak tűnt és mára alig változott a kép.

„A várost nem a kényszer teremti, hanem közvetlen szociális ösztön. Egy
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bizonyos fokú közösségi szenvedély nélkül nincs város. Közösségi szenvedély: 
az ember kilépett az elemi természet köréből.. .  felismeri a mindenki számá
ra egyaránt érvényes értékek rangsorát.” (Hamvas Béla.)

A megyében a szóban forgó tíz év alatt 522 személy lett „sikeresen” ön
gyilkos, mely 21,9 százezreléknek felel meg, Ez az érték Vas megye mellett 
az ország legalacsonyabb arányát jelenti.

Baranya 32,0 százezrelék
Bács-Kiskun 58,8 százezrelék (!)
Békés 51.9 százezrelék (!)
Borsod-Abaúj-Zemplén 30.7 százezrelék
Csongrád 57,9 százezrelék ( !)
Fejér 35.1 százezrelék
Győr-Sopron 22,5 százezrelék
Hajdú-Bihar 49,1 százezrelék (!)
Heves 33.0 százezrelék
Komárom 36,8 százezrelék
Nógrád 21,9 százezrelék
Pest 40,9 százezrelék
Somogy 30,7 százezrelék
Szabolcs-Szatmár 40,5 százezrelék
Szolnok 48.4 százezrelék (!)
Tolna 39.7 százezrelék
Vas 21,6 százezrelék
Veszprém 31.9 százezrelék
Zala 24.9 százezrelék

A fenti adatokból kiolvasható, hogy az ország délkeleti részében (kb. a 
Nyíregyháza-Pécs vonal) mintegy 2-2,3-szoros az öngyilkosság, mint ettől 
északra, és az északi és a nyugati megyékben viszonylag alacsony az érték. 
Ami különös, hogy ez az arány -  dacolva minden társadalmi-politikai-gaz- 
dasági „alakulattal” -  kb. 70 éve fennáll, s mely’ tény egyik legizgalmasabb 
kérdése a magyar öngyilkosság-kutatásnak, s ebben a kérdésben érdemi vizs
gálódás eddig alig történt. Jelen munka keretei sem biztosítják ennek taglalá
sát és a lehetséges válaszok megkísérlését, de bizonyos, hogy a kultúra mé
lyén keresendő az ok, a hagyományozódásban többek között, amelyről azon
ban e munka során is szót ejtünk.

A megye területén azonban a fentebb jelzett 21,9 százezrelék eloszlása 
egyenetlen, Mint az alábbi számok mutatják, a városok öngyilkossági rátája 
alacsonyabb, mint a falvaké, mely jelenség meglepő és csak az utóbbi évek 
jellemzőjeként jelentkezik.

Városok: Salgótarján 17,9 százezrelék
Balassagyarmat 18,1 százezrelék

Járások: Rétság 25,1 százezrelék
Szécsény 16,6 százezrelék
Pásztó 28,4 százezrelék
Bátonyterenye 25.3 százezrelék
Balassagyarmat 20,4 százezrelék
Salgótarján 25,6 százezrelék
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Fenti adatokból kitűnik, hogy a városok öngyilkossági rátája 18,o százez
relék, míg a falvaké 23,4. Ez megerősíti azt, hogy a falvak veszélyeztetettsé
ge lassan meghaladja a városokét, s egyben azt is mutatja, hogy az „apró
falvas” vidékek sem kivételek ebből, ellentétben egyes irodalmi adatokkal. S 
ebben a meghaladásban az a komor mozzanat, hogy nem a város átlaga 
csökkent a falusi ráta alá, hanem a falu érte utól alulról a városi átlagot.

A rendelkezésre álló rendőrségi anyagok, orvosi jegyzőkönyvek, korrajzok 
és a megyében eltöltött közel negyven évem (ebből hivatalosan 15 év) alapos 
benyomások megszerzését tette lehetővé, melyek alapján azt tudtam megmon
dani, mi nem okozza ezt az emelkedést:

1. Biztosan nem írható a változás az egészségügyi „infrastruktúra”  rovásá
ra” , a mentőszolgálat elérési ideje nem rosszabb a nagyvárosokénál; az egész
ségügyi ellátás lehetőségei egyre javulnak; a felfedezésben és kórismézésben 
késlekedés, tétovázás nem volt.

