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Előszó

A depresszió gyakran megjelenő akadályozója a sikeres 
életvezetésnek. Talán még jobban kifejezésre jut ez, ha a fia
tal személyiséget érinti, ha a gyenge védekező mechanizmu
sokkal együtt még a kellő tapasztalatok is hiányoznak. Ezért 
szinte törvényszerű, hogy a legkreatívabb korban, a fiatal- és 
középkorban megjelenő depresszió okoz legnagyobb szen
vedést mind az az egyénnek, mind a környezetének.

A depresszió olyan pszichés elváltozás, amely gyógyítha
tó, kijavítható hangulatzavar, és így az élet minőségének ja
vulását eredményezi. Mindehhez nagyon fontos, hogy első 
lépésként felismerjük hangulatzavarunkat, hogy túllépjünk 
azon az állásponton, hogy: „Valami történik velem, nem 
olyan vagyok, mint régen, de nem tudom, mi az”.

Dr. Sági Zoltán a gyakorló pszichiáter, pszichoterapeuta 
szemével közelíti meg a depresszió jelenségét. "Ismerteti a 
megjelenés lehetséges előzményeit, azt a személyiség mé
lyebb rétegeiben meghúzódó konfliktushelyzetet - és annak 
kialakulását -, amely minden depressziónak az-alapja. Mert 
nincs depresszió konfliktus nélkül.

Konfliktusokból pedig tengernyi van minden fejlődő 
személyiségben. Gondoljunk csak a pubertás- vagy az 
adoleszcenskorra, amikor a vákuum a legnagyobb az én és 
a külvilág között. Az adoleszcenskor minden egyén életének 
egységes, de összetett, dinamikus, mély változásokkal 
átszőtt időszaka. Burjánzik a szenvedélyektől, kihívásoktól, 
lázadásoktól, leszámolásoktól, reményektől, a mindenható
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ságérzéstől, szerelemtől, sebezhetőségtől, nemritkán a féle
lemtől, bizonytalanságtól, a kételyektől, de a meghiúsulás
tól, megtörtségtől, szomorúságtól és a kétségbeesésektől is. 
Az átalakulás minden generációnál nehézségeket - vagy 
akár kríziseket - vált ki. A személyiségszerkezet milyenségé
től, kapacitásától függ, hogy az átalakulás kedvező vagy ked
vezőtlen irányt vesz-e, progresszív vagy regresszív, személyi
séget gyarapító vagy blokkoló. Mindettől függetlenül azon
ban ezek az életszakaszok már közel vannak a „végállomás ”- 
hoz, a személyiség felnőttes állapotához. Többszörösen 
fontos tehát megelőzni a „sérülés”-t, ha pedig megtörtént, 
felismerni azt és gyógyítani. Minél kisebb a sérülés, annál 
kisebb heggel gyógyul.

A depresszió megnyilvánulási formáinak ismeretében 
könnyebben észrevehetővé és követhetővé válnak már a 
kezdeti formák is. A gyógyítás lehetőségeit áttekintve pedig 
eloszolhatnak azok a - sajnos egyes helyeken még mindig 
meglevő - misztikus elképzelések, hogy a „lelki” betegségek
- így a depresszió is -  végzetszerűek, gyógyíthatatlanok. 
Sokan betegen élik le akár egész életüket is, pedig egészsége
sek lehetnének, ha elhinnék, hogy egészségesek.

Értékrendszerünk pedig egyre jobban teljesítmény
orientálttá válik, amely óhatatlanul gerjeszti az önmegvaló
sítás féktelenné válását. Ez azonban nem minden esetben si
keres. A frusztráció, a sikertelenségek feloldhatatlannak lát
szó konfliktushelyzetet teremtenek. A következmény: feszült
ség, szorongás, depresszió és az ember elmagányosodása.

Reviczky Gyula Magamról című versében így vall erről:

Ragyoghat a nap az égen;
Te sötétben, feketében 
Látsz mindent, ha bánatod van;
Míg ha kedved lángra lobban,
Minden érted van teremtve;
Télen is jársz rózsakertbe’,
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A nap is csak rád ragyog,
S kik itt laknak: angyalok. 
Hát ne fordulj vak hevedben 
A világ s rendje ellen...
Úgy tekints az emberekre, 
Hogy a föld se jó, se ferde;
Se gyönyörű, se bú tanyája, 
Csak magadnak képe, mása. 
A világ csak - hangulat

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a depresszió 
olyan pszichés zavar, amely gyógyítható!

A depresszió kezelése pedig megelőzési módszere a 
másik szomorú jelenségnek: az öngyilkosságnak.

A személyiség önmaga ellen irányuló agressziójának e 
legsúlyosabb formája köztudottan egyáltalán nem ritka 
tájainkon. Az esetek nagyon nagy hányadában - igaz, nem 
minden esetben - az öngyilkosságot vagy öngyilkossági 
kísérletet súlyos depressziós hullámok előzik meg. Ebből 
következik, hogy hasznos, ha a depresszió és az öngyilkos
ság fogalmát társítjuk, hiszen nyugodtan állíthatjuk, hogy 
minden depresszió potenciális öngyilkosságveszélyt is rejt 
magában.

Az öngyilkosságveszély, az öngyilkosság előtti állapot 
felismerhető, és van segítség! Ez a másik fontos üzenet, amit 
közvetíteni igyekszik e könyv. S megpróbál elindítani egy 
fontos gondolatot, mégpedig, hogy a születés értelme az 
élet!

Dr. Kinka D. Ofélia 
pszichiáter

7





Bevezetés

Az időszakos letörtség, levertség, nyomott hangulat, 
szomorúság hozzátartozik mindennapjainkhoz. Ha azon
ban kóros szintet ér el, vagy betegség formájában 
mutatkozik meg, depresszióról beszélünk.

A „depresszió százada” - gyakran nevezzük így korun
kat. Elég csak az adatokat megnézni: a lakosság 20-40%-a 
szenved ebben a lelki kórban.

Hogyan lehet az, hogy egyes családokban halmozottan 
fordulnak elő a depresszió különböző formái?

Hogyan lehetséges az, hogy egyes tájakon, földrészeken 
olyan különböző arányszámban fordul elő ez a lelki elvál
tozás?

Hogyan lehetséges az, hogy egyre fiatalabb korban üti fel 
a fejét?

Milyen a depressziósak személyiségműködése?
Milyen nyomot hagynak környezetükben?
Megannyi kérdés, amelyekkel már szinte emberemléke

zet óta találkozunk, de válasz rájuk a mai napig sincs. 
Mintha egy titokzatos kór emésztene bennünket, amely 
generációról generációra száll.

Fel lehet-e ismerni a depressziót, fel tudjuk-e ismerni 
depressziónkat?

A pszichiátriai rendelőben történő mindennapi munka 
során szerzett tapasztalat azt látszik bizonyítani, hogy az 
emberek többsége meglehetősen jól felismeri a lelkiállapotá
ban bekövetkező változások és a környezetében lejátszódó
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események közötti összefüggést. Például a munkahely vagy 
a szeretett személy elvesztése és a depresszió megjelenése 
közötti kapcsolatot. A gond ott kezdődik, hogy miután ez a 
felismerés megtörtént, nem tudnak vele mit kezdeni. 
Hogyan visszabillenni a régi kerékvágásba, egyensúlyi 
állapotba?

A mindennapok - megtanult és nagyon sokszor alkalma
zott - reakciója az, hogy a veszítésre, illetve a veszítés okoz
ta fájdalomra automatikusan meneküléssel reagálunk.

Nem hasznos-e vajon feltenni a kérdést magunknak: 
„Egy veszteség azt jelenti-e, hogy minden elveszett, hogy a 
veszteség teljes?”

Amikor fáj és vérzünk, akkor feltétlenül teljesen el kell 
véreznünk?

Vagy tehetünk valamit?
Úgy vélem, hogy Albert Schweitzernek, a nagy humanis

tának és gondolkodónak van igaza, amikor ezt mondja:
„Hiszem, hogy az embernek nem kell végigjárnia az össze

omláshoz vezető utat. ”
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Régóta ismert

Az a felismerés, hogy az embereknek vannak hangulatza
varral jellemezhető, kóros állapotai, évezredek óta ismere
tes. Az ókori Egyiptomból származó orvosi dokumentum
ban, az Éber-papiruszban már leírnak egy nagy reményte
lenséggel jellemzett betegséget, amely megegyezik a dep
resszió mai modern fogalmával.

Az ótestamentum, Sámuel könyve tartalmazza Saul esetét. 
Saul i. e. a VIII. században Izrael királya volt, és súlyos dep
resszióban szenvedett, bűntudat és munkaképtelenség gyötörte.

Ennek a betegségnek az eredeti neve: melankólia, s a negye
dik században Hippokratész írásaiban jelenik meg. A melan
kólia kifejezés szó szerint fekete epét jelent, és visszatük
röződik benne az az ókori hit, mely a zavarokat a testnedvek 
kémiai egyensúlyzavarának tulajdonította. A hangulat
zavarokról szóló leírások a legrégibb időktől kezdve napjain
kig folytatódnak. Hogy csak néhányat említsük azok közül az 
írók közül, akik leírták személyes küzdelmüket a dep
resszióval, illetve a reménytelenséggel: Szent Ágoston, Keresz
telő Szent János, Shakespeare (a Hamletban), Lev Tolsztoj...

Egy további érdekessége a hangulatzavaroknak: a tehet
séggel való kapcsolódásuk. Arisztotelész mutatott rá még 
i. e. a IV. században, hogy azok, akik a politikában, filozófi
ában, költészetben és a művészetekben kiválót nyújtottak, 
valamennyien hajlamosak a melankóliára. Lehet, hogy a 
hangulatzavarban szenvedő emberek kreatívabbak vagy te
hetségesebbek, mint az átlagemberek?
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A nyilvánvaló hangulatzavarban szenvedett jelentős írók, 
költők listája szintén hosszú. Csak néhány név erről: Ernest 
Hemingway, Ady Endre, Gogol, József Attila, Goethe, Nor
man Mailer, Kosztolányi Dezső, Pilinszky János stb.

Sok kiemelkedő filozófus, tudós és politikus is hangulat
zavarban szenvedett. Arisztotelész példaként említi Platónt, 
Nagy Sándort, de ugyanezt példázza Ábrahám Lincoln, 
Churchill, Kossuth Lajos... és még sokan mások.

Mindezek talán segítenek abban, hogy jobban láthatóvá 
váljék: voltaképpen mégsem olyan elváltozásról, betegségről 
van szó, amit csak a legmodernebb kor hozott és hoz magá
val. A terjedés, az egyre nagyobb gyakoriság inkább azzal lát
szik összefüggést mutatni, hogy az emberben lassan megje
lenik az igény saját lelkivilágával szemben is. Felismeri, hogy 
nem valamiféle misztikus, megfoghatatlan valami lakozik 
benne - a „lélek” -, amelyhez nem lehet és nem szabad hoz
zányúlni, és amely ha beteggé válik, nem lehet gyógyítani.

A másrészt viszont azok a lehetőségek, diagnosztikai esz
közök, amelyekkel a pszichés elváltozásokat - így tehát a 
depressziót, annak különböző fajtáit is - ki lehet mutatni, 
meg lehet állapítani, jelentős fejlődésen mentek át. Ennék 
köszönhetően a depresszió enyhébb, kezdeti formáját is 
már diagnosztizálni tudjuk.

Meglehetősen gyakori

Mint említettük, 20-30, sőt 40%-os az előfordulási gyako
riság. Másként fogalmazva ez azt jelenti, hogy minden harma
dik-negyedik ember depressziós! Ez bizony óriási számarány.

A depressziósak nagyobb hányadát alkotják a nők: 
60-70%-át, az összeseteknek pedig hozzávetőleg 50%-át fiata
lok. Ennek még nincs pontos magyarázata, habár különböző 
elméleti megközelítések már vannak. Később majd ejtünk 
róluk néhány szót.
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A depresszió milyensége összefüggést mutat az egyén 
gazdasági helyzetével, pontosabban azzal, hogy milyen tár
sadalmi réteghez tartozik. A felső réteghez tartozó dep
ressziósak rendszerint az élet iránti érdeklődés elvesztését 
mutatják.A középosztálybeli depressziósak körében a ma
gány és a sírás van jelen. Az alacsony rétegbeli depresszió
sak pedig inkább hiábavalóságukat, öngyűlöletüket hangoz
tatják.

Az iskolai végzettség és a depresszió gyakorisága egyenes 
arányban áll egymással. Szomorú ellentmondás ez: minél 
magasabb az iskolai végzettség, az intellektuális készség, 
annál gyakoribb a depresszió. De úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy minél nagyobb az értelmi képesség, annál gyatrább az 
érzelmi kapacitás. Ezért van az, hogy egy érzelmi trauma 
legtöbbször a „menekülés a betegségbe - depresszióba” re
akciót vonja maga után.

Mielőtt rátérnénk mindazokra a tényezőkre, amelyek a 
depresszió megjelenését elősegítik, hasznos megismerkedni 
a tünetekkel.

A depresszió tünetei

A szomorúság és a reménytelenség érzése gyakran része 
a normális emberi életnek. Ezért ahhoz, hogy depresszióról 
beszéljünk, fontos azoknak a tüneteknek a megléte, amelyek 
a kóros szomorúságot elhatárolják a stresszre és a sérelem
re adott normális választól.

Ahhoz, hogy a depresszió diagnózisát fel lehessen állí
tani, a következő tünetekből ötnek (vagy többnek) kell fen
nállnia legalább kéthetes periódus alatt, és ezek a korábbi 
tevékenység vagy életvezetés megváltozásaként jelennek 
meg.
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A nap legnagyobb részében és csaknem mindennap 
levert hangulat, szomorúság, üresség érzése, könnyezés, 
sírás.
Az érdeklődés és örömérzet jelentős csökkenése 
minden vagy majdnem minden tevékenységben a 
nap túlnyomó részében és majdnem mindennap. 
Jelentős súlycsökkenés vagy -gyarapodás (havonta a 
testsúly 5%-át elérő változás) diétázás nélkül, illetve 
az étvágy jelentős csökkenése vagy növekedése 
csaknem mindennap.
Álmatlanság vagy fokozott alvásigény.
Nyugtalanság vagy gátoltság csaknem mindennap. 
Fáradtság-, energiahiány-érzés csaknem mindennap. 
Érdektelenség érzete vagy kifejezett alaptalan 
önvád vagy bűntudat, amely akár a téveszme szintjét 
is elérheti, szinte mindennap.
Csökkent gondolkodási, összpontosítási vagy döntési 
képesség, szinte mindennap.
A halál gondolatával való gyakori foglalkozás, 
halálfélelem vagy visszatérő öngyilkossági gondolatok 
konkrét terv nélkül, illetve öngyilkossági kísérletek 
vagy konkrét öngyilkossági terv.

Ezeket a tüneteket, amelyek megléte esetén beszélünk 
depresszióról, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO, 

DSMIV.) határozta meg, és a világon általánosan elfogadott.

Mint látható, a depresszióban az alapvető eltérés a hangu
lati élet változása. A depressziós ember szomorúságot, re
ménytelenséget érez, lehangolt vagy kétségbeesett. Habár a 
rosszkedvűség gyakrabban fordul elő, mint a szomorúság ér
zése, néha inkább feszültség vagy ingerlékenység tapasztalha
tó, amihez csak kismértékű szomorúság társul. Nem ritkán 
azt hallani, hogy a depressziósak elvesztették képességüket az 
öröm érzésére, azaz nem tudnak örülni, vagy elveszett érdek

14



lődésük olyan dolgok iránt, amelyeket rendes körülmények 
között addig élvezettel műveltek, csináltak.

A depressziós alaphangulatot gyakran kíséri álmatlanság 
vagy étvágytalanság. Ez utóbbi gyakran fogyáshoz vezet, ha
bár a depressziósak néha erőltetik az evést. Étvágytalansá
guk ellenére szűkebb környezetük buzdíthatja őket evésre, 
így a fogyás minimális is lehet. Jóval ritkábban, de azért elő
fordul a depresszióban, hogy az étvágy növekszik, aminek 
persze súlynövekedés, elhízás a következménye.

Az alvászavar lehet az elalvás vagy az átalvás zavara.
Az elalvási zavar azt jelenti, hogy az egyén nehezen 

alszik el, gyakran több órán át hánykolódik, forgolódik 
ágyában, mielőtt elaludna.

Az átalvás zavara vagy abban nyilvánul meg, hogy az em
ber felébred az éjszaka közepén, ébren marad egy-két órát, 
és végül újra elalszik, vagy pedig abban, hogy kora reggel fel
ébred és utána már nem tud elaludni. A tapasztalat azt mu
tatja, hogy azok a depressziós állapotok, amelyekben az át
alvás zavarai vannak jelen, súlyosabbak. A depressziósak 
panaszkodhatnak még arra, hogy nyugtalanul alszanak, 
vagy hogy egész éjszaka fent vannak, alig vagy szinte sem
mit nem alszanak. Ismét más esetben az alvászavar abban 
nyilvánul meg, hogy túl sokat alszanak, állandóan fáradtnak 
érzik magukat, és akár napi tíz-tizennégy órát is alvással 
töltenek.