2. Az elkövetési módokat átnézve kiderül, hogy a sikeres elkövetők közel 
85 százalék olyan brutális módot választott, hogy mindennemű orvosi bravúr 
értelmét veszti (önakasztás, vonatgázoltatás, magasból leugrás, lövés, erős mé
reg-vegyszer) .

3. Az esemény felfedezésében a falusi kisközösségek sűrűbb kapcsolatháló
zata kifejezetten pozitív irányba hat.

4. Az esetté minősítés, mely több országban elfedő mechanizmusként hathat 
(biztosító, presztízs, vallási okok), hazánkban aligha bizonyítható, joggyakor
latunkban pedig kizárt.

A mi okozza? kérdés már nehezebb, de egy-két biztosan meglevő mozzanat, 
illetve körülmény kirajzolódott az anyagok értékeléséből:

1. A falusi populáció sajátosan nyitott, elfogadó, megértőbb az öngyilkos
ság mint megoldó képlet felé. A „majd mellátod kicsinyálom magam” , vagy 
„kisinkelem magam úgyis” -szerű megjegyzések a mindennapos kommunikáció 
részei, anélkül, hogy a környezet ebből beavatkozásra okot adó jelzést venne, 
hiszen „annyit mondta, hogy már megis untuk” , vagy „ha berugik, mindig 
öngyilkos akar lenni” . Ezek a kommunikációk, melyek meglehetősen direktek 
(az indirektekről itt nem szólunk), a legtöbb esetben nem járnak az inter
perszonális helyzetek, válságok javulásával, a konfliktust-sérelmet hordozó 
szituációk rendeződésével, a könnyen dekódolható jelzést a környezet nem 
„veszi” , sőt egyfajta „ártatlan megjegyzés” formájában sugallt is ez a megol
dóképlet: „ha ezt csinálod tovább, én ölöm meg magam” vagy: „mondtam
neki viccesen, ha ennyit iszik továbbra is, inkább ugorjon a kútba” . Az ilyen 
típusú megjegyzések a sikeres esetek (de az itt nem tárgyalt kísérletezők cso
portjában is) mintegy 4 százalékban szerepeltek (!),

2. Egyfajta kommunikációgátlás is szembetűnő. A kisközösségek tagjai kép
telenek vagy igen kis hatékonysággal képesek az egymás között felmerülő 
konfliktusokat verbális úton megoldani, mert az ilyen típusú „megbeszélés
nek” , megoldásnak, nincs kulturálisan meghatározott módja, kialakult hagyo
mánya, formája. Ez egyértelműen a falusi népesség sajátosságának bizonyult 
a feldolgozott anyag alapján.

3. Az is kimutatható és érzékelhető volt, hogy minden kétségtelen fejlődés 
és változás ellenére falvainkban még ma is élnek archaikus, évszázados tra
díciókba visszanyúló minták, szerepelőírások, patriarchális maradványok. Az 
egyre nagyobb társadalmi mobilitás, a termelési struktúra markáns átépülé-
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se, a lakhelytől távolabb és többnyire városban végzett munka a kitekintés 
horizontját tágítja, a tömegkommunikációs eszközökön keresztül kapott, a ha
gyományos életforma értékeivel sokban ütköző értékrend és normák konfron
tációja ezekkel a hagyományos, „archaikus” értékrendekkel számos mezőben 
komoly identitászavart, szerep- és önmeghatározási diszfunkciót okoz.

A szerepzavar talán a nők körében volt jobban érzékelhető, de lehet az is, 
hogy ők nyíltak meg könnyebben, őszintébben. A nőktől még ma is elvárt a 
gyermeknevelés-háztartás gondjának kizárólagos viselése, de többé-kevésbé a 
hivatalos munkavállalás is. Ugyanakkor az „ember” iránti kissé szolgai tola- 
rencia is megkívánt norma; a „fektessétek zöld. paplanos ágyba”, vagy „ha be
teg is keljen fel”  jelenség.

Ezt a túlzott tolarenciát még a hivatalos szervek részéről is sokszor tapasz
talhatják, mert ezek a fórumok is megértőbbek még a vizsgálódás időszaká
ban is a férfiak részéről megnyilvánuló masszív alkoholizálás, családon belüli 
„rémarulom” iránt. Az anyag elemzése során kiderült azonban az is, hogy fur
csa módon még a szülők is többnyire elutasító magatartás mutatnak, például 
az ideiglenesen gyermekeivel „visszaköltözni” kívánó leányukkal szemben, 
sokszor még az elvi szolidaritást is megtagadva: „az én uram is ezt csinálta, 
mégis kibírtam”, vagy „te választottad, most már csináld”. Az ilyen típusú 
válaszok nem ritkák, s mutatják a tradíciókba gyökérző rejektív, visszautasíto 
magatartást.

A férfinépesség tagjaira vonatkozóan viszont tradicionális követelmény, 
hogy „ne nyafogjon” , konfliktusait zárja magába, s talán ezért is megengedett 
és tűrt az egyedüli levezetési mód: az alkohol. A  kifelé fordulásnak, a hig
gadt válaszadásnak, a felgyülemlő agresszivitás levezetésének mélyen rögzült 
kulturális gátjai, illetve megszabott módjai vannak, mely talán a magyar 
(közép-kelet-európai) néplélek egyik sajátossága. (Sehol annyi véres ballada, 
halálközeli dal, „búsuló” !) Ez a konok, szikár fegyelem, mely az indulatok 
kummunikációját eredményezi (melyek ha kitörnek, akkor viszont inadekvát, 
enormis módon), a történelmileg ránk kényszerített és immár internizált- 
szervült fékek megléte nem mond ellent a „sej-haj sose halunk meg” nagy
bőgőbe ugró-sírva vigadó másik végletnek, mert „sírásnak és nevetésnek egy
formán a mindenre kiterjedő kétségbeesés az oka” .

5. Jól demonstrálható anyagunkban a szocializáció, a „megoldási képle
tek” tanulása, az öngyilkos viselkedés modell hatása is.

A  szocializáció az a nevelési-tanulási folyamat, mely során az egyén a tár
sadalmi tapasztalatokat, ismereteket, reagálási mintákat elsajátítja, miközben 
felnőtté válva definiálja-identifikálja önmagát. Így minden viselkedésre végül 
is a társadalom nevel, bár a társadalmi hatás (értelemszerűen) nem közvetle
nül érvényesül, nem azon primer közösségek szűrőjén keresztül éri az egyént, ahova 

születik és ahol a világgal ismerkedni kezd. Az öngyilkos-viselkedés is tanult 
magatartás és az önmagát meghatározó személyiségbe fejlődése során épül be 
-  mint megoldóképlet. Szerencsés esetben (kiegyensúlyozott életviszonyok, ér
telmi revízió stb.) ez a megoldásképlet a személyiségben háttérbe szorulhat, 
perifériára kerülhet, de megoldhatatlan élethelyzetekben mobilizálódhat.

Anyagunk elemzése során (s itt meg kell jegyeznünk: a vizsgálódás sokkal 
több szempontú volt, mint az itt közölhető) feltűnő volt az olyan típusú 
adat, miszerint „a gyerek talált rá” az istállóban, padláson stb. a sikeres el
követőre. Ilyen irányba is átnézve az anyagot, kiderült, hogy az esetek 4,2
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százalékában a „felfedező” az elkövető kiskorú gyermeke volt. (Ugyanezen 
adat a kísérletezőknél 4,5 százalék.) Az ilyen helyzetek fertőző-tanító hatását 
fentiek értelmében részletezni aligha szükséges, a lelki ártalomról se szólva 
ezúttal.