A depressziósak gyakran panaszkodnak meglassultságra 
vagy nyugtalanságra is. A meglassultság következtében órá
kon keresztül ülhetnek egy fotelben csendben, végtelenbe 
révedt tekintettel, anélkül, hogy bárkivel is szót váltanának, 
vagy arra igényük támadna. Amikor végül felkelnek, és mo
zogni kezdenek, csigalassúsággal sétálnak, beszédük lassú, a 
hozzájuk intézett kérdésekre adott válaszok rövidek, szinte 
táviratszerűek. Arra panaszkodnak, hogy a gondolkodásuk 
addig megszokott tempója lelassult.
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A másik véglet a nyugtalanság, a különösen ideges állapot. 
Ingerlékenységről, feszültségről, szorongásról beszélnek. Kép
telenek egy fotelban ülni, gyakran fel-alá járkálnak. Tördelhe
tik a kezüket, vagy más gesztusokat ismételgethetnek, például 
ujjaikkal dobolhatnak az asztalon, húzogathatják a hajukat 
vagy a ruhájukat, játszadozhatnak valamilyen tárggyal. Beszé
dük általában gyors, magas hanglejtésű, szaggatott.

Máskor viszont nagyon gyakran arra panaszkodnak, 
hogy hamar elfáradnak vagy feltűnően csökken az energi
ájuk. A mindennapi életben ez lehet a leggyakoribb panasz.

Az érdektelenség és a bűntudat érzése a következő, amely 
szintén gyakori a depresszióban. A depressziós emberek el
veszítik önbizalmukat. Például félnek munkába menni, vizs
gázni vagy éppen a házimunka kötelezettségeit magukra vál
lalni, a telefont felvenni vagy valakit visszahívni. Kerülik a 
társadalmi kötelezettségeket, a vezető beosztások elfogadá
sát, mert képtelennek érzik magukat az emberekkel való kap
csolatteremtésre. Teljesen reményvesztetté, kétségbeesetté 
válhatnak, úgy élve meg önmagukat, hogy még azt sem ér
demlik meg, hogy valaha is jobban érezhessék magukat.

A depressziós ember folyton bűnösnek érezheti magát a 
múltban elkövetett valóságos vagy vélt bűnei miatt. Hibáit, 
yétségeit súlyosabbnak éli meg, mint amilyenek valójában, 
így abban a hitben kezd élni, hogy a társadalom ki fogja őt 
taszítani, mert gyerekkorában hazudott, vagy hosszú időt 
fog börtönben tölteni, mert nem fizetett be valamilyen 
számlát, adót stb.

Az említett lelassult gondolkodás miatt a figyelemössz
pontosítás, a koncentrálási képesség romlik. A depresszió
sak úgy érezhetik, hogy képtelenek a tanulásra, képtelenek 
egy könnyű olvasmány vagy akár a napi sajtó elolvasására. 
Ugyanakkor sokszor gondolkodnak a halálról vagy az ön- 
gyilkosságról. A halált úgy tekintik, mint menekülést a szen
vedéstől, vagy mint megérdemelt büntetést elkövetett 
bűneikért. Gyakran azt az elképzelésüket fejtik ki, hogy

16



„mindenkinek jobb lesz nélkülem”. Különösen gyakori 
mottó ez fiatalkorban. A depressziós beteg öngyilkosságá
nak veszélye mindig nagy - különösen, ha van már ilyen 
minta a családban, környezetben.

A szexuális késztetésük, érdeklődésük jelentősen csök
kenhet, akár teljesen érdektelenné válhatnak, megjelenhet 
az impotencia, az orgazmus hiánya.

Ami a depresszió egyéb formáit illeti, nem ritka a rejtett 
depresszió.

Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a teljes depresszió nem 
közvetlenül, azonnal nyilvánul meg, hanem rejtve marad, 
mert a beteg nem számol be nyomott hangulatáról. Idősebb 
korban például a beteg sok testi tünetre panaszkodhat, ame
lyek zavarják: képtelen koncentrálni, dolgozni, aludni. Ezek 
az emberek nem tudják elmondani, hogy levertek vagy nyug
talanok, de annál több testi panaszuk van. A gondos orvosi 
kivizsgálás azonban nem talál testi eltéréseket. Ilyenkor 
gyakran rejtett depresszióról van szó, a megfelelő antidep- 
resszáns gyógyszerekkel történő kezeléssel a testi panaszok 
eltűnnek és világossá válik, hogy azok csupán, a depresszió 
tüneteként, másodlagosak voltak.

A külső stresszhatás viszont nem ritkán reaktív dep
ressziót okoz.

Hogy a stresszhatásra miért legtöbbször és elsősorban 
depresszióval reagálunk, arra még nincs egyértelmű magya
rázat. Bizonyos, hogy ebben sok tényező játszik közre. Tény 
viszont, hogy általában másfajta események váltanak ki dep
ressziót nőkben, mint férfiakban. A nőkben gyakrabban 
okoz kóros szomorúságot egy szerelmi csalódás, házastársi 
konfliktus, a házastárs váratlan halála, a magányosság, férfi
akban viszont inkább a karrierhez kapcsolódó, azt veszé
lyeztető események.

A reaktív depresszió sokkal gyakrabban jelenik meg fi
atalkorban, mint hinnénk. Ez érthető is, hiszen ha arra gon
dolunk, hogy olyan biológiai korról van szó - pubertás,
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adoleszcencia amely lényegesen érzékenyebb, sebezhe
tőbb, akkor könnyen érthető ez a gyakoriság.

A depresszió súlyos válfajában téveszmék vagy akár hal- 
lucinációk is megjelenhetnek. Ezek általában a nyomott 
hangulatnak megfelelő téveszmék. A beteg azt kezdheti hin
ni, hogy jön a világ vége és az elmúlásra utaló különböző fe
nyegető jeleket vél felfedezni. Más esetben azt hiheti, hogy 
halálos betegség emészti el testét, ismét máskor pedig üldöz- 
tetéses téveszmék jelenhetnek meg.

Ilyenkor már a depresszió pszichotikus formáiról van 
szó.

Ezeknél a formáknál azonban jelentősebbek a gyerekko
ri depressziók. Lássuk ezeket közelebbről.

A gyerekkori depressziók

A japánok nem ismerik el a gyerekkori depresszió létezé
sét és csak depressziós reakcióról beszélnek gyerekkorban. 
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az ilyen típusú tár
sadalmi szerveződés, amilyenben itt, Európának ebben a ré
szében élünk, igenis kitermeli magából a gyermekkori 
depressziót.

A depresszió a modern társadalmak rohamosan terjedő 
betegsége. A mai fiataloknak tízszer nagyobb esélyük van 
arra, hogy depressziósakká váljanak, mint nagyszüleiknek 
volt ötven évvel ezelőtt. Egy felmérés szerint a 20-25 éve
seknek 56%-a, a 25-40 éveseknek 89%-a esett már át leg
alább egy depressziós perióduson életében, ugyanakkor a 70 
évesek körében ez az arány alig 1%.

Egészen a nyolcvanas évek második feléig, a boldog és 
gondtalan gyerekkor hamis képzetébe kapaszkodva, még a 
tudomány is tiltakozott a gondolat ellen, hogy depresszió a 
gyerekkorban is előfordulhat. Nagy ívben elkerülték a témát, 
vagy elismerték ugyan, hogy a gyermek boldogtalan is lehet,

18



de ezt nem depresszió formájában juttatja kifejezésre, ha
nem más magatartási zavarok tüneteiben. Ez nyilván annak 
a következménye, hogy a depresszió tünetei alkalmasint 
másképpen nyilvánulnak meg, eltérnek a felnőttkori 
tünetektől.

Mint láttuk, a depressziónak kilenc jellegzetes tünetét le
het felismerni.

A hangulat depressziós irányba tolódik el. Ugyanúgy, 
mint felnőttkorban, itt is megjelenik a boldogtalanságérzés, 
hogy nem tud segíteni önmagán, és mások sem tudnak segí
teni rajta, helyzete tehát megoldhatatlan. A depressziós 
hangulat állapotában gyermekkorban is megjelennek a halál 
és az öngyilkosság gondolatai („jobb lenne nekem, ha nem 
élnék”, „a szüleimnek is jobb lenne, ha meghalnék”). Tíz
éves kor alatt a megvalósított öngyilkossági gondolatok szá
ma szerencsére alacsony, a serdülőkorban azonban a szán
dék ijesztően közel kerülhet a cselekvéshez.

Az örömtelenség állapotában, nem talál semmi vonzerőt 
abban, amit korábban szívesen csinált: az ételeknek 
nincsen ízük, a barátokkal beszélgetni felesleges, a szórako
zás, a játék értelmetlen. Az örömtelenség, az örömérzés hiá
nya - amikor a gyerek a jutalomra, a dicséretre, az ajándék
ra közömbösen reagál - komoly figyelmeztető jel.

A legtöbb depressziós gyerek étvágytalan (mint a felnőtt 
is), és rövid idő alatt jelentősen lefogy. Jellemző tünet az ál
matlanság is. Ez utóbbi úgy jelentkezik, hogy a gyerek túl ko
rán ébred, és azután már képtelen újra elaludni. De előfordul 
az is, hogy este lefekvés után órákig nem tud elaludni. Talál
kozni azonban fordított esetekkel is: vannak gyerekek, akik 
szomorúságukban sokat esznek és meghíznak, s olyanok is, 
akik órákkal többet alszanak, mint korábban szoktak.

Mozgásuk lelassul, ami elsősorban a serdülőkre jellem
ző. Az arcvonások nem tükröznek érzelmeket, gesztusokkal 
alig találkozni. A depressziós serdülő testtartása görnyedt, 
vállát előreejti, tekintetét lefelé fordítja. Halkan, óvatosan
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beszél, mielőtt egy-egy kérdésre válaszolna, hosszú szünetet 
tart. A belső késztetés, a motiváció hiányából fakadóan a 
12-15 éves depressziós gyerek folyton fáradtnak, kimerült
nek érzi magát. Tudni kell azonban azt is, hogy ebben a kor
ban minden gyermek hajlamosabb a fáradtságra.

A depressziós gyerekek súlyos önértékelési zavarokkal 
küzdenek. Legtöbbször nem tartják elég okosnak, intelli
gensnek magukat, vagy egyéb adottságaikban, képességeik
ben fedeznek fel hiányosságokat. Az értéktelenség érzését 
sokszor kíséri bűntudat is: a depressziós gyerek úgy érzi, 
hogy vélt vagy valós kudarcaiért csak ő maga felelős. A meg
alázó, fájdalmas vagy kellemetlen eseteket, amelyek a múlt
ban történtek vele, saját butaságának, tehetetlenségének, al
kalmatlanságának köszönheti.

A koncentrálóképesség s az emlékezésműködés csökke
nése itt is zavarttá válik. A depressziós gyerek a tanítási 
órán sem tud megszabadulni keserű gondolataitól, így aztán 
lelkileg nincs jelen. Az otthoni tanulás során is dekoncent
rált. Éppen ezért a gyerekkori depressziót minden esetben a 
tanulmányi teljesítmény romlása kíséri.

Az ingerlékenység a gyerekkori depresszióban kifejezettebb 
lehet, mint a felnőttkoriban. Az ilyen gyerek erős függőségi igé
nye ellenére kortársaival, szüleivel, tanáraival szemben inger
lékeny: könnyen haragra gyűl, és ilyenkor akár fékezhetetlenné 
is válik - egészen az agresszív megnyilvánulásig.

A depresszió okai

Számos különböző feltevés próbálja megmagyarázni a 
depresszió okát. Ezek a magyarázatok felölelik a genetikai, 
a társadalmi és a környezeti tényezők körét.

Öröklődik-e a depresszió?
Sokéves felismerés az, hogy a hangulatzavarok, a depresszi

ók családi halmozottságot mutatnak. A családi előfordulás
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azonban nem szükségszerűen utal genetikai átvitelre, azaz 
örökletességre, mert a szülőktől átvett szerepminta, a megta
nult magatartás, a társadalmi-környezeti tényezők, mint pél
dául a környezetünkben, napjainkban is jelen levő súlyos gaz
dasági-politikai helyzet, a fizikai környezeti tényezők (pl. 
szülés körüli szövődmények) nem örökletes tényezők - mégis 
hozzájárulnak a betegség kialakuláshoz. A családkutatási 
eredmények azt mutatják, hogy a depressziósak elsőfokú 
rokonainál (szülők, nagyszülők) halmozottabban, nagyobb 
számban fordulnak elő depressziós betegségek.

Az ikervizsgálatok hasonló helyzetet mutatnak: az egype
téjű ikrek között az egyidejű előfordulási gyakoriság na
gyobb. Ez azt jelenti, hogy az ikerpár másik tagján is megje
lennek a depresszió tünetei, ha az egyik megbetegszik, még 
ha különböző környezetben élnek is.

A hangulatzavarok közül a depresszió genetikai hátterét vizs
gálták először a molekuláris biológia módszereivel. Olyan ered
mények láttak napvilágot, melyek szerint a 11. kromoszómán, 
mások szerint az X-kromoszómán találhatók eltérések. Ez azért 
érdemel figyelmet, mert az előzőekkel együtt gyakorlatilag bizo
nyosnak látszik, hogy a hangulatzavarokra érvényes az egy gén 
elmélet. A felszínre kerülés, a megjelenés, azaz a betegség meg
nyilvánulása pedig változó. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy 
az egyén hordozza a betegség génjét, de nem feltétlenül jelenik 
meg nála betegség. A következő generációra azonban átörökíti, 
és a megváltozott külső körülmények itt már betegséget okoznak.

Ami a társadalmi és környezeti tényezőket illeti, a dep
resszió kialakulásában alapvető jelentőségűek a különböző 
életesemények.

Az egyén, aki veszteséget él át, minden bizonnyal szomo
rúságot, csüggedtséget érez. Ha ezek a veszteségek - ame
lyekre a későbbiekben még külön is kitérek - felhalmozód
nak, különösen, ha valamilyen szerencsétlenség az ember 
életében nagyon komoly, sokáig fennáll vagy ismétlődik, s 
ha a traumát átélő egyén sérülékeny, létrejöhet a depresszió.
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A hangulatzavarokra - így a depresszióra is - jellemző a 
csoporthatás.

Ez azt jelenti, hogy a csoportban - egy csoportot vizsgál
va - a fiatalabb korcsoportba tartozók betegsége korábbi 
életkorban kezdődik és korcsoportjukban nagyobb arány
ban jelennek meg depressziós betegek. A legtöbb ember, 
akinek a hangulatzavara korán kialakul, népes generációban 
él. Ezek a gyerekek intenzívebb versenyt élnek át számos te
rületen, mint bármelyik korábbi generáció. A csoport nagy 
taglétszáma miatt versenyezniük kell a középiskolai, főiskolai 
felvételekért vagy az állásokért a gazdaságban, hogy elsza
kadhassanak szüleiktől, a gazdasági pangás és az infláció 
nyomása alatt. Az értékrendszer huzamos időn változáson 
megy át, a stabil, biztonságot jelentő tényezők alig vannak 
jelen. A sikertelenségek esetére pedig szinte nem is áll ren
delkezésre pótvizsga.

Az okok további megvilágításához elengedhetetlen a 
depresszió pszichoszociális hátterét is megvizsgálni.

Sok olyan tényezőt találni, amely a depresszió megjele
nését, súlyosságát befolyásolni tudja.

Ilyen a szülők elvesztése, hiánya.
A tapasztalat azt látszik bizonyítani, hogy összefüggés 

van a depresszió megjelenése és súlyossága között, és a kö
zött, hogy ez a veszteség milyen életkorban következik be. 
Minél kisebb gyermekkorban történik a szülők elvesztése, 
annál kevésbé van depressziót kiváltó hatása. Ezt komoly és 
hosszú ideig tartó vizsgálatok is alátámasztották. Az ered
ményeket úgy lehetne összefoglalni, hogy semmilyen alapos 
bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy jelentősebb kap
csolat lenne önmagában véve a szülő korai elvesztése és a 
depresszió iránti hajlam vagy a depresszió súlyossága kö
zött. Ezt a látszólagos ellentmondást talán azzal lehet meg
magyarázni, hogy minél tovább tart a gyerek részéről a 
„szülő beépítése”, annál nagyobb hiányérzet tud kialakulni 
a veszteség bekövetkeztével.
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A születési sorrendet illetően szintén történtek megfigye
lések arra vonatkozóan, hogy szerepelhet-e a depresszió le
hetséges kiváltó előzményeként. Többé-kevésbé már közis
mert, hogy az elsőszülöttek körében gyakrabban jelenik 
meg a depresszió vagy a depressziós reakció. Ezt fokozot
tabb érzékenységükkel lehet magyarázni, személyiségszerke
zetük mintegy labilisabban fejlődik. Ehhez mindenképpen 
hozzájárulnak azok a tapasztalat hiányából eredő, bizonyta
lansági érzések, amelyeket a szülők adnak át az együttlét és 
a nevelés során elsőszülött gyermeküknek.