A szocializáción keresztül hagyományozódó megoldási minták meglétére 
utal a megye területén észlelhető kifejezett eloszlási egyenetlenség is. Mint az 
a már közölt táblázatból kitűnik: a megyei átlag alatt szerepel a szécsényi, 
balassagyarmati és bátonyterenyei járás, míg a rétsági és salgótarjáni már ma
gasabb, és kiugróan magas a pásztói járás öngyilkossági rátája (28,4), de főleg 
maga Pásztó nagyközség (ma város) is, ahol 3o,8(!) százezrelék a sikeres cse
lekmények száma. Nem látunk más érdemi magyarázatot erre a markáns kü
lönbségre, mint azt, hogy a szubkultúra „belterjes” szokásmintái beépülnek 
az azt alkotó egyedekbe és hagyományozódnak. Profánabbul: ezen a terüle
ten elfogadott megoldási mód az öngyilkosság megoldhatatlannak látszó élet
helyzetekben. (A hozzáférhető adatok összevetésével semminemű gazdasági- 
kulturális-szociális eltérést nem találtunk, mely ezt a kifejezett különbséget 
magyarázná.) A szomszédos, magasabb rátájú Heves megye felé ma a társa
dalmi mobilitás csekély, így ez a hatás is elhagyható, egyébként sem lenne 
önmagában magyarázó ok. A vidéken gyakran emlegetett, a megyei átlagot 
meghaladó alkoholizálást igazán nem lehetett kimutatni, legalábbis a pszichiát
riai osztályok idevágó paraméterei alapján.

De a még kisebb közösségek hatásának kimutatására is igen meggyőző 
példára bukkantunk az anyag elemzése során. A rétsági járás 3-3 faluja kö
zött kifejezett különbség mutatkozott. A két háromszög: Diósjenő-Nagyoro- 
szi-Nógrád, illetve Hont-Ipolyvece-Drégelypalánk. Míg az elsőként említett 
„háromszögben” a megyei és a környező járási átlagot is messze felülmúló a 
sikeres öngyilkosság (36,3!), addig az innen 15-20 kilométerre levő másik 
„háromszögben” a vizsgált időszakban egyetlen „bennszülött”  személy lett 
csak öngyilkos. A másik két személy tette előtt pár héttel költözött a falvak 
egyikébe Szabolcsból és a Nyírségből(!). Megjegyzendő, hogy a két három
szög falvai a terület talán legdinamikusabban fejlődő, jómódú, történelmi 
tradíciókkal, stabil településszerkezettel bíró régi települései. Gazdasági-kul
turális hagyományaikban értékelhető eltérést kimutatni nem sikerült, bár 
minden hozzáférhető mai adatot és történelmi forrást igyekeztünk felkutatni 
az összevetéshez.

Az említett hatás bizonyító még egyedibb és kirívóbb példája Patak község. 
Az alacsony rátájú járásban (20,4), a Balassagyarmathoz (18,1) közeli, 1100 
lélekszámú faluban extrém fokban magas a sikeres öngyilkosság, mintegy 56,7 
százezrelék!, s aképpen a megye legveszélyeztetettebb faluja, anélkül, hogy a 
szomszédos településektől bármi másban különbözne.

Ezek az izolált és nagymértékű eltérések a szubkultúra mintaadó, megol
dási képletet rögzítő-sugalló-hagyományozó hatását sajnálatosan szépen de
monstrálják.

A vizsgált anyag sok lehetséges demográfiai vonatkozásából csak párat 
emeltünk ki terjedelmi okokból egyrészt, másrészt csak azokat, melyek vala
melyest eltérnek az ismert irodalmi adatoktól vagy speciális lokális problé
mát hordoznak -  vélhetőleg.

A tíz év alatt az éves eloszlás gyakorlatilag változatlan, a férfi-nő arány
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is az ismertek szerint alakul: 4 :1 ; tehát lényegesen több férfi követ el sikeres 
suicidiumot. A kormegoszlást külön táblázatban mellékeljük, azért is, mert a 
szokvány adatoktól eltérően nem az időskorúak, a 60 év felettiek a legve
szélyeztetettebbek, hanem a 40-49 éves populáció, bár a különbség kicsi, a 
rizikó mindkét csoportban kétszeres a normál népességhez mérten. Relatíve 
veszélyeztetett csak az 50-59 éves korosztály, s ha a számok tükrében nem is 
az, mégis nyomasztó szám, hogy az egész sikeres létszám 14 százaléka 15-29 
éves volt!!

A következő táblázat a foglalkozás szerinti megoszlást mutatja. A „fizikai 
dolgozó” fogalom területünkön is sajátos munkás-paraszt keveredést-ötvöző- 
dést jelent; a munkásság nagy része faluból bejáró, nemrég még paraszti 
munkát végző (idényszerűen még ma is!), falusi közösségben élő, de város
ban dolgozó ember. A táblázat szokványadata az értelmiségiek alacsony ré
szesedése, a többi adat sem igen tér el a szokásostól, kivéve a nyugdíjas ka
tegóriát, ezen belül is különösen a rokkant nyugdíjasokat. Számuk viszonylag 
magas, és bár a táblázaton nem látható, életkoruk 45-55 év körül volt és 
csaknem kizárólag a salgótarjáni és bátonyterenyei járásból. Többirányú 
anamnéziseket elemezve, a következő kép derült ki. Jó  pár évvel ezelőtt or
szágos szintű döntés következtében visszafejlesztés történt a hazai szénbányá
szatban, így a salgótarjáni szénmedencében is. Pedig a bányászatnak itt nagy 
hagyományai voltak, jó keresetet biztosított és bár néha embertelenül nehéz 
körülmények között kellett dolgozni, valamiféle hősies attitűd is kialakult a 
„föld gyomrában” dolgozó kemény, férfias kitartást kívánó férfi emberekben. 
Sokat panaszkodva, de azért szerették ezt a munkát, túl az anyagi előnyökön, 
ami még így sem volt arányban az elvégzettekkel. A visszafejlesztés idején 
azután „tömeges” leszázalékolások indultak el bizonyos korosztályoknál (s 
kinél ne lehetne találni 15-20 évi bányászmunka után valamilyen bajt). E 
folyamat eredményeként meglehetősen sok, addig magas keresetű, más szak- 
képzettséggel nem rendelkező, arra már át nem képezhető, viszonylag fiatal, 
tulajdonképpen munkaképes férfi került nyugdíjazásra. Ezek egy része sértő
dötten, magukat feleslegesnek érezve otthon üldögélt, kocsmázott, rengeteg 
idejük lévén, feleségüket figyelték, gyanúsítgatták (aki továbbra is bejárt mun
kahelyére, vagy éppen ekkor állt munkába), majd lassan masszív alkoholistá
vá váltak, féltékenységi kóros állapotok léptek fel, s valamilyen aktuális ok 
kapcsán nagy számban követtek el öngyilkosságot. Ezért is észlelhető anya
gunkban olyan nagy számban a 40-49 éves populáció sikeres tette, szépen pél
dázva a társadalom markáns szerepét az öngyilkosságokban. Mindezt azért is 
érdemesnek látjuk részletezni, mert a munka írásakor egy a fentinél lénye
gesen erőteljesebb és jóval nagyobb réteget érintő hasonló tendenciáról, hatá
rozatokról hallunk nap mint nap. A döntéshozók figyelmébe kell ajánlanunk 
a fenti szerény tényeket és ha ezen újabb intézkedések nem kellő előkészítés, 
körültekintés után és embercentrikus módon fognak lezajlani (melyre társa
dalmunk mentálhigiénés viszonyai miatt van esély), úgy az elkövetkezendő 
2-3 évben a szociológus-statisztikus szakemberek ismét nem kívánt adatokat, 
tendenciákat lesznek kénytelenek rögzíteni a devienciák területén. Reméljük 
rossz jósnak bizonyulunk.