A családi, kulturális háttér is nagy jelentőségű. Említet
tük, hogy a depresszió előfordulása családi halmozottságot 
mutat. Ehhez a hajlam genetikai átörökítésén kívül döntő 
mértékben járul hozzá az a családi alapháttér (mátrix, 
miliő) vagy környezet, amelyben a személyiség fejlődik.

Mint tudjuk, az autoritatív, azaz tekintélyelven alapuló szü- 
lő-gyermek viszony, ahol nincs lehetőség az érzelmek szabad 
áramlására, ahol „csak jól és szépen szabad viselkedni”, a meg
jelenő és kifelé le nem reagálható negatív és agresszív érzések, 
indulatok befelé fordulnak, befelé vezetődnek le. Azaz a szemé
lyiség önmagát bünteti, mert „kifelé” nem szabad gyűlölni.

Ez a korai életszakaszban megtapasztalt és alkalmazott ér
zelmi kommunikáció aztán egy életre szenzibilizálja - érzé
kennyé teszi - a személyiségszerkezetet. A sikertelenségeket ne
hezebben viseli el, és mindezekért csak önmagát hibáztatja. 
Gyakoribb az a jelenség, hogy az anya alakít ki kóros függőségi 
viszonyt a gyermekével, amely szimbiózisra neki van szüksége, 
akadályozva ezzel gyermeke természetes leválási folyamatát.

A megfigyelések azt is bizonyítják, hogy egyáltalán nem 
szerencsés az, ha több - két, három, esetleg négy - generá
ció él együtt!

A közösség „védelmező” szerepe megbénítja, torzítja az 
egyénné fejlődést, mintegy állandó kiskorúsított állapotot 
konzervál. Ezek az egyének az ilyen közösségből, családból 
való kilépést súlyos veszteségként élik meg.
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A következő jelentős tényező a társadalmi sikeresség. 
Olyan területeken, ahol a versenyszellem alapvető a fennmara
dáshoz vagy a ranglétrán való haladáshoz, a depressziós perió
dus ezt mindenképpen hátráltatja. Ugyanakkor a minden
napok során jelentkező sikertelenségélmények sokkal mélyeb
ben élődnek meg abban a depressziós személyiségszerkezet
ben, amely a korábbi életszakaszból származik. Úgy tűnik, 
hogy a magasabb társadalmi réteghez tartozók körében 
lényegesen gyakoribbak a depressziós betegségek, depressziós 
életszakaszok, amire még nincs elfogadható magyarázat.

A depresszió sokkal gyakoribb az egyszer házasodottak 
körében. Az ilyen egyének valószínűleg „kulturálisan kötöt- 
tebbek, és csak félig, azaz kevésbé szocializáltak” a többször 
házasodott emberekhez képest, akik szocializáltabbak és 
agresszívabbak.

A felnőttkori, közeli hozzátartozó elhunyta miatti gyász 
gyakran lehet a depresszió kiváltó előzménye, pubertás- és 
adoleszcenskorban. A rendelkezésre álló alkalmazkodó s vé
dekező mechanizmusok azok, amelyek meghatározzák a 
depresszió idejét, mélységét. A tapasztalat igazolja azokat a 
megfigyeléseket, mint fentebb már szó volt róla, hogy a lá- 
nyok-nők érzékenyebben reagálnak a hozzátartozók elvesz
tésére, a fiúkat-férfiakat inkább a presztízsvesztés érinti 
érzékenyebben, olyankor reagálnak depresszióval.

A tárgyvesztés

Freud, a pszichoanalízis atyja volt az, aki először ismerte fel, 
hogy a depresszió a tárgyvesztés következménye. Depresszió 
akkor következik be, ha az egyén ellentmondásos - tehát pozitív 
és negatív érzelmeket is - táplált az elvesztett személy, objektum 
iránt. A negatív érzelem haragba csap át - a szeretet tárgyának 
elvesztése miatt - a pozitív érzelem viszont bűntudatot ébreszt
- amiért nem bánt vele jobban, amíg lehetett.
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Mit kezdhet az egyén a haraggal, amit az iránt érez, akit vég
leg elvesztett? Önmaga felé fordítja, hiszen szeretetének, illetve 
haragjának tárgya már csak önmagában érhető el - amennyi
ben éppen a szeretet révén magába építette azt. A bűntudat és 
a befelé fordított harag együttesen okozza azt az öngyűlöletet 
és kétségbeesést, amelyet depressziónak nevezzük.

Két élethelyzetben kifejezett a tárgyvesztés élménye: ez a 
halál és a válás.

A halál

A gyerekkori depresszió hátterében gyakran megtalálha
tó olyan embernek vagy objektumnak az elvesztése, aki vagy 
ami a gyerekhez nagyon közel állt. Érzelmileg énjének ré
szét alkotta. A végleges tárgyvesztés - a szeretet tárgyának 
az elvesztése - a szeretett személy halála.

A halál olyan tárgyvesztéses helyzet, amelyben egy érzel
mileg fontos felnőtt egyszer csak eltűnik, kilép a gyermek 
életéből. A gyermek minden esetben jellegzetes depressziós 
tünetekkel reagál. Szomorú, levert, bűntudatot érez, és meg
jelennek a kísérő tünetek is: az ingerlékenység, zavartság, ét
vágytalanság, az iskolai teljesítmény átmeneti zavara.

A felnőtt környezet megfelelő viselkedése esetén ezt a 
gyászt a gyermek feldolgozza, és így az élmény nem zavarja 
többé a fejlődés menetét.

Ezt a feldolgozást szolgálja az a „szabály”, hogy a szülő 
vagy a közeli rokon halálát ne titkoljuk el a gyermek előtt. A 
gyermeket nevelő szülő gyásza arról árulkodik, hogy „vala
mi nagy baj van, csak nem mondják meg”, és a bizonytalan
ság, az ismeretlen veszélytől való félelem veszélyesebb és 
tartósabb hatású, mint a gyötrő szinten, de csak átmenetileg 
föllépő, közösen vállalt fájdalom. A szülő tehát vigye csak ki 
nyugodtan a gyermekét az elvesztett személy sírjához és 
igyekezzék válaszolni a hozzá intézett kérdésekre. Nem
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szabad elfelejteni, hogy három és hat éves kor között a gyer
mek nem képes felfogni a halál visszafordíthatatlanságát. 
Aki meghalt, az elment - és bármikor vissza is térhet. Ebből 
az alaphiedelemből következik a bűntudata is: „Azért nem 
jön vissza hozzám, mert rossz voltam és nem érdemiem 
meg.” Időnként produkálhat kórosnak tűnő magatartásje
gyeket is. Előfordulhat az is, hogy álmaiban megjelenik az 
elvesztett, meghalt személy. Tudni kell, hogy ezek nem kó
ros hallucinációk, hanem álmok, hiszen ebben a korban 
még keverednek az álom és a valóság elemei. Az álmokban 
képi formát ölthetnek a vágyak, adott esetben a visszatérés 
lehetősége és reménye. A halál miatt érzett fájdalom - ha a 
felnőtt környezet engedi gyászolni a gyermeket, és tapintat
tal, megértéssel segíti őt ebben - elmúlik, feldolgozódik és 
az elvesztett személy emlékének ápolása inkább a megnyug
vást és a visszanyert harmóniát tükrözi.

Gyakoribb eset azonban az, hogy a szeretet elvesztésétől 
való félelem, vagy annak tényleges elvesztése a szülők válá
sának a következménye.

A válás

A szülők saját és egymás közti konfliktusaik tisztázásának el
mulasztása az oka annak, hogy a gyerekek nem kapnak megfele
lő magyarázatot azokra a változásokra, amelyek a családon belül 
történnek. Az egyik szülő távozásához szőtt zavaros, gyanús ma
gyarázatokat a gyermek nem hiszi el, és a bizonytalanság, a meg
fordíthatatlan veszély érzése - mint a halállal kapcsolatos esetle
ges ködösítés is - szorongást vált ki belőle. A három- és hatéves 
kor közötti időszakban az egyik szülő kilépése a családból általá
ban komoly bűntudatot ébreszt. A gyermek mágikus világképé
ben ugyanis saját indulata, rossz kívánságai - például szülői bün
tetés alkalmával - és a szülő távozása összekapcsolódnak, vagyis 
úgy érzi, hogy ő a felelős a szülő távozásáért, eltűnéséért.
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De nézzük meg a váláshoz vezető út kialakulásának fo
lyamatát közelebbről is, hiszen olyan jelenségről van szó, 
amely egyáltalán nem ritka.

Mégis gyakoriak a vele kapcsolatos fájdalmak.

A bevésődött minta

„Tizennyolc éves voltam, amikor úgy éreztem, hogy 
bármi áron is, de el kell menekülnöm otthonról, mert 
már képtelen voltam elviselni azt, hogy a szüleim nem 
képesek változtatni az életükön. A veszekedés minden
napos jelenség volt köztük, nemritkán még tettlegesség- 
gel is körítve.

Az apám rendszeresen ivott, és amikor részegen haza
jött, nekünk el kellett menekülnünk otthonról, mert tört, 
zúzott maga körül mindent, azzal fenyegetőzött, hogy 
megöl mindannyiunkat, mert mi vagyunk az okozói „ke
serű” sorsának. Ilyenkor valahol a határban töltöttük az 
éjszakát vagy a nagymamánál, ha hajlandó volt befoga
dni bennünket. Úgy emlékszem apámra, mint akitől 
csak félni lehetett. Ha voltak is tiszta napjai, nem lehe
tett a közelébe férkőzni, mindenkit durván elutasított, 
magába zárkózott. Anyámmal azonban ilyenkor is 
összeveszett. Úgy emlékszem, hogy köztük nem is volt 
másfajta beszélgetés, mint veszekedés. Mintha csak így 
tudták volna megérteni egymást.

Amikor már nagyobb lettem, gyakran megkérdeztem 
anyámat, hogy tudnak így együtt élni, hogy tudja ezt el
viselni. „Miattatok kell maradnom, valakinek fel kell ne
velnie benneteket” - hangzott a válasz.

Az otthoni légkör pedig egyre elviselhetetlenebbé vált. 
Megismerkedtem egy fiúval, aki tíz évvel idősebb volt ná
lam, és amikor rövid ismeretség után megkérte a kezem, 
igent mondtam. Úgy gondoltam, hogy az otthoni életnél 
mindenképpen csak jobb várhat rám. Aztán rövid idő
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múlva kiderült, hogy a férjem szintén iszik. Később már 
nem is csinált belőle különösebb titkot. Két gyerekünk 
született, és én azt hittem, hogy ez majd megváltoztatja 
őt... Nem így történt. Hétévi házasság után most ott tar
ok és úgy élek, mint a szüleim annak idején... ”

A párválasztásban döntő szerepet játszik az a minta, 
amely a fejlődő személyiség rendelkezésére áll. A másik 
mozzanat viszont az a légkör - családi miliő - amely nega
tív érzelmi tartalma (félelem, kisebbrendűségi érzés stb.) 
miatt elviselhetetlen, amely a menekülés késztetését hozza 
felszínre („ebből a pokolból, bármi áron is, de el kell mene
külnöm”).

Ilyenkor történik meg a menekülés a házasságba.
Az átvett minta azonban nem tartalmazza, hogy hogyan 

megszüntetni ezt a létrejövő, magunk által választott poklot, 
csak azt üzeni, hogy mindenáron ki kell tartani benne, ha 
másért nem, hát: „a gyerekekért együtt kell maradni”.

Gyakori, jól ismert érvelés ez, amelyből azonban hiány
zik egy nagyon lényeges felismerés, nevezetesen az, hogy va
jon mit kapnak a gyerekek egy ilyen közösségtől. Nyilván 
ugyanolyan bevésődő mintát, mint amilyennel a szülők ren
delkeznek...

De nézzük meg a bevésődő minta eredményét egy másik 
esetben is!

„Amikor megnősültem, nem éreztem semmi különöset, 
nem voltam szerelmes... Hirtelen nem is tudnám megmon
dani, hogy miért mentem bele a házasságba. Aztán, ha 
jobban belegondolok, már látni tudom, hogy milyen éle
tem volt a szüleimmel és hogy miként éltek ők voltakép
pen. Az apám mintha nem is létezett volna, hallgatag, visz- 
szahúzódó ember volt, önálló kezdeményezés nélküli. Min
den, ami történt, azt az anyám irányította, intézte...
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Ma már látom, hogy teljes egészében az apámat 
mintáztam le. Úgy tanultam meg, hogy a legbiztosabb 
az, ha hagyom, hogy az élet sodorjon magával. Ha eljön 
az ideje a párválasztásnak, majd jön valaki, aki 
kiválaszt engem, nekem pedig csak annyit kell tennem, 
hogy elfogadjam. Jött a mostani feleségem, és ez így meg 
is történt. Aztán bekövetkezett a válság...

Most már látom, hogy én voltaképpen nem is 
léteztem eddig. Mint az apám...

Az együttélés zátonyra futása azonban nyilván nemcsak 
a bevésődött minta következménye, hanem sok egyéb 
tényező is hozzájárul.

A fiataloknak nagy százaléka a házasságkötést a szexuá
lis élete legalizálásának eszközeként alkalmazza. Ez nyilván
valóan arra is rámutat, hogy mentalitásunkban a nemiség 
megítélése még igen sok kívánnivalót hagy maga után.

A szexualitást ugyanis még mindig tabuként kezelik. A 
pszichoszexuális fejlődésben még a huszonegyedik század 
küszöbén is irdatlan nagy csökevények tapasztalhatók. A 
nemiség felébredése természetes folyamat, amely feltartóz
tathatatlanul beindul és megjelenik minden egyedben. Hogy 
ez a „felébredés” milyen környezeti válaszra talál, az alapve
tően meghatározza „kivirágzás”-át. Képletesen szólva: ami
lyen táppal öntözik, olyanná válik.

A szerelem és a szexuális együttlét a közelség utáni vágy 
beteljesülése. A szerelmi képesség a szülők, testvérek és a 
barátok iránti szeretet képességéből fejlődik ki serdülő- és if
júkorban, amikor a szülőkről való érzelmi leválás alkalmas
sá teszi a személyiséget a partnerkapcsolatra. Kialakulása 
tehát feltételezi, hogy az egész eddigi fejlődés nagyjából za
vartalan legyen. Ez azonban nem mindig van így. Sokakban 
a szerelmi képesség kialakulása zavarttá válik, meglassul, 
részlegesen vagy egyáltalán nem történik meg. Nagyon 
gyakran tapasztalható, hogy a szeretet kinyilvánítása az
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elsődleges életközösségben - a családban - súlyos hiányos
ságokkal van tele. Például a szülők a gyerekek előtt sohasem 
érintik, simogatják vagy csókolják meg egymást, mert az 
„szégyen”, a szeretetről, szerelemről nem beszélnek, az 
ilyen irányú természetes érdeklődését a gyermeknek eluta
sítják: arról beszélni tilos, tabu.

Nos, ez a „tiltott gyümölcs” okozza azt, hogy a személyi
ség ezt az igényét a saját fantáziaképeivel elégíti ki, amelyek 
a misztikusság minden jegyét magukon viselik.

„Olyannak képzeltem el a szerelmet, mint az angyalok 
világát” - mondta egy páciensem egy terápiás összejöve
tel során. - „Az angyalok azért vannak, hogy minden kí
vánságomat kielégítsék, hogy nekem jó legyen. Hiába kér
tem a szüleimtől, hogy beszéljenek róla, mindig azzal uta
sítottak vissza, hogy majd meglátod te is, ha nagy leszel. ”

Ez a személyiségszerkezet tehát a fantáziaképei segítsé
gével olyan képet alkotott a szerelemről-szeretetről, hogy az 
egy olyan reláció, amelyben csak kapunk. Azt is mondhat
nánk, hogy a párkapcsolat útjait „egyirányúsította”.

így alakul ki az az állapot, amelyben a kamasz vagy a fiatal 
csak önmagával, saját vágyaival és problémáival van elfoglalva 
és az ilyen egocentrikus, önző beállítottság nem a valóságos 
tényeken, hanem az illúziókon alapul. A benne élő idealizált 
képbe, az ideálba szerelmes, s azt mintegy kivetíti a partnerre. 
Azután elvárja, hogy a partner mindenben az ő elkép
zelésének, eszményképének megfelelően viselkedjék. Tipikus 
példája ennek a plátói szerelem, amelyben rendszerint éppúgy 
megvan a nemi vágy, mint minden más esetben, de azt az ide
alizált kép elvesztésétől való félelem miatt elnyomják. A ra
jongás rendszerint szalmaláng életű, máról holnapra ellobban, 
vagy gyűlöletbe, megvetésbe csaphat át.

Olyankor, amikor a megakadt pszichoszexuális fejlődés a 
család visszafogó vagy deformáló hatása miatt a legalizált
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partnerkapcsolatban, a házasságban érhet csak be, az ilyen 
vakvágányok szinte törvényszerűen bekövetkeznek. És 
mivel ez mindkét partnernél jelen van, mert éretlenségük
ben találkoztak, és éretlenségükben tudtak csak együtt 
lenni, a válás szinte elkerülhetetlen.

Hogy ez az érés mikor történik meg a házasságban, tel
jesen egyéni, nincs szabályszerűség és nincs időhöz kötve.

Azaz csak idő kérdése.
Az említett idealizáció eredményezi az „Igazi”, a „Nagy 

Ő” képének a megjelenését, olyan valakiét, akiből csak 
egyetlenegy él valahol a világban. Minél hevesebben óhajt
juk az „Igazi”-t megtalálni, annál nagyobb a veszélye an-nak, 
hogy elveszítjük tárgyilagosságunkat, realitásérzésünket, és 
annál jobban elkápráztatnak bizonyos „romantikus” külső
ségek: csinosság, jó modor, kedvesség, bókok stb. Mindez 
nagyon megkapó lehet, de ritkán segíti elő a partner valódi, 
mindennapi tulajdonságainak a megismerését. Inkább túl
zott reményeket, valótlan elvárásokat kelt bennünk, s így 
szinte elkerülhetetlenül csalódással végződik.

A szerelem azonban semmit sem veszít szépségéből, de 
sokat nyer tartósságában, realitásában, ha megtanuljuk part
nerünket és a hozzá fűződő viszonyunkat a maga valóságá
ban látni. Azt az alapvető tényt, hogy egy kapcsolatban 
mindkét félnek vannak igényei és szükségletei, amelyek ki
elégítéséhez a másikra van szükség.

Az egyirányú út itt járhatatlan.
Mindezek ellenére azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy 

az esetek zömében mégis az együttélés - ami leggyakrabban há
zasságot jelent - az, ahol a személyiség érése befejeződik. Hogy 
ez mért van így, arra nehéz egyszerű választ adni. Két dolgot 
azonban hasznos kiemelni. Az egyik az, hogy a személyiség fel
nőtté éréséhez feltétlenül szükség van társas vagy partnerkap
csolatra. A másik pedig az, hogy a tényleges egyéniséggé válás 
csak az elsődleges családi környezetben, az ott kapott minták és 
pszichés tartalmak segítségével nem történhet meg.
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Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a majdani együttéléshez 
szükséges képességeket teljes egészében csak úgy tudjuk 
megszerezni, ha a személyiségfejlődés során, főleg pubertás- 
és adoleszcenskorban lehetőségünk van a szülők által nem 
vagy kevésbé elérhető, családon kívüli „érzelmi befekteté
sekében kipróbálni magunkat. Ha ez nem történik meg, a 
szülők gyereküket túlságosan féltő, túlságosan irányító visel
kedése miatt az önkipróbálás elmarad, a vele megszerezhető 
és a leendő együttélésben nélkülözhetetlen tapasztalattal 
együtt. Ennyivel kevesebbet visz a tarsolyában a partner az 
együttélésbe házasságkötéskor. Ami egyáltalán nem ritka je
lenség manapság sem. Elég, ha csak arra emlékeztetünk, 
hogy nem ritkák azok a közösségek, ahol még mindig elvá
rás például a szülők részéről, hogy lányuk előzetes szexuális 
tapasztalat nélkül menjen férjhez. Ezt még megerősíti na
gyon sok férfi elvárása is, hogy ő legyen az első a leendő fe
lesége életében. így voltaképpen az történik, hogy az együtt
élés kezdetekor indulhat el az önmaga és partnere (azaz 
most már házastársa) reális, tényleges megismerése. Azaz 
ekkor derül ki, hogy milyen is a „zsákbamacska”.

Korábban már említettük, hogy a házasságkötések nem 
kis hányada a szexuális élet legalizálása érdekében történik. 
Ez nem feltétlenül mindig tudatos törekvés a partnerek ré
széről. Olyankor viszont, amikor a fent leírt elvárásoknak 
(olyan mint: a házasság előtt tilos a szexuális élet) a fiatalok 
kénytelenek eleget tenni, az együttéléshez szükséges egyéb 
tényezők jelenlétét vagy hiányát a partner részéről nem ké
pesek meglátni. De akár tanácsként is kaphatják útravalóul: 
ha jó leszel az ágyban, jó életed lesz. Se szeri, se száma 
azoknak a „bölcs” tanácsoknak, amelyekkel a szülők, roko
nok, ismerősök ellátják az „életbe indulókat”.

Azt hiszem, nem szorul bizonyításra, hogy „az ágy a jó há
zasság alapja” felfogás mennyire elterjedt. Ugyanolyan jól is
mert, mint az a tény is, hogy amint omladozni kezd ez az 
„alap”, vele együtt romlik el az együttélés minősége is. Ami
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érthető, hiszen a nemi érettség még nem jelent automatikusan 
pszichoszociális érettséget is. A szexuális élet lényege ugyanis 
nem a nemi közösülés (az ugyanis az állatfaj minden fejlettsé
gi szintjén ugyanúgy történik), hanem az érzelmi tartalom - 
szerelem, szeretet, vonzódás, vágy... -, amelyet az együttélés
nek ebben a legintimebb, egymáshoz legközelebb levő szituá
ciójában adni és kapni tudunk. Ennek a kölcsönös érzelmi tar
talomnak a hiányában semmi más nem történik, mint az, 
hogy a partnert használjuk saját szükségletünk kielégítésére. 
Egészen egyszerűen szólva csak a nemi szervét...

Amilyen brutálisan hangzik ez, olyan sivatagian hideg és 
üres az ilyen szexuális együttlét. És ahogyan a sivatag terjed, 
lassan, de biztosan a szexuális élettel való elégedetlenség is 
úgy terjed ki fokozatosan az együttélés többi területére. Néha 
drámai gyorsasággal. Amikor a házasságban élő partnerek 
rádöbbennek arra, hogy szexuálisan már nem kapják meg a 
másiktól azt, amire vágynak, egy világ dől össze bennük.

A házasságoknak körülbelül a fele bomlik fel az elrom
lott szexuális élet miatt, amihez minden esetben hozzájárul 
az a felfogás, hogy a jó házasság alapja az ágy. A házasság
kötési szándék ugyanis önmagában még nem jelenti azt, 
hogy mögötte párválasztási érettség is van. Motívumainak 
éretlensége (pl. házasságkötés anyagi vagy karrierelőnyök 
kedvéért, bosszúból vagy „csak azért is megmutatom” ala
pon) mindig felszínre kerül, amikor a házassági krízishely
zetek megjelennek.

„Huszonöt éves voltam, és eljött az ideje, hogy már 
muszáj volt férjhez mennem” - kezd bele élettörténe
tébe egy páciensem.

„Előtte volt egy kapcsolatom, amely néhány évig tartott, 
de szakítottunk. Én azt vallottam - mint ahogyan a szülők 
álláspontja és elvárása is ez volt -, hogy házasság előtt nem 
élhetünk szexuális életet. Aztán megtudtam, hogy lefeküdt 
egy másik lánnyal. Kiadtam az útját, és megfogadtam, hogy
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csak azért is férjhez megyek a legelsőhöz, aki megkéri a ke
zem. így is történt. Nem szerelemből mentem férjhez. A há
zasságban az első naptól kezdve nem élveztem a szexuális 
életet. Egyszerűen eltűrtem, mert az anyámtól azt (is) hallot
tam, hogy az velejárója a házaséletnek. A férjemmel tisztelet
ben tartottuk egymás egyéniségét, de néhány hónap múlva 
teljesen megszűnt a szexuális életünk, és évekig így éltünk...

Aztán találkoztam egy férfival, akibe szerelmes lettem, 
meg ő is belém, és annyi év után megtapasztalhattam, hogy 
milyen csodálatos érzés a szeretkezés és az együttlét olyan 
emberrel, akivel érezni tudjuk egymást... És most itt állok 
szemben azzal a kérdéssel, hogy mit tegyek, hogyan tovább. ”

A legnehezebb konfliktushelyzetek egyike ez a „most mit 
tegyek” szituáció. Annál inkább, mert az együttélésnek ettől 
a pontjától mindenképpen változások következnek be, azaz 
innentől már semmi sem fog úgy működni, mint eddig. 
Ennek ellenére ez az elvárás még nagyon sokáig ott él mind
két partnerben, attól függetlenül, hogy tudatosodik-e ez vagy 
sem, megfogalmazódik-e szavakban, vagy sem. Pedig hasz
nos tudni - és minél előbb tudatosítani is -, hogy ez az elvá
rás (olyan legyek, mint régen) egyáltalán nem reális. Mégpe
dig egyrészt azért nem, mert az eddig megtörtént folyamat 
nem természetellenes, sőt nagyon is természetes (nevezete
sen a személyiségfejlődés), másrészt a „régivé válás” nyilván 
ugyanehhez a problémához, krízishelyzethez vezetne, 
amilyenbe jutott a most már megváltozott személyiség.

A szülők viharában

A házassági krízishelyzetekben a gyerekek akarva-akarat- 
lan kisebb-nagyobb sérüléseknek lehetnek kitéve. Nyilvánva
ló, hogy ha a szülők a nézeteltéréseiket a gyerekek jelenlété
ben próbálják megoldani, magyarán szólva, ha veszekedéseik
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rendszeresek, amelyekben az egymás iránti negatív érzelmek 
(mint amilyen az elégedetlenség, a harag, az irigység, a gyűlö
let, a bosszú stb.) garmadát zúdítják egymásra, bizony ez a 
„vihar” hatalmas félelmet vált ki bennük. A szőlők által nyúj
tott támasz, bizonyosság, biztonságérzet egyik pillanatról a 
másikra, mint derült égből a villámcsapás, teljesen összeom
lik. Az a közösségi érzelmi háttér, amely eleddig valamilyen 
egyensúlyi állapotot mutatott, most teljesen felbomlik, és he
lyette csak a bizonytalanság, szeretettelenség, a teljes meg
semmisülés érzése marad, a félelem a teljes megszűnéstől, a 
haláltól. Ezek az érzések mindig bekövetkeznek, függetlenül 
attól, hogy milyen idős gyerekről van szó.

A gyerekekben ráadásul olyan érzés támad, hogy ők ma
guk az okai valamelyik szülő távozásának, a szülők válásá
nak. Ezért saját magukat rossznak ítélik meg, amiért tudat
alatti igényként „meg kell hogy büntessék magukat”. Szemé
lyiségfejlődésükben visszaesések jelentkeznek súlyos lelkiis- 
meret-furdalások, viselkedészavarok kíséretében, a teljes 
magába zárkózottságtól a különböző deviáns megnyilvánu
lásokig (szökés, csavargás, lopás stb.).

Hangulati életük pedig a depresszió irányába tolódik el.
Mindezeket a pszichés fájdalmakat, amelyek megfelelő 

feldolgozás híján akár egy egész életre meghatározóak lehet
nek az érzelmi életvitel kialakulásában, megelőzhetik a szü
lők, ha nézetegyeztetéseiket lehetőleg négyszemközt végzik, 
és azoknak kimeneteléről tájékoztatják a gyerekeiket, fejlett
ségi szintjüknek megfelelően. Akik egyébként pontosan ér
zik, még ha nem is mindig értik, hogy mi történik. Hasznos 
őket biztosítani arról, hogy egyik szülőjüket sem veszítik el: 
„Mi szülők, már nem tudunk egymással tovább élni, de té
ged ugyanúgy szeretünk, érted ugyanúgy kölcsönösen felelő
sek vagyunk, mint régen.”

A gyermek szempontjából, zavartalan szellemi és pszi
chikai fejlődése érdekében, mindenképpen fontos elkerülni 
azt, hogy a szülői viharoknak részese legyen. Azt meg még
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inkább, hogy az egyik vagy a másik szülő saját önző érdekei
nek a megvalósítására a gyerekeit használja fel, mint ami
lyen például: bosszú a másik szülő ellen, zsarolás, haszon
lesés stb.

Az élet, sajnos, rácáfol ezekre a tanácsokra. A szociális 
védelmi központok, a bíróságok dugig vannak a gyerekekkel 
való visszaélés eseteivel. Pedig hát végső soron ez mindig 
két ember közös megegyezésén múlik.

Amikor a depresszió már kialakult, a személyiségműkö
dés sajátossá válik, és ez a mindennapi életvitelre rányomja 
bélyegét.

A depressziós személyiségműködés

A depresszió a személyiség minden rétegét átitatja. A 
depressziós személyiség minden működése felett állandóan 
„beborult az ég”, az utak pedig reménytelenséggel és kilátás- 
talansággal vannak kikövezve.

A súlyos depressziósak gyakran panaszkodnak arra, hogy 
meggyengült koncentráló képességük miatt képtelenek az in
tellektuális teljesítményekre. Az eddigi, szinte már rutinszerű
en végzett munka is nehézzé válik a számukra. Ezt az állapo
tot énidegennek élik meg és pánikszerű félelmet vált ki ben
nük. Valahogyan úgy élik meg, mintha történne velük valami, 
amit nem tudnak befolyásolni, nem tudnak ellenőrzésük alatt 
tartani. Mintha önmaguk csúsznának ki saját maguk kezéből: 
szétfolynak, elfogynak, megszűnnek... Képtelennek érzik 
magukat új dolgok megtanulására, az új dolgokhoz való alkal
mazkodásra. Minden, ami újat, változást jelent, félelmet vált ki 
bennük, ami újabb és újabb visszavonulásra készteti őket.

Az önértékelés, az önbecsülés, az önbizalom hiánya - pon
tosabban fogalmazva: alacsony szintje - miatt a depressziós 
ember sikerélménye teljesen „kifakul, színtelenné” válik. Ez az 
örömtelenség, az örömérzés hiányának állapota.
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Az örömérzés képtelensége az anhedonia. Az anhedoniás 
emberek - mint valamifajta fogyatékos állapot következménye
ként - képtelenek az objektív önértékelésre. A kreativitás, a 
teljesítmény, vagy valamilyen feladat megoldásának alkotói 
megélése eltűnik belőlük. Monoton robotolásként élik meg 
munkájukat, a sikert pedig valami olyannak, amit ők nem ér
demelnek meg, nekik nem juthat osztályrészül. A velük való 
beszélgetés során gyakran alakulhat ki olyan benyomás, hogy 
az életüket, létezésüket csak úgy érzik biztonságban, ha szen
vedni tudnak, „ha biztosítva van számukra a szenvedés meg
élése”. Ezért szinte „áhítattal” várják azt a pillanatot, amikor 
bekövetkezik a sikertelenség, a kudarc, ami persze mind
annyiunkkal előfordulhat, és meg is történik. Erre az önbünte
tő, mazochisztikus mozzanatra már nagyon régen felfigyeltek 
a depressziókutatók, amit a mindennapi gyakorlatban, a dep
resszió kezelésekor mindig tapasztalunk is. Pontos okát a mai 
napig nem tudjuk megmondani, bár mindegyik pszichoterá
piás irányzat megalkotta a saját elméletét.

A sikerélmény megélésének elmaradása miatt a dep
ressziós embert a siker nem serkenti újabb alkotásokra. A 
kudarcot, a sikertelenségélményt pedig önigazolásként éli 
meg, az önbecsmérlés további lehetséges eszközeként, 
amellyel tovább tudja „az ágat maga alatt vágni”, tovább 
süllyedve a depresszió feneketlen ingoványába. És így be is 
zárul az ördögi kör.

A depressziósaknak az önmagukkal szembeni ellenséges
sége nagyon gyakran megjelenik álmaikban. Erre hasznos 
mindig rákérdezni a velük való beszélgetés során. Azt ta
pasztalni, hogy a depresszióban szokatlanul magas a mazo
chisztikus álmok előfordulása. Olyan álmok ezek, amelyek
től az egyén szenved. Nem világos, mint fentebb említettem, 
hogy ez a szenvedés önmotivált-e, vagyis hogy szenvedés
szükségletet tükröz-e.

Az ilyen álmok általában: valamilyen sikertelen 
próbálkozás valaminek a megtételére vagy megszerzésére,
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egy értékes személy elvesztése, személyes fogyatékosság áté
lése vagy vesztesnek levés... Nemritkán az is megjelenik ál
maikban, hogy meghaltak, végignézik saját temetésüket... 
Ez utóbbi tartalmakat komolyan kell venni, mert a „meg
halni vágyás” jelzői és öngyilkossági veszélyt jelentenek.

A depressziósak személyiségműködését egy sajátos kisebb
rendűségi érzés is irányítja. Nézzük meg ezt közelebbről!

A kisebbrendűségi érzés

Érzéseinket - amelyek nem veleszületettek - a születés 
után kezdjük megtanulni, magunkévá tenni, fokozatosan 
énazonosnak megélni. Mégpedig azoknak a behatásoknak 
az alapján, amelyek abban a környezetben érnek bennünket, 
amelyben élünk.

A kisebbrendűségi érzéssel átitatott személyiségszerke
zet megváltozott pszichés működéseket okoz. Ezeknek a 
megváltozott működéseknek a következtében a körülöttünk 
levő világ érzékelése visszafogottá, színtelenné válik. Mint
ha valahol mélyen olyan irányítás alatt állna a depressziós, 
hogy tilos úgy érzékelni, olyan színeket, kontúrokat, tartal
makat, tartalmatlanságokat látni és felfogni, ahogyan az a 
valóságban jelen van. „Nekem nem szabad azt látnom, amit 
mások látnak.”

Az ilyen érzékelés, a világ dolgainak ily módon történő 
felfogása okozza a továbbiakban a saját személyiség - az én
- megélésének zavarait. Valahogy így: „Én eleve kisebb-ke
vesebb vagyok a többiekhez képest.” Vagy: „Nekem nem is 
szabad többnek lennem, mert az veszélyes és súlyos követ
kezményekkel járhat.” És mindezt - tehát, hogy „kevesebbet 
érek” - a személyiség énazonosnak éli meg.

A figyelemműködés is megváltozik. A szelektáló, váloga
tó működés mintegy „szürkére festődik”, mintha olyan 
szemüveget alkalmazna az egyén, amely csak a világ kisebb
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kevesebb-színtelen-szürke részeit engedné át az érzékelés 
számára. Mintha a világban nem is létezne más szín, csak a 
szürke.

Ez nyilván az emlékezésműködést is eltorzítja, eltávolítja 
a valóságtól. Hiszen ha az érzékelés, a felfogás már valóság
hűtlen, a figyelemműködés csak a „szürkét-kisebbet” engedi 
át, az én önmaga megélése pedig a „kisebb-kevesebb va
gyok” szintjén történik, akkor szinte törvényszerű, hogy 
nincs mire emlékezni. Ez pedig olyan érzést idéz elő, hogy 
nincs múlt, nincs talaj, nincs jelen és ezért jövő sem létez
het. A létezés bizonytalanságérzete óriásira nő. A minden
napi létezést egy állandóan jelenlevő, lebegő félelem hatja 
át, amely azután a külső történések által irányítottan, hol 
gyengébb, hol erősebb.

Mindez persze a mindennapi gondolkodást, az intellek
tuális tevékenységet is meghatározza. Tudatos, de főleg nem 
tudatos tiltások, önbüntetéses gondolatok tömkelege áraszt
ja el a mindennapi életvezetéssel kapcsolatos tervezést. Né
hány ilyen: „Nekem nem szabad ezt és ezt az objektumot 
használnom!”; „Jobban teszem, ha nem iratkozom be abba 
az iskolába, mert abból csak baj lehet a számomra!”; „Meg- 
érdemlem, hogy szenvedjek, ha már nagyra vágytam!”

Az öntiltásos, önbüntetéses gondolatok, a merev, nagyon 
szigorú felettes én okozza azt, hogy az ilyen személyiségek 
állandó lelkiismeret-furdalásban élnek, nagyon erős auto- 
agresszív, önromboló késztetések kíséretében.

Az akarati működés deformálódása ilyen előzményesen 
zavart pszichés működések után szinte törvényszerű. Alig 
akarnak, alig tesznek valamit önállóan ezek az egyének, kez
deményezőkészségük szinte nem is működik. Passzív füg
gőkké válnak. Legtöbben közülük úgy élnek, „ahogyan a 
sors könyvében meg van írva”, „ahogyan a sors akarja”.

Az indulati életük meglehetősen labilis, ingatag. A minden
napi kommunikációjukban gyakran a hangulat embereként 
viselkednek, lobbanékonyak, hirtelen megharagszanak, de
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hirtelen ki is békülnek. A negatív érzelmeik kifelé irányításától 
nagyon félnek. Félnek attól, hogy elvesztik érzelmeik - külö
nösen a negatív érzelmeik - felett a kontrollt, ezt pedig saját 
maguk számára óriási veszélyként élik meg. A tekintélysze
mély iránti viszonyulásuk tele van ellentmondásokkal, hol túl
idealizálják, hol pedig szenvedélyesen gyűlölik. Alapjában vé
ve a felnőtté érés szakaszában is az az infantilis félelem hatja 
át őket, amely a személyiségfejlődés korai fázisában kialakult. 
Mintha ebből a félelemből egy egész élet kevés lenne kinőni.

A személyiséget elárasztó kisebbrendűségi érzés következ
ményeként az érzelmek is kifakulnak. Ha az első lépéstől, a 
valóságérzékeléstől kezdve minden elszíntelenített, elszürkí- 
tett, elsötétített, hogyan lehetne akkor az öröm, a szeretet, a 
harag, a közelség érzését - és még sorolni lehetne az érzel
mek egész arzenálját - olyan intenzitással és olyan színekben 
megélni, ahogyan azok a valóságban ténylegesen jelen van
nak. Nyilván sehogyan sem. Marad tehát az, hogy: „Nekem 
nem szabad örülnöm, nem szabad szeretnem, nem szabad 
dühösnek lennem, nem lehetek senkihez sem közel, mert 
akkor látszana, hogy én mennyivel kisebb-kevesebb vagyok”.

A sikertelenségeket, amelyek természetes velejárói az 
életnek, a kisebbrendűségi érzés miatt ezek a személyiségek 
egyrészt fájdalmas veszítésként, másrészt önmaguk igazolá
saként élik meg. („Lám, tényleg nem érdemiem meg, ha 
már nem sikerült.”) A sikerélményeket - amelyek pedig 
szintén az élet természetes velejárói - eleve gyanakvással 
fogadják. („Megérdemlem-e vajon én ezt?”)

A kisebbrendűségi érzéssel átitatott személyiség
szerkezet apáról fiúra száll. Nem veleszületett, hanem ta
nulás következménye!

A kisebb-kevesebb-vagyok-tudat következménye az, hogy 
az ilyen szülő-nevelő nem tudja átadni a fejlődő személyi
ségnek azt, hogy elfogadja őt, nem tudja biztosítani arról, 
hogy igenis vannak képességei - kialakítva így az önbi
zalmát. Ha a legtöbbször elhangzó véleményezés negatív
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(„nem jó, amit csinálsz”, „nem vagy te arra képes”), akkor 
a felnövekvő személyiség valóban úgy éli meg magát, hogy 
„ő nincs”, vagy legalábbis kisebb, kevesebb.

Az elszíntelenedő, fakó, tompa érzelmek pedig törvény
szerűen vezetnek a depressziós világkép kialakulásához.

A depresszió kialakulása

A depresszió gyakran hosszan tartó stressz, tárgyvesztés 
és sikertelenség után következik be. A depressziós „normális” 
személy nehézségei megoldását fogja keresni. A depressziós 
neurotikus személy megjelenő szükségleteire válaszként 
mások támogatásának kiváltásával próbálja helyreállítani ön
értékelését. Valószínűleg azért is keresi az ilyen szeretetet, 
hogy enyhítse a vádló lelkiismeret keltette bűntudatot.

A depressziósak, mint korábban már szó volt róla, hajla
mosak erősen ambivalens tárgykapcsolatok (vagyis mind 
szeretet-, mind gyűlöletviszonyulás) kiépítésére a jelentős 
személyek iránt. A gyűlöletet elfojtják, vagy legalábbis a tu
dat középpontjából kiszorítják. Az elfojtott gyűlölet erejé
nek azonban számos kellemetlen következménye van. Sú
lyosan sérül a szeretet képessége. Amíg a depressziós szá
mára lényegében tudattalan a gyűlölete, addig annak tudatá
ban van, hogy csökkent a szeretetképessége, hiszen, mint 
láthattuk, gyakori panasza, hogy elszegényedtek az érzései. 
Az elfogadhatatlan gyűlölet ráadásul bűntudatot kelt, ami 
viszont szorongást, önbecsmérlést és depressziót vált ki.

Az alapformula az, hogy „én képtelen vagyok szeretni az 
embereket, nekem gyűlölnöm kell őket”. Ennek a gyűlölet
nek a felismerése azonban elfojtódik és kifelé vetül: „Az em
berek nem szeretnek engem, velem született fogyatékossá
gom miatt, ezért boldogtalan vagyok és depressziós.”

Egy jelentős tárgy, a szeretet tárgyának (személy, ideál 
stb.) elvesztése, mint említettük, normális körülmények
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között gyászt, de ugyanakkor beteges depressziót is előidéz
het. A két állapotnak számos közös tulajdonsága van: a le
vertség, az érdeklődés beszűkülése és a csökkent aktivitás. 
Különböznek viszont abban, hogy a depressziósak sokkal 
súlyosabb önleértékelésre hajlamosak. Azt mondhatni, 
hogy amíg a gyászoló számára a világ szegényedett el, addig 
a depressziós önmaga lett szegényebb.

Az élet igazolja azt a megfigyelést, hogy minél lelkiisme
retesebb a személy, annál fogékonyabb a depresszióra. 
Amenyire gazdagság az érzékenység, annyira vissza is üthet.

A családi és a társadalmi-kulturális mozzanatnak is 
döntő jelentősége van a depresszió kialakulásában. E 
nézet szerint a család hátterében olyan anyák állnak, 
akiket erősen foglalkoztat a család társadalmi helyzetének 
javítása. A hátrányos helyzet megélésében szerepelhet 
etnikai, vallási vagy egészségi tényező, de mindig jelen 
van az, hogy az apa nem tudja elérni az anya sikerstan
dardjait. Ezek az anyák rendkívül ambiciózusak, agresszí
vak, mártírok és vádaskodók, de megbízhatóak. Férjeik 
szerint hidegek és megvetőek. Az apák gyengék, függőek, 
önlebecsülők, de szeretetteljesebbek, mint a feleségeik. 
Az anyák szigorúak, konvencionálisak, személytelenek, a 
gyerekeket állandóan arra figyelmeztetik, hogy „mit gon
dolnak a szomszédok”.

A szülők értékrendszere homályos, bizonytalan, erőtlen, 
amit a gyermek ugyanúgy épít magába. A családon belüli fe
szültségek ellenére fokozott az a szükséglet, hogy egymásba 
kapaszkodjanak a fenyegető világgal szemben.

Mindezt figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a dep
resszió a „megvalósítatlan gyerekkorban” gyökerezik. A 
depressziósak szülei a manipulálásra adnak modellt, 
gyakran a túlzott aggályoskodás leple alatt. A szülők 
alapjában véve megfosztják a gyereket a spontán és őszin
te viszonyulástól. A gyerek megfelelő elvárásait semmibe 
veszik vagy visszautasítják. Ennek eredményeként az elbá-
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tortalanodott gyerek, aki úgy találja, hogy legjobban a 
könnyeivel zsarnokoskodhat, „síró babává” válik, így a 
fejlődés fonala szinte közvetlenül vezet a „síró babától” a 
depresszióig.

A depresszió gondolkodási rendellenesség is. A dep
ressziós egyénben az énre, a külvilágra és a jövőre vonatko
zó fogalmakhoz negatív értékítélet, beállítottság, álláspont 
társul. A depresszív megismerés döntő hibája az én negatív 
értékelése.

A depressziósak, mint már tudjuk, értéktelennek 
tartják magukat, mert személyes felelősséget éreznek „fo
gyatékosságukért”. Olyan kényszerítő parancsok veszik 
őket körül, mint a „kell” és a „muszáj”, és állandóan olyan 
érzés gyötri őket, hogy bármit tesznek is, az nem 
kielégítő. Környezetüket túl követelőnek, akadályozónak, 
megfosztónak, illetve lebecsülőnek élik meg. Kétség- 
beejtően jelenik meg bennük a sejtés, hogy a jövőben ez 
csak hatványozódhat.

Mindezeken kívül a depresszió viselkedészavar is. A 
környezet részéről az elkerülő, visszahúzódó, elutasító 
magatartásjegyek kapnak pozitív megerősítést, a 
problémamegoldásra aktívan törekvő, szembeszálló, 
egészségesen agresszív jegyeket viszont negatívan értékeli 
a beteg. Ez látszik többek között magyarázatot adni a 
depresszióba történő visszaesésekre, a depresszió újbóli 
megjelenésére. A kezelés, javulás után ugyanis az egyén a 
régi környezetébe tér vissza, amelynek mintha imigyen 
hangzó szállóigéje lenne. „Húzódj vissza, kerüld a konf- 
rontálódást, akkor leszel jó!”

Összefoglalva a depresszió kialakulását:
Veleszületett hajlam + a személyiség korai fejlődési fázisai

ban ható szülői, családi minta + aktuális környezeti hatások = 
depresszió.

Azzal a megjegyzéssel, hogy nem feltétlenül szükséges 
mindhárom tényezőnek egyazon időben jelen lennie.
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A depresszió kezdődhet hirtelen vagy fokozatosan.
Leggyakoribb az utóbbi eset, ami érthető is, hiszen 

ahhoz, hogy az alaphangulat kibillenjen egyensúlyából, 
hogy a depresszió irányába tolódjon el, a traumák sorának 
kell megtörténnie, hogy a személyiségszerkezet ellenállóké
pessége „megtörjön”.

A kezeletlen epizódok időtartama néhány héttől hónapo
kig vagy évekig tarthat. Habár az egyszerű depresszió prog
nózisa egészen jó, különösen a különféle antidepresszáns 
gyógyszerek hatását figyelembe véve, a páciensek egy részé
nél azonban a depresszió valamikor mégis visszatér. Nagy
jából azt mondhatni, hogy kb. 20%-uk krónikusan dep
resszióssá válik.

A kimenetelt illetően a legsúlyosabb szövődmény az 
öngyilkosság.

A depresszió miatt kórházilag is kezelt depressziósaknak 
kb. a 15%-a hal meg öngyilkosságban. Néhány tényező a rizi
kó növekedésére utalhat: elváltak vagy egyedül élők, alkohol
vagy kábítószer-függőség, negyven év feletti életkor, korábbi 
öngyilkossági kísérlet és öngyilkossági gondolatok kifejezése - 
különösen, ha a meghalás terve kidolgozott. Az öngyilkosság 
veszélyét mindig gondosan kell mérlegelni minden depresszi
ós beteg esetében, közvetlenül is érdeklődve arról, hogy foglal- 
kozott-e vagy foglalkozik-e öngyilkossági gondolatokkal.

Habár az öngyilkosság a depresszió legsúlyosabb szövőd
ménye, egyéb társadalmi és személyi szövődmények is elő
fordulhatnak. Mint mondottuk, a krónikus fáradtság-, ener- 
giahiány-érzés például oka lehet az iskolai vagy munkahelyi 
csökkent teljesítőképességnek, ami további következménye
ket von maga után.

A depressziósak megkísérelhetik kezelni depressziós tüne
teiket saját maguk nyugtátokkal, alkohollal vagy drogokkal, 
ami gyógyszer-, kábítószer- vagy alkoholfuggőséghez vezethet.

A depresszió lefolyása és kimenetele
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A depresszió kezelésében mindig párhuzamosan alkal
mazzuk a gyógyszeres és pszichoterápiás módszereket.

Mindig fel kell mérni azt, hogy a páciensnek vannak-e al
kalmazkodási vagy krónikus személyiségzavarai, ami vagy 
utánozza vagy kíséri a depressziót, vagy a betegnek jellegze
tes hangulatzavara van, amely valószínűleg jól reagál a 
gyógyszerekre. Általánosságban azonban a két módszer 
együttes alkalmazása hozza meg a várt eredményt.

Hasznos szem előtt tartani a következőket.
Az első beszélgetés, a bevezető interjú legyen reménytel

jes, optimista hangulatú! Fontos ilyenkor a depresszió sú
lyosságának felmérése. Nem szabad elfelejteni, hogy lehet
nek és vannak is egyéni és kulturális különbségek abban, 
ahogyan a depressziósak átélik, kifejezik depressziójukat. 
Az első alkalommal ne kíséreljünk meg mélyreható pszicho
lógiai felmérést, és főleg ne értelmezzük, interpretáljuk a 
depresszió hátterét, okait. Legyünk tapintatosan érdeklő
dők, de ugyanakkor mérjük fel az öngyilkosság veszélyét is, 
amit a későbbiekben is szem előtt kell tartani.

A súlyos és a közepesen súlyos depressziót kezeljük 
gyógyszeres terápiával. Az öngyilkosságveszély ilyenkor na
gyobb, ezért legjobb kórházi kezelést alkalmazni.

A depresszió kezelése

A gyógyszeres kezelés

Mindenekelőtt tudni kell, hogy depresszióellenes szere
ket ne kezdjünk el szedni saját belátásunk szerint. Olyan 
gyógyszerekről van ugyanis szó, amelyek a központi ideg- 
rendszerben jelen levő idegingerület-átvivő anyagok - az ún. 
neurotranszmitterek - anyagcseréjét befolyásolják. Azok 
mennyiségének befolyásolása révén fejtik ki hatásukat. 
Egyszerűbben fogalmazva: ha kevés van belőlük az
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ingerületátvivő helyen, depresszió alakul ki, ha növeljük a 
mennyiségüket, a depresszió csökken.

Az antidepresszánsokat mindig fokozatosan kell bevezet
ni a terápiába, és fokozatosan kell eljutni ahhoz a dózishoz, 
amelytől a hatást várjuk. Általában hét-tíz nap az az idő, 
amíg ezek a gyógyszerek elérik azt a vérszintet, amelyen 
kedvező, illetve gyógyító hatásukat kifejtik. Ezt nagyon fon
tos tudni, ellenkező esetben olyan benyomás alakulhat ki 
egy-két nap múlva, hogy az adott gyógyszer nem használ, 
hogy rossz gyógyszert írtak fel, hogy a betegség nagyon sú
lyos, hisz lám, nem javul az állapot az orvosságtól.

Tudni kell továbbá, hogy a depresszió kezelésében 
hosszabb gyógyszerszedéssel kell számolni - általában 
négy-hat hónapig, de nem ritkán akár tíz-tizenkét hónapig 
is -, olyan gyógyszerekről van viszont szó, amelyekhez a 
szer-vezet nem szokik hozzá. Ez alatt az idő alatt önkénye
sen ne változtassunk az adagon, mert az ezáltal bekövetkező 
vérszintingadozással rosszabbodhat az állapot.

A tapasztalat azt igazolja, hogy ha három hónap alatt 
nincs jelentősebb változás az állapotban, akkor ajánlatos a 
gyógyszercsere. A gyógyszerek megszakítása fokozatosan 
kell történjen, mint a bevezetésüknek. Hirtelen elvonásuk 
súlyos tüneteket okozhat, mint amilyen a hirtelen vérny
omás-emelkedés, lidérces álmok, alvászavarok, gyomor- és 
bélpanaszok, hányinger, akár hányás is, nem beszélve a 
visszaesésről, a depresszió kiújulásáról.

A bevezetett gyógyszernek lehetnek mellékhatásai is. 
Meglepő, de igaz, hogy ha a páciens tudja, hogy mi történik 
vele, mi az, ami jelentkezik nála, a mellékhatásokat - ha 
azok egyáltalán megjelennek - kitűnően el tudja viselni. 
Ezek ugyanis átmeneti jellegűek. Leggyakrabban a szájszá
razság fordul elő, amellyel a többszöri folyadékfogyasztáson 
kívül nincs más teendő, egy-két nap alatt elmúlik. Nem rit
kán álmosság, aluszékonyság lép föl, s szintén egy-két napig 
tart. Ami azonban nem indokolja a gyógyszer abbahagyását,
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bár ettől szoktak a legtöbben megijedni. Hasznos ebben az 
átmeneti időszakban otthon tartózkodni, pihenni. Továbbá 
nem túl gyakori mellékhatásként jelentkezhet átmeneti vér
nyomás-emelkedés. Erről szintén nagyon fontos tájékoztat
ni a beteget, illetve ha már magas vérnyomásban szenved, 
bizonyos antidepresszánsokat nem szabad alkalmazni.

Antidepresszánsok Napi terápiás dózisok

Venlafaxin (EFEXOR,TREVILOR) 75-225 mg
Trazodon (DEVIDON, DESYREL, TRAZOLAN) 150-600 mg 
Milnacipran (IXEL, DALCIPRAN, TELEDOMIN) 100 mg 
Mirtazapin (REMERON) 14-45 mg
Tianepin (STABLON, COAXIL ) 37,5 mg
Fluoxetin (FLUNIRIN, FLOXET, FLUXILAN, PROZAC...) 20-40 mg 
Sertralin (ZOLOFT, SERAD...) 50-100 mg
Paroxetin ( SEROXAT, PAXIL, AROPAX, DEROXAT...) 20-40 mg 
Citalopram (SEROPRAM, CIPRAMIL, ELOPRAM...) 2040 mg 
Fluvoxamin (AVOXIN, FEVARIN, FLUXIFRAL...) 50-100 mg

A legújabb típusú antidepresszánsok és napi terápiás dózisaik. 
Zárójelben a gyógyszertári nevek
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A pszichoterápiás kezelés

A gyógyszeres mellett mindig pszichoterápiás kezelést is 
alkalmazni kell. Azt, hogy melyik formáját alkalmazzuk, az 
a betegtől, a depresszió fokától függ, és a pszichoterapeuta 
határozza meg.

Kognitív (megismerő) terápia Pszichodráma
Szupportív (támogató) terápia Családterápia
Behavior /e: bihévior/ (magatartásterápia)
Analitikus: egyéni (individuális) 

csoportterápia

A leggyakrabban alkalmazott pszichoterápiás eljárások

A kognitív terápia célja az ismeretszerzés, azaz a pácienssel 
ismertetni kell betegsége lényegét, azoknak a tüneteknek a hát
terét, amelyek megjelennek a betegség folyamán. Ennek a meg
ismerésnek különösen akkor van jelentősége, ha olyan testi tü
netek vannak jelen, amelyeknek nincs szervi alapjuk. A megfe
lelő ismeretek birtokában a páciens, azáltal, hogy a megfelelő 
helyére teszi ezeket a testi megnyilvánulásokat, úgymond kon
troll alatt tudja tartani őket, amikor megjelennek.

A szupportív terápiában biztosítjuk a depressziós beteget 
arról, hogy mellette vagyunk, hogy megértjük „fájdalmait”. Tá
mogatjuk őt abban, hogy habár adott helyzetében nem látja az 
értékeit, képességeit és lehetőségeit, azok igenis jelen vannak. 
Kisebbrendűségi, értéktelenségi érzései nem reális alapokon 
nyugszanak. Ez önbizalom-erősítő hatású.

A megváltozott, kóros viselkedést igyekszik kijavítani a 
viselkedésterápia, amely a depresszióra viselkedészavarként 
tekint. Jelentősége abban van, hogy az eddigihez viszonyít
va másfajta viselkedésformát sugall a betegnek: reagáljon
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másként azokban a szituációkban, amelyekben eddig 
szorongást, félelmet, kisebbrendűségi érzést... stb. érzett.

Ezeknek a szituációknak, élethelyzeteknek, külső és bel
ső konfliktusoknak - és a bennük megjelenő érzelmeknek - 
a feldolgozásában, elemzésében segít az analitikus pszicho
terápia. Analitikus egyéni és csoportterápiát alkalmazunk, 
attól függően, hogy a személyiség melyiket tudja jobban el
fogadni. Legtöbbször az egyéni terápia a csoportanalízisben 
folytatódik tovább.

A pszichodráma viszont gyógyító célú színjátszás, ahol a 
beteg a saját állapotának, érzelmeinek megfelelő szerepet 
játszik, hogy kiélje őket. Csoportos tevékenység ez, ahol 
mintegy „közönség előtt játssza” el fájdalmas érzéseit (is), s 
megtanulja őket korrigálni a visszajelzések alapján.

A családterápia a mikroközösségen belüli viszonyokat 
tárja fel, segítve ezzel abban, hogy a családtagok közötti kó
ros érzelmi relációk felszínre kerüljenek.

Mint említettük már, nagyon fontos az első találkozás a 
terapeuta és a depressziós beteg között. A terapeutának em
pátiás képességével biztosítania kell páciensét arról, hogy 
megérti, milyen nehéz érzésekkel van „elárasztva”. Megérti 
azt, hogy milyen nehezen tud ezekről az érzésekről beszél
ni, és nem is aktivizálja őt ebbe az irányba. Ha mégis tud be
szélni ezekről a belső tartalmakról, meg kell őt hallgatni, a 
lehető legkevesebb beleszólás, értelmezés nélkül. Ha ekkor 
értelmezzük, interpretáljuk a betegség hátterét, okait - eb
ből is persze csak annyit, amennyit az első beszélgetéskor 
meg tudunk látni -, azt a veszélyt vállaljuk, hogy a beteg 
depressziója tovább mélyülhet, az esetleges lappangó formá
ban meglevő öngyilkossági késztetések felerősödhetnek, 
akár realizálódhatnak is.

A pszichoterápia elején a pszichoterapeuta túlzott aktivi
tása műhibának számít! Ilyenkor a legfontosabb elv: tudni 
kell meghallgatni és meghallani. Azt, ami szavakban nem 
hangzik el, de valahogy így hangzik:
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„Add kezembe e zárt világ kilincsét 
könnyű kezedet - vár kinn a szabad. 

Gyülekező halottaimat intsd szét, 
Szólj s hízelegjen körül jószavad”
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„A kínba még csak most fogunk, mi restek, 
de te már aláírtad művedet” 

( József Attila) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Bizonyos, hogy mai ismereteink szerint az élővilágban 
egyetlenegy faj sem létezik, az emberen kívül, amely a saját 
életére törne. Tudatosan vagy nem tudatosan azon munkál
kodna, hogy a saját sorait ritkítsa.

Mi az öngyilkosság? Milyen tényezők játszanak közre lét
rejöttében? Mi az öngyilkossági kísérlet? Kik próbálkoznak 
vele? Melyek az előjelek, mi az öngyilkosságot megelőző 
szindróma, illetve tünetegyüttes? Milyen pszichés problé
mák vezethetnek öngyilkossághoz? Előre látható-e az ön- 
gyilkosság? Mi a kultúra, a társadalom szerepe? Milyen sze
rep jut az öngyilkossági mintának? Mit tehetünk a meg
előzés érdekében?

Megannyi kérdés, amelyekre olyan régóta próbálnak 
pontos válaszokat találni. Egyetlenegy biztos válasz van 
azonban ma a kezünkben, mégpedig az, hogy nem tudjuk 
pontosan.

Az öngyilkosság köztudomásúan „pannonbetegség”. A 
század elejétől olyan nagymérvű és gyors ütemű volt az ön- 
gyilkosságok számának növekedése az Osztrák—Magyar 
Monarchia területén, de különösen a Magyarországhoz tar
tozó területeken, hogy méltán nevezték ezt a kórt „morbus 
hungaricus”-nak (magyar betegségnek). Ezen belül a déli te
rületek voltak a listavezetők. Sajnos, ez ma is így van. A Dél
vidéken, Vajdaság északi területein a leggyakoribb az öngyil
kosság. Ezen belül pedig Szabadka és környéke, Hajdújárás, 
Királyhalma, Horgos stb. emelkedik ki feltűnően.

A történelem

Az emberiség történelmének különböző korszakaiban 
különbözőképpen magyarázták és különbözőképpen fogad
ták el az öngyilkosságot.

Az ókori görögök, Arisztotelész hatására, elítélték az ön- 
gyilkosságot, mert úgy vélték, hogy annak negatív hatása van
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a közösségre. Azt vallották, hogy az ember élete nemcsak saját 
tulajdona, hanem a közösségé is, amelynek felelősséggel tarto
zik. Ma is jól ismertek azok a tézisek, amelyek értelmében elí
télték az öngyilkosságot - nevezetesen a „ragályos” jellege 
miatt, amely hátrányosan befolyásolta a közösséget.

A görög kultúrában az öngyilkosságnak teljes jogi és tár
sadalmi „szabadalmat” biztosítottak; a személyes döntés 
szabadságát hangoztatták élet és halál felett. Nem dicsőítet
ték azonban az öngyilkosságot. Az öngyilkossági szándékot 
megfelelő indokokkal kellett alátámasztani a szenátus előtt. 
Ha az elfogadta az indokot, maguk a hatóságok adtak mér
get „az élet elhagyásához”.

A római birodalomban viszont egyenesen beteges módon 
dicsőítették az öngyilkosságot. Azt vallották, hogy az öngyil
kosság kizárólagos kiváltság, amely az embert az istenek fölé 
emeli, hiszen az istenek nem tudnak öngyilkosak lenni. Egyes 
római filozófusok szerint: „az öngyilkosság a kifinomult, ma
gasan képzett, értelmes, bátor, de szerencsétlen, boldogtalan
ságban élő emberhez méltó tett”. Érdekes módon azonban a 
római hadseregben az öngyilkosság bűntettnek számított.

A római korból legismertebb Brutus és Cassius öngyil
kossága. Ők a Caesar elleni összeesküvés után önkezűleg ve
tettek véget életüknek. De ugyanígy végezte be életét a bot
rányairól, viharairól jól ismert Kleopátra is.

A Krisztus utáni első századokban dicsőítették a mártír
halált, az öngyilkosságot gyakran úgy követve el, hogy szik
lákról vetették le magukat, halálukkal a vértanúságot kíván
va elnyerni. Az idő előrehaladtával a keresztény egyház fo
kozatosan áttért az elítélő álláspontra, azt fogalmazva meg, 
hogy az öngyilkosság és az emberölés egyformán gyilkosság. 
Ezért megtagadta a temetkezési szertartást az öngyilkostól. 
Ez a rendelet a mai napig érvényben van.

A keleti vallások közül mindenképpen említést érdemel a 
buddhizmus VI. századi és a zen-buddhizmus XII. századi 
elterjedése, amely a japánok világnézetét a halálra orientálta,
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majd a szamuráj harcosi etikában megdicsőítette az önként 
vállalt halált - mint a bátorság és a hűség kifejezését a szep- 
pukut, illetve más néven harakirit, amely szintén a mai napig 
jelen van a japán kultúrában.

Az egyetemes kultúra minden területén - az irodalom, 
költészet, festészet, filmművészet, zene stb. terén - nagy 
számban találunk kiválóságokat, akik önkezűleg „érték el” a 
halált. Szinte felsorolni is lehetetlen mindannyiukat.

Vajon mi vezényelte őket ebbe az irányba?

Mi az öngyilkosság és az öngyilkossági kísérlet?

Az öngyilkosság meghatározása nem nehéz. Az általáno
san elfogadott fogalomhasználat szerint öngyilkosságot kö
vet el az az ember, aki életének saját maga vet véget.

Az élet önkioltásához szükséges a meghalás tudatos 
szándéka, a módszer, amely alkalmas az élet kioltására és 
magának a cselekvésnek a megvalósítása.

Öngyilkossági kísérletről viszont akkor beszélünk, ha va
laki a meghalás szándékával károsítja szervezetét, de ennek 
következtében nem hal meg.

Az öngyilkosság három meghatározó jegyéből követ
kezik, hogy a kísérlet négy körülmény - vagy ezek kombiná
ciója - miatt lehet sikertelen.

Az első az, hogy a meghalás szándéka nem elég erős vagy 
nem egyértelmű. Mindkettő jellemző a fiatalkori öngyilkossági 
kísérletekre. Akárcsak az is, hogy milyen a választott módszer - 
ami a második fontos körülmény. A fiatalok általában olyan 
módszerekhez folyamodnak - tudatosan vagy tudattalanul - 
amelyekről feltételezik, hogy nem okoznak biztos halált, azaz 
nem eléggé hatékonyak. Például nagyobb mennyiségű antibioti
kumot vesznek be öngyilkossági szándékkal. Ami önmagában 
érthető is, hiszen az öngyilkosságot megkísérelt fiatalok általá
ban nem meghalni, hanem éppen ellenkezőleg, élni akarnak.
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Ez nagyon gyakran megmutatkozik a harmadik körül
ményben is, mégpedig abban, hogy az öngyilkossági csele
kedet kivitelezése gyakran hibás. Először pl. csak néhány 
tablettát vesz be az öngyilkosjelölt, hogy úgymond „megkós
tolja a halál közeledtét”. És megjelenik a negyedik körül
mény: a halál bekövetkezése előtt külső segítség érkezik.

Az öngyilkossági kísérletek számáról pontos adatok nem 
állnak rendelkezésre, mert ezek nem járnak bejelentési kö
telezettséggel. Általános azonban a megfigyelés, hogy egy si
keres öngyilkosságra általában öt-nyolc kísérlet jut.

Az előbbiekből látható, hogy az öngyilkossághoz és an
nak kísérletéhez szándék és tudatosság kell, tehát csak az 
emberre jellemző jelenség.

Most pedig próbáljuk megvizsgálni, hogy egyáltalán mi
lyen indíttatásúak lehetnek az öngyilkosságok.

A társadalmi szerveződés jelentősége

Az ember életében a társadalmi szerveződés, illetve in
tegráció meghatározó jelentőségű. A társadalmi integráció 
az a szabályozó erő, amelyet a család, a vallási vagy politikai 
közösség gyakorol az egyénre. Ha az egyén a szabályozó 
erők befolyása alatt él, akkor az élete célt és értelmet kap. 
Ha ebből kiszakad, például az önállóvá válás vagy másfajta 
kilépés révén, nagyobb a valószínűsége annak, hogy kóros 
lelkiállapotok lépnek fel, depressziós lesz, értelmetlennek 
érzett életét öngyilkossággal fejezi be. Az élet igazolja, hogy 
a közösségben élők öngyilkossági gyakorisága kisebb.

Igaza van a népi bölcsességnek: „A magány rossz 
tanácsadó!”

Hasznos egyfajta csoportosítást megvizsgálni, hogy a tár
sadalmi integráció szempontjából milyen öngyilkosságok le
hetségesek. Jóllehet ez a felosztás még a múlt század végén 
készült, aktualitását a mai napig sem veszítette el.
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Nos, az öngyilkosságok egyik csoportja az egoista típusú 
öngyilkosság. A társadalmi integráció csökkenésével (ennek 
a mostani időkben is tanúi vagyunk) az egyén csak magával 
törődik, saját céljaival foglalkozik, keveset vagy egyáltalán 
nem törődik másokkal és a társadalmi következményekkel.

Napjainkban, a megváltozott - helyesebben a még min
dig változó - értékrendszerben, amely a közösségi mozza
nat fontosságát nem hangsúlyozza, nem eléggé támogatja, 
rendszeres jelenségként van jelen az elidegenedés. Ennek 
talán legkárosabb következménye a fiatalok körében nyilvá
nul meg, az önálló személyiséggé válás időszakában: egysze
rűen nem épül be a kommunikáció igénye. Ennek pedig fel
nőttkorban az lesz a következménye, hogy az ember a tö
megben egyedül marad.

A másik csoport az altruista öngyilkosság. Erre az erős 
kollektív kötődéssel jellemezhető társadalmakban van pél
da, amikor a társadalom kialakítja tagjaiban a hajlandósá
got, hogy feláldozzák magukat a közösségért.

Ez a hajlandóság egyszerűbb társadalmakban gyakrab
ban figyelhető meg, mint fejlettebb társadalmakban, habár 
időszakonként ez utóbbiban is sokan adhatják életüket a 
közös ügyért.

A harmadik csoport az anómiás típusú öngyilkosság. A 
gazdasági válság vagy fellendülés egyaránt növeli az öngyil
kosságok számát. Az ember akkor van lelki egyensúlyban, 
ha a szükségletei és a vágyai összhangban állnak a kielégíté
sükhöz rendelkezésre álló eszközökkel. A gazdasági válto
zás ezt az egyensúlyt bontja meg. Ilyenkor meglazulnak a 
társadalmi normák, az erkölcs addig biztos törvényei, és lét
rejön a társadalom anómiás állapota (anomos: görögül tör
vény, azaz szabályok nélküli állapot).

Nálunk ennek az állapotnak a jeleit is megtaláljuk napjainkban.
Noha ez a csoportosítás csak a külső okok felől közelíti 

meg az öngyilkossági indíttatásokat, mind a mai napig 
érvényes mozzanatokra mutat rá.
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A kultúra szerepe

A kultúra, vagyis az értékek, viselkedésformák, magatar
tásminták és magatartási szabályok rendszere - az adott 
mentalitás - lényeges szerepet játszik az öngyilkosság oki té
nyezői között. Védő hatása van, de ugyanakkor szuicidogén
- öngyilkosságot kiváltó - hatása is lehet.

A kultúra jelentős része a vallás. A keresztény vallás védő 
hatású azáltal, hogy az öngyilkosságot nyíltan bűnnek kiáltja 
ki. A vallás természetesen nehezen választható el olyan kul
turális tényezőktől, mint a közösségi kapcsolatok szorossá
ga, a kölcsönös segítési minták, a rokonkötelékek stb.

Mindezek a mindennapi élet során szoros kötelékháló
zatban tartják az egyént, aki ily módon védetté válik a „ki- 
sodródások”-kal szemben. Ha kicsúszik a lába alól a talaj, 
ha megoldhatatlannak tűnő problémákkal küzd, amelyek 
megoldásához felmerül benne a halál „meghívásának” gon
dolata, ha „kisodródni” kezdene, fennakad ezen a hálón. 
Mégpedig annak a kapcsolatrendszernek a segítségével, 
amelyet ez az értékrendszer biztosít a számára. A konfliktu
sok megoldhatatlanságának képzete oldódni kezd, amikor 
azokról beszélni tud a környezetének, amely a segíteni aka
rás szándékával odafordul hozzá.

Ugyanakkor viszont a merev és megbonthatatlan kapcso
latok favorizálásával, az azoktól való eltérésnek szentségtö
résként való elfogadtatásával szuicidogén hatást is kifejt, 
gyöngítve ezáltal védőhatását. Az ember földi életének szük
ségszerű alázatosságát, kiszolgáltatottságát, kisebbrendűsé
gét hirdetve a személyiségszerkezetnek éppen azokat a véde
kező mechanizmusait ássa alá, amelyek a legfontosabbak a 
megfelelő önértékelés kialakulásában és fenntartásában.

A kulturális tényezők között jelentős szerepet játszik egyes 
területeken az öngyilkosságot elősegítő viselkedésminták elfo
gadása. Ilyen a halál „romantizálása”, az öngyilkosságnak 
mint menekülési útnak az elfogadása, igenlése. A magatartás
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minta pedig mindig tudattalan pozitív mintakép, megoldási 
képlet krízisek, kapcsolati konfliktusok stb. esetén, amelyre a 
személyiség „ráhangolódik”. Ez pedig azután súlyos, megold
hatatlannak látszó élethelyzetekben aktualizálódik.

Régóta ismeretes, hogy időnként öngyilkossági járvá
nyok alakulnak ki azáltal, hogy egy-egy öngyilkosság hatásá
ra ahhoz hasonló öngyilkosságok sorozata indul meg. Ilyen 
esetekben általában egymáséhoz hasonló társadalmi helyze
tű emberek követnek el öngyilkosságot, azonos helyen vagy 
egymáshoz hasonló módon. Néha a módszer kelt utánzást. 
Egyes kultúrák jellegzetes öngyilkossági mintái is lényegé
ben ilyen szuggesztív modelleken át vésődnek be.

Az irodalomból ismert például a „bűnjóvátevő halál” a 
Trobriand-szigeteken, ahol magas fáról „kell” leugrani, vagy a 
csendes-óceáni Tikpia-szigeteken a kievezés a viharos, cápák
kal teli tengerre, ahonnan bizonyos távolság megtétele után 
már lehetetlen a visszatérés. Ugyanakkor viszont egy-egy hí
res ember öngyilkossága észrevehetően megemeli az adott te
rületen az öngyilkosságok és öngyilkossági kísérletek számát. 
Gondoljunk például a popvilág nagyjainak öngyilkosságait 
követő hullámra, vagy akár a Marilyn Monroe önkezű halála 
után beinduló öngyilkossági áramlatra. De ilyen hullámot kel
tett Latinovits Zoltán és Dómján Edit öngyilkossága is, 
mindegyik a megfelelő nemi és életkorbeli csoportban.

A szuggesztív hatásokat látjuk megjelenni a mindennapi 
gyakorlatban, amikor egy gyógyszermérgezéses öngyilkossá
gi kísérlet történik egy általános vagy középiskolában, elég
telen osztályzat vagy rossz bizonyítvány következtében.

Az öngyilkossági minta

Nem törvényszerű, hogy a reménytelen helyzetre, veresé
gekre önpusztítással kell reagálni. Vannak olyan kultúrák, 
társadalmak, amelyekben ez nagyon ritkán fordul elő.
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Valamilyen különleges oka lehet annak, hogy ez az emberi 
válasz, a tiltakozásnak ez a formája gyakorivá válik. Mint
egy eltanulják az emberek egymástól, minták nyomán, ame
lyeket vagy maguk észlelnek, figyelnek meg, vagy amelyek
ről másoktól hallanak.

Régóta ismert dolog, hogy a családban történt öngyil
kosság növeli az öngyilkosság valószínűségét a családban. 
Különösen a szülők öngyilkossága „öröklődik” így át a gye
rekekre. Mint már említettük, vannak öngyilkossági járvá
nyok, amikor ugyanolyan módszerrel egymáséhoz hasonló 
élethelyzetben levők pusztítják el magukat. Szerencsére 
ezek az utánzó, modellkövető megnyilvánulások nem min
dig halálosak, csupán öngyilkossági kísérletként mutatkoz
nak meg. De mintaképző hatású az öngyilkossági kísérlet is. 
Az akár komolytalan önkárosítást végző ember is krízisek, 
konfliktusok alkalmával nagyobb valószínűséggel folya
modik ehhez a megoldási módhoz, és végső soron nagyobb 
lesz az esélye annak, hogy önkezével vessen véget életének.

Területünkön az öngyilkosság mint a problémákat megol
dó „képlet” nagyon erősen jelen van. Ez következik a nagy ön
gyilkossági gyakoriságból is. Nagyon sok ember tapasztalt 
már öngyilkosságot s még többet hallott róla beszélni. A 
minta hatását növeli, hogy kultúránk nagyon elfogadó és igen
lő az öngyilkossággal kapcsolatban. Általában dicsérik, elis
meréssel emlegetik azt az embert, akinek „volt bátorsága” 
megölni magát kilátástalan helyzetében. Nem is szégyenük az 
öngyilkosságot nálunk, nem próbálják elrejteni, eltitkolni.

Mindezek ellenére azonban nagyon fontos látni, hogy az 
önmagát elpusztító ember alapjában véve nem meghalni 
akar, hanem a tűrhetetlen és reménytelen élethelyzetéből 
szabadulni, tehát élni akar. A halál csupán ennek a megsza
badulásnak az eszköze. A legtöbb öngyilkos küzd a halál 
ellen, szeretné úgy megoldani, hogy ne kelljen meghalnia. 
Ez azokban az esetekben látható legjobban, amikor súlyos 
testi károsodásokkal életben maradtak öngyilkossági kísér-

60



létük után (pl. magasból leugrok, autó vagy vonat elé lépők) 
többé már nem motiváltak az öngyilkosságra.

A halál elleni küzdelem nemcsak a reménykedésben nyilvá
nul meg, hanem abban is, hogy az öngyilkosok nagy része köz
li szándékát a környezetével, megpróbál mintegy segítséget 
kérni („cry fór help”). Ez persze csak a legritkább esetben 
közvetlen és felszólító jellegű, rendszerint inkább bátortalan 
jelzés, utalás. Nem is mindig világos és egyértelmű a szándék 
közlése, sokszor csak „kódolt” formában, utólag érthető 
módon nyilvánul meg. Legtöbbször megtörténik ez az utolsó 
próbálkozás az életben maradásra, de a környezet ezt nem 
„hallja meg”, vagy éppenséggel a hozzátartozók elhallgatják, 
hiszen mások vagy önmaguk előtt „hibáztathatóvá” válhatnak 
az öngyilkosság miatt. Rendszerint a rejtett segélykérést elu
tasító válasz adja meg az utolsó lökést az önpusztításhoz. 
József Attilát pl. az öngyilkossága előtti napon több írótársa 
autóval meglátogatta, s ő könyörgött nekik, hogy vigyék 
magukkal Budapestre, mert fél Szárszón maradni; ők azonban 
nem vállalták ezt, azt hajtogatták, hogy nincs hely az autóban.

Minden öngyilkosságban benne van valamilyen konflik
tus, meghiúsulás, mindegyikben negatív az önértékelés, je
len van a reménytelenség érzése. Ez depressziót vált ki, és 
ez a depresszió nemcsak hogy elviselhetetlen ürességérzést, 
szorongást kelt, hanem mindenféle belső helyzetmegítélést 
is sötétre fest. Az önértékelés pedig különösen akkor válik 
sérülékennyé, ha nem védik megfelelő emberi kapcsolatok. 
A szeretetteljes emberi kapcsolatok megerősítik az önérté
kelést, mert az ember átéli, hogy törődnek vele, szeretik, ér
tékelik őt, így önmagát is értékesnek tartja.

Érdekes megfigyelés, mint említettük, hogy az ismert 
személyek közhírré tett öngyilkossága után általában úgy 
két héten belül növekszik az öngyilkosságok és öngyilkossá
gi kísérletek száma. Több ilyenkor például az „egy autó - 
egy utas” baleset is. Ezekből valószínűsíthető, hogy a balese
tek bizonyos hányada rejtett öngyilkosság.
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Éppen a balesetekkel kapcsolatban figyelték meg, hogy 
egyes emberek különös balesethajlamot mutatnak továbbá, 
hogy depressziós állapotban, krízishelyzetekben, konfliktu
sokban a súlyos vagy halálos balesetek gyakorisága na
gyobb. Sok ember különösen veszélyes, kockázatkereső 
módon él. Rejtett öngyilkosságról beszélünk olyan esetek
ben is, amikor a betegségek vagy műtétek kapcsán a beteg 
egyáltalán nem működik együtt orvosaival a gyógyulása ér
dekében, és magatartásával így közvetlenül hozzájárul saját 
halálához. Ilyen viselkedésmód lehet, ha valaki az életmen
tő gyógyszert elhagyja, ha bizonyos szerekből, például inzu
linból, véralvadásgátló szerekből nagyobb adagot vesz be, 
amely adag ugyan közvetlenül nem mérgező, de halálos szö
vődmények kialakulására alkalmas. Igaz, ilyen esetekben 
nemegyszer nagyon nehéz lehet bizonyítani, hogy rejtett ön- 
gyilkosságról van szó, valószínűségét azonban sohasem le
het kizárni. Mint ahogyan azok az újsághírek is elgondol
kodtatóak, amelyek arról számolnak be, hogy „gépkocsijá
val ismeretlen okból áttért az út bal oldalára, és összeütkö
zött...”, vagy: „ismeretlen okból lesodródott az útról, és egy 
út menti fának ütközött...”

Öngyilkosok és öngyilkossági kísérletet elkövetők 
A kommunikációs zavar

Régóta ismert tény, hogy az öngyilkosok és az öngyilkos- 
sági kísérletet tevők különböznek egymástól. A halálos végű 
öngyilkosságot elkövetők között jóval több az idős ember és a 
férfi, a kísérletettevők között viszont a fiatalok és a nők vannak 
többségben. Az öngyilkosságokban a heves indulatok, a dep- 
resszív hangulat, az erős beszűkülés dominál, a kísérletekben 
viszont inkább a környezetre való hatás vágya van előtérben, 
inkább valamilyen személyes konfliktus vagy probléma meg
oldására történik kísérlet. Ezek a kísérletek öngyilkossági gesz
tusok, amelyeket nagyon fontos lenne idejében észrevenni.
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A kísérletek és a sikeres öngyilkosságok között azonban 
a határ nem éles. Nemcsak azért fordulhat elő, hogy valaki 
végleges elszánás ellenére sem hal meg, mert nem megfelelő 
módszert választott, hanem azért is, mert megzavarhatják, 
megakadályozhatják, vagy pedig az öngyilkossági cselek
mény után megmenthetik. Fordított helyzet is van azonban, 
a komolytalan öngyilkossági kísérlet a véletlen folytán (pél
dául fokozottabb testi érzékenység a bevett gyógyszerre, 
vagy a megmentés elmaradása) halálossá válhat.

Mindezt persze nagymértékben befolyásolhatja az elkö
vetőt körülvevő kapcsolathálózat is. Ha ez megfelelően sű
rű, jól funkcionál, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy a 
cselekményt meg tudják akadályozni vagy felfedezik, amíg 
nem késő. Ha viszont ez a hálózat laza, az öngyilkosságra 
készülő ember magányos, illetve elszigetelt, akkor a kísérlet 
sikerének valószínűsége is nagyobb.

Az öngyilkossági kísérletet vagy a sikeres öngyilkosságot 
elkövető és a környezete között olyan kommunikációs zavar 
áll fenn, amit úgy lehetne jellemezni, hogy „beszélgetnek, de 
nem hallják egymást”. Ez nyilvánul meg abban is, amit koráb
ban úgy fogalmaztunk meg, hogy a segélykérést, amely szinte 
sohasem direkt, a környezet nem tudja „dekódolni”, nem tud
ja meghallani. Az öngyilkossági gesztusok ennek áthidalására 
szolgálnak. Sikere ennek attól függ, hogy mennyire világosan 
fejeződik ki ezekben a gesztusokban a cél, illetve hogyan „biz
tosította be” a kísérlettevő, hogy ne haljon meg vagy súlyosan 
ne károsodjon, hogy lehetőleg minél előbb felfedezzék, és 
segítséget kapjon. A kísérlettevők többsége, mint már em
lítettük, gyógyszerrel próbál öngyilkos lenni, vagy az érfelvá- 
gást választja. Ezek a kísérletek legtöbbször, ha csak átmene
tileg is, de javítják a kommunikációs zavart.

Újabban az ún. pszichológiai boncolás módszerével tárják 
fel a torzított kommunikációt. Ennek a módszernek a lénye
ge az, hogy egy-egy öngyilkossági esemény után megkérdez
nek mindenkit, aki az öngyilkossal az utolsó egy-két napban
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kapcsolatban volt, hogy mit tapasztalt, és így rekonstruálni 
lehet, mit mondott, mit tett, hogyan viselkedett az illető idő
rendi sorrendben. Általában kiderül, hogy a gyakran hirte
lennek és értelmetlennek tűnő öngyilkosság valamilyen lelki 
krízisnek a része. Az is kiderül továbbá, hogy az utolsó napon 
az öngyilkosságra készülő általában számos jelzést ad szán
dékáról ismerősének, esetleg idegen személyeknek is. Ezeket 
a jelzéseket azonban, sajnos, a környezet többnyire csak 
utólag érti meg. Ez a felismerés alapvető jelentőségű a meg
előzés szempontjából, hiszen ha a környezet idejében fel
ismeri a öngyilkossági krízisállapotot, idejében tud reagálni is.

De mi játszódik le az öngyilkossági krízisben levő emberben?
Nagyon régi tapasztalat, hogy az öngyilkosság vagy ön

gyilkossági kísérlet előtti időszakban látható változások fi
gyelhetők meg az ember személyiségjegyeiben, viselkedé
sében. Ezeknek a változásoknak az összessége:

Az öngyilkosság előtti tüneteggyüttes

Minden öngyilkosságot vagy komolyabb kísérletet nagy
jából azonos lélektani jegyek előznek meg. Ezek a jegyek a 
legkülönbözőbb külső és belső problémák együttes megjele
nésének a következményei.

Három lényeges mozzanat alkotja az öngyilkosság előtti 
szindrómát. Ezek:

- az elégtelenség és beszűkülés
- az agresszivitás gátlódása
- a menekülés a valóságból a fantáziavilágba

Nézzük sorra őket!

Az elégtelenség és beszűkülés fázisában a személyiség érdek
lődése és motivációja a külvilág felé csökken. Gondolkodása
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merevebbé válik, mindennapi munkáját egyre nehezebben 
végzi el. Érzelmi élete beszűkül, elvész belőle az életöröm. 
Korábbi szorongáselhárító mechanizmusai szintén beszűkül
nek, az agresszív indulatokat befelé fordító mechanizmusok 
kerülnek túlsúlyba. Eddigi emberi kapcsolatait magában 
leértékeli, fokozatosan teljesen izolálódik. Személyes 
értékrendszere is beszűkül, a dolgok, amelyek iránt eddig 
vonzódást érzett, már nem keltik fel érdeklődését. Logikai 
gondolkodása deformálódik, egyre kevesebb megoldási 
lehetőséget lát, mindjobban a „kapituláció” felé sodródik. 
Indulati-érzelmi életét teljes egészében a depresszió hatja át, 
élethorizontja teljesen beszűkül, és: „innen már nincs hova... 
nem marad más hátra”, mint az önmegsemmisítés.

Az agresszivitás gátlódásának fázisában az agresszív in
dulatok nem tudnak kifelé megnyilvánulni, ezért a személyi
ség azokat önmaga ellen, befelé fordítja. Az agresszió leve- 
zetődésére azért nincs mód, mert a személyiség önmagára 
haragszik ebben az állapotban, önmagával elégedetlen, 
mert az adott problémát előidézte, vagy mert nem tudja 
megoldani egyéni adottságai miatt. A meghiúsulásokat, 
frusztrációkat az egyén olyan kapcsolatokban szenvedte el, 
amelyekben a szeretet és a gyűlölet is jelen van, így a mások 
iránti vágy megakadályozza, hogy agresszióját feléjük irá
nyítsa. Ilyen helyzetek például a szenvedélyes szerelmi csa
lódás, vagy akár a családtagokkal való viszály.

A fantáziavilágba való menekülés fázisában folytatódik 
az előbbi folyamat. A külvilágtól elvont pszichés energiák a 
fantáziavilágot szállják meg.

Fantáziáiban az öngyilkosság előtt álló személyiség képi 
módon foglalkozik problémáival, elképzeli azok kedvező ki
menetelét, képzeletében megbünteti az őt gátló, meghiúsító 
személyeket. Ebben a fantáziatevékenységben érik meg az ön- 
gyilkosság gondolata és terve is. Az egyén elképzeli halálát, 
látja magát a ravatalon, látja síró hozzátartozóit. („Úgy kell
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nektek, most szenvedjetek, amiért nem szerettetek engem...!”) 
E fantáziatevékenység során egyre erősebb lesz benne az ön
gyilkossági vágy, egyre több indulattal tölti fel ezt a vágyat. Ezt 
az egyre erőteljesebb indulati gócot „gyújtja be” az az élmény, 
amelyet egy újabb sikertelenség vált ki („az utolsó csepp a po
hárban”). Ennek kapcsán azután a terv cselekvéssé érik. 
Előbb azonban lejátszódik a már korábban említett segítségké
rés, azaz „belekapaszkodik az utolsó szalmaszálba”.

Az öngyilkosság előtti szindróma tarthat hosszú ideig, de le
het gyors kialakulású és lefolyású is. Nemegyszer lassú érlelő- 
dése felgyorsul. Különösen ha az életkörülmények folytán az 
egyén öngyilkosságra veszélyeztetetté válik. Ilyen állapot a dep
resszió, hiszen szinte azonos lelkiállapot az öngyilkosság előtti 
szindrómával. Vannak azonban élethelyzetek, amelyek 
önmagukban is veszélyeztetett állapotot jelentenek.

Ilyen például az öregség, amely biológiailag is a beszűkü
lést, a világból való kiszorulást, a saját képességekkel való 
elégedetlenséget hozza magával. Ha ehhez hozzátesszük azt 
a tényt is, hogy az ipari társadalmakban az öregek helyzete 
egyre bizonytalanabb, akkor érthető, hogy miért éppen az ő 
körükben a leggyakoribb az öngyilkosság.

Az adoleszcenskor szintén veszélyeztetett élethelyzet. A fia
talkorban szokványosán jelentkező identitászavar, a bizonyta
lanság állapota, a belső káosz, amelyben „semmi biztos nincs”, 
de főleg, ha kora gyermekkorától kezdve gátlásokat építettek be
le a nevelési attitűdök, a veszélyeztetettség kifejezetté válik. Az 
ilyen fiatalnak a személyiségfejlődése csalódások és sikertelen
ségek sorozata, amelynek a végén az öngyilkosságot közvetlenül 
kiváltó zsákutcahelyzet, a kilátástalannak megélt szituáció áll.

Életközösség és társadalom

Az érzelmi éretlenségben szenvedők együttélésében 
gyakran van példa az élettárs saját tulajdonként való meg
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élésére. Ez alapjában véve vakvágány mindkettőjük számá
ra. A dominancia és az alárendeltség állapota, ami az esetek 
zömében „öngyilkos viselkedés” kialakulásához vezet.

Ilyen életközösségben az élettársak az énhiány állapotá
ban vergődnek. Ezt azok az érzelmi rövidzárlati megnyilvá
nulások bizonyítják, amelyek a tulajdonvesztés - az élettárs 
elvesztése - veszélyének élményállapotában jelennek meg. 
Gondoljunk a féltékenységi állapot okozta agresszív meg
nyilvánulásokra.

Nem két ember él együtt ilyen életközösségben, hanem a 
tulajdonviszonyokból eredő törvényszerűségek funkcionál
nak. Ez pedig mindkét fél számára nyomorúság. A dominá
ló fél ugyanolyan korlátok között vergődik, mint amilyene
ket az alárendelt számára állít fel. A vergődés pedig állandó 
gerjesztője a korlátok újratermelődésének. Bűvös kör ez, 
amelyből nagyon nehéz kiszakadni, szinte lehetetlen a meg
levő életközösségi forma felbomlása nélkül.

Mert ez a forma már képtelen más tartalmat elviselni. 
Az összeférhetetlenség gyökere a klasszikus forma által 
„előírt” hierarchiaviszonyok személyiségellenességében rej
lik. Ezek a fölé- s alárendeltségi viszonyok ugyanis olyan 
szerepekkel ruházzák fel az életközösség tagjait, amelyek 
egyszerűen lehetetlenné teszik a személyiségnek az önmaga 
fenntartásához szükséges mozgást.

Persze a formaváltás - másik életközösség választása - 
nem jelent automatikusan tartalomváltást is. Hiszen ha az 
új formában a régi reflexek működnek tovább, lényegét te
kintve semmi sem változik. A probléma lényege ugyanis az 
éretlenség, az énhiány.

A passzivitásra kényszerített személyiség előbb-utóbb olyan 
pótmechanizmusokat és mozgásmezőket alakít ki magának, 
amelyek úgy-ahogy biztosítják számára az „éltető levegő”-t. Ez 
már a kényszeredetten elfogadott szerep eljátszása alapján 
működő együttélés. Ebben a ,játszmádban aztán mindkét fél 
gyakran él meg énidegen mozzanatokat. („Csinálom, mert
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elvárják tőlem, nem azért, mert sajátomnak érzem.”) 
Hosszabb távon ez egyfajta pszichés sorvadáshoz vezet.

Gyakran vagyunk tanúi annak, hogy a szerepköre ellen 
fellázadó, magának mozgásteret követelő személyiségnek 
szembe kell néznie a környezet szankcióival, büntetéseivel. 
Ha kitartó, sikerre viheti a célját. Ha viszont a szankcióktól 
való félelem inkább meghátrálást okoz, mint a számára leg
gazdaságosabb megoldást, az együttélést inkább az intellek
tuális jegyek fogják jellemezni, érzelmek nélkül, és az illető 
személyiség sohasem lesz önálló.

Az együttélésnek - ami legtöbbször családi közösségben 
történő együttélést jelent - anyagi kötöttségei is vannak. Sőt 
az anyagi javak társítása maradt továbbra is az együttélés 
olyan magva, amely évezredek óta változatlan. Ez a kötött
ség gyakran ellentmondásban áll azzal az igénnyel, hogy az 
élettársak együttélését ne gazdasági mozzanatok határozzák 
meg, más szóval azzal az igénnyel, hogy a család értelmi-ér- 
zelmi közösség legyen. Egyik oldalról a családnak súlyos 
egzisztenciális problémákkal kell megküzdenie, másik ol
dalról pedig ott az elvárás, hogy az élettársak egymás és ön
maguk iránti emberi-érzelmi igényeiket kielégítsék. Ezekre a 
megterhelésekre a család kóros reakcióval válaszol. A ter
hek alatt felbomlik. Felbomlik, mert ez az egyetlen lehető
ség arra, hogy az úgy-ahogy még meglevő személyiség-össze- 
rendezettség megmaradhasson. Ellenkező esetben a szemé
lyiség teljes szétesésével kell számolni.

Amikor az élettársak-házastársak közötti személyiség
szerkezeti összeférhetetlenség felszínre kerül, az életközös
ség, a család már nem tudja ellátni az öngyilkosság elleni vé
delmet. Felmérések sora próbálja mégis bizonyítani a család 
védő szerepét. Annyi mindenesetre elfogadható, mint már 
említettük is, hogy a magukra maradt emberek nagyobb va
lószínűséggel választják az öngyilkos viselkedésformát. 
Magányon azonban nemcsak a fizikai egyedüllétet kell 
érteni. Nagyon sok házasságban élő magányos emberrel
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találkozhatunk. Egyedül vannak a tömegben. Egyedüllétre 
kárhoztatja őket a mentalitás.

Ez az egyedüllét okozza - egyik oldalról - a mozgásmező 
beszűkülését. Arról a társadalmi mozgásmezőről van szó, 
amelyen eddig az egyén mozgott (pl. munkahely). A másik 
oldalról viszont a tágabb környezet, az aktuálisan fennálló 
társadalmi rendszer, a maga profitorientáltságával járul hoz
zá az egyes ember izolálásához. Profitorientáltságánál fogva 
ugyanis addig tart igényt az egyes emberre, ameddig gazda
sági kategóriaként számolhat vele. Magyarán: ameddig az 
termelni tud, azaz haszna van belőle. Ilyen közösségben 
nincs semmiféle igény az egyes személyiség érzelmi lény
ként való elfogadására. A belső élményvilág nyelvét viszont 
nem lehet „lefordítani gazdasági nyelvre”. Hogy az emberrel 
valami történik, azt a környezet csak a munkaképesség és a 
teljesítmény csökkenésében veszi észre. A teljesítménycsök
kenést pedig általában szankcionálja: táppénzre utalás, 
nyugdíjaztatás stb. A segélykérés tehát először is kommuni
kációs nehézségekbe ütközik, majd amikor ennek a kiküszö
bölése megtörténik, következik a szemétre dobás.

Mi maradhat más hátra a személyiség számára, amikor 
ez tudatosodik benne, mint a fájdalmas felismerés: emberte
len a világ, nincs már erő elviselni.

Az öngyilkossági tényezők

Négy olyan tényezőt tudunk elkülöníteni, amelyek az ön- 
gyilkosság kiváltásában mindig részt vesznek. Sohasem kü
lönülnek el élesen egymástól, legtöbbször egymással szoro
san összefonódva vannak jelen. Ezek:

- az öngyilkossági hajlam
- az okok
- az indítékok
- az alkalom
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Az öngyilkossági hajlamot mindazok a tartósan fennálló 
környezeti hatások hozzák létre, amelyek az egyénben fel
ébresztik és ébren tartják az öngyilkosság lehetségességét. 
Ezekről már néhány szót szóltunk az öngyilkossági 
minta, a szuggesztív hatások és a kultúra szerepének 
ismertetésénél.

Széles körben elfogadott nézet, hogy a feltúrt-széttört 
otthon („broken home”) igen nagyjelentőségű ennek a haj
lamnak a kialakulásában és felszínre kerülésében. Különö
sen akkor, ha a családi légkör hosszú időn át súlyos konflik
tusokkal terhelt, a válás pedig a gyűlölet, a bosszúállás lég
körében történik. Mély lelkiismeret-furdalás, bűntudat, féle
lem, nehezen oldható kisebbrendűségi érzés, önértékelési 
zavarok azok a következmények, amelyek visszamaradhat
nak. A folyamatos konfliktusviharokkal terhelt további 
együttélés viszont még mélyebb nyomokat hagy.

Nem kevésbé jelentősek a hajlam megjelenésében a sze
mélyiségszerkezeti jegyek sem. A szorongásos, elkerülő
visszahúzódó személyiségjegyekkel rendelkező egyének a 
veszélyeztetett csoportba tartoznak, mint ahogyan a 
személyiségzavarban szenvedők is. Jól ismert például a 
hisztériás személyiségzavar és az öngyilkosság összefüggése.

Kialakítja és fokozza a hajlamot az alkoholbetegség és a 
drogfüggőség is. Ennek minden életkorban, de különösen fi
atalkorban van nagy jelentősége, amikor a „drogfertőződés” 
veszélye nagy.

Szuggesztív hatásánál fogva az öngyilkossági minta is 
„fertőzött állapotban” tudja tartani az adott földrajzi terüle
ten élőket. Ilyen „fertőzött terület” Vajdaság is, különösen 
annak északi része: Szabadka és környéke.

Ennek a „befertőződésnek” a valóságát támasztja alá az 
is, hogy a más földrajzi területekről idetelepült lakosok 
között csakhamar ugyanolyan gyakorivá válik az ön- 
gyilkosság, mint amilyen mértékben a vajdaságiak körében 
jelen van.
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Az okok: többé-kevésbé objektív külső, de nemritkán bel
ső kedvezőtlen tényezők jelenléte. A tartósan vagy átmene
tileg fennálló kedvezőtlen életkörülmények az adott pillanat
ban döntően meghatározzák az öngyilkossági elhatározást, 
még ha nem is mindig tudatos szinten. Ilyen döntő befo
lyással vannak az elmebetegségek, a pszichózisok.

Veszélyeztetettséget jelentenek a heves indulati krízisek, 
a súlyos hangulatzavarok is, amelyek erősségüknél fogva 
voltaképpen az átmeneti elmezavar állapotának felelnek 
meg, rendre reaktív jellegűek, azaz a környezet által kiváltot
tak. Az öngyilkosság oka nemritkán valamilyen idült, szen
vedéssel, fájdalmakkal járó testi betegség, amelyhez a gyó
gyításba vetett hit elvesztése, a reménytelenség társul. Idült 
állapotként, okként nem ritkán megtalálhatjuk a személyi
ségzavarokat is.

Okként szerepelhetnek végül, de nem utolsósorban, 
hosszabb időn át ható kedvezőtlen társadalomlélektani té
nyezők: háborúk, gazdasági válság, amelyek az egyén szá
mára tartós, megoldhatatlan egzisztenciális bizonytalansá
got jelenthetnek.

Az okokat nem szabad túlértékelni, de elhanyagolni sem. 
Ezek ritkán szerepelnek egyedüli és kizárólagos öngyilkos- 
sági tényezőként (kivéve talán a pszichózisokat), de egy 
meghatározott élethelyzetben azzá válhatnak, és a többi 
tényezővel együttesen önpusztításba torkollhatnak. Azt 
mondani például, hogy valaki szerelmi csalódás miatt lett 
öngyilkos vagy kísérelt meg öngyilkosságot, bizonyosan 
hibás, de az adott pillanatban a boldogtalanság okozta fáj
dalom elsődleges okként emelkedik ki a többi körülmény 
hátteréből. A háttérkörülmények pedig azok a fájdalmas 
tapasztalatok, amelyeket az élet korábbi periódusában 
éltünk meg (legtöbbször a korai gyerekkorban), akkor, 
amikor eltaszítottak, kitagadtak bennünket, amikor megvon
ták tőlünk a szeretetet, büntetést kaptunk, amikor szeretetet 
kértünk.
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A szeretetmegvonás fájdalmát pedig többször megélni - 
ha egyéb kedvezőtlen körülmények is jelen vannak - szinte 
lehetetlen: az élettel összeegyeztethetetlen.

További öngyilkossági tényező az indíték. Az indíték vagy 
indítékok olyan belső késztetések, amelyek az adott pillanat
ban és helyzetben elindítják az önpusztító tevékenységet. 
Két nagy csoportját lehet ezeknek elkülöníteni: a tudatos és 
a nem tudatos indítékokat.

A tudatos indítékokkal elkövetett öngyilkosságok azok, 
amelyeket mint altruista öngyilkosságokat írtunk le koráb
ban. Ezek különböző „becsületkódexek” alapján elkövetett 
önfeláldozások, szokványos rituális öngyilkosságok, pl. ha
rakiri (szeppuku), vagy valaha a süllyedő hajó kapitányának 
öngyilkossága, a felelős beosztásban levő ember öngyilkos
sága, akinek az adott szituációban a becsület és a morál azt 
diktálja, hogy csak így moshatja magát tisztára.

Nem