Elemeztük a motivációkat is, bár tudva tudjuk, hogy a végső pillanat „mo
tivációja” csak a jéghegy csúcsa, az öngyilkosság folyamat, „egy lassan leját
szódó psychológiai dráma utolsó felvonásának utolsó jelenete” (Steckel).
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Életkori megoszlás nemek szerint is bontva

Foglalkozás szerinti megoszlás

F IZ IK A I A LKA L - ÉRTEL- ELTARTOTT FOGL.

DOLGOZÓ M A ZOTT M ISÉG I HTB. GONDOZOTT TANULÓ N ÉLKÜ LI N Y U G D ÍJ A S

229 40 7 31 17 6 8

K O R A  M IA T T

144

R O K K A N T

40
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Az mindenesetre kiderült: a durva, iszákos, féltékeny, az egész családot 
permanensen rettegésben tartó férj viselkedése a női öngyilkosságok egyik 
legfőbb és leggyakoribb motivációja.

Mindkét nemben meglehetősen magas a megromlott családi viszony (alko
hol nélkül is), mint ok, és sok az idős, beteg, kiszolgáltatott állapotú, kör
nyezetük által „cserbenhagyott” ember is, mint elkövető.

A „szerelmi bánat” még „tartja magát” , de számuk lényegesen kisebb, mint 
például a századelőn. Anyagi gondok, munkahelyi probléma és a régen oly’ 
gyakori „becsületbeli ügy” meglepően kis számban szerepel a motivációk kö
zött. Nem tudni, örülni kell-e ezen tényeknek vagy gyengéden aggódni.

R : És a későbbi pályafutás?

A  pálya maradt, bár módosult-bővült. Futás? „ Önhibámon kívül” elhagy
tam e tájat, de vissza-vissza járok, életem szebbik-jobbik fele mégiscsak itt. . . 
Persze aggódva figyelem a változásokat. Eltűntek például Gyarmaton az ut
cáról a betegek; intoleráns lett a társadalom, vagy türelmetlen; ha valaki le
fröcsköli a másikat a strandon, legszívesebben „bevitetnék” ; a Zsiró-hegy al
jából is eltűnt a legváratlanabb időben kihajtó szamaras kocsi (hatalmas fék
csikorgást okozva), biztosan őt is letiltották, pedig azt is szerettem, időtlen 
nyugalom volt, de lehet az is, hogy öregszem, az utóbbi években már csak
nem kizárólag verset írok a „gyűlölet már visszavonhatatlan” . Ez a kis 
munka valamiféle visszatérés, hommáge á Nógrád, mégha komor is a téma. 
Azért is írtam, mert hiszem, hogy az öngyilkosság nem „betegség”, hanem a 
létezésre adható válaszok egyike, így talán tiszteletben kéne tartanunk. Csak
hogy az is kiderült, hogy többségük nem is igazán akarta a halált, csak a 
körülmények ellen akart tiltakozni. Schoppenhauer írta vagy száz éve: „ . . .a z  
öngyilkos csak elégedetlen a feltételekkel, amelyek között öngyilkossá vált. 
Az élet akarását tehát nem adja fel, benne csak egy jelenséget rombol le !” 
Talán akkor a feltételeken kellene változtatni és ez a feladat mindenkié. Ha 
egy társadalom elesettjein, az átlagnál talán gyengébbjein nem tud segíteni, 
az közönyének, végül is gyengeségének bizonyítéka lesz.

„ . . .  Mi sem természetesebb tehát, ha elsősorban szükségesnek tartjuk 
megismerni az anyaföldet és annak minden tagozatát, melyet magyarok ál
lam, megye, járás, község nevezetek alatt ismerünk, valamint az ezekben ta
lálható egyének egyesüléseit, melyek általánosságban a család, a lakosság, a 
népesség fogalmának felelnek meg...

Kelt Gárdonyban, 19 11 január hónapban

Gróf Mailáth István Géza”
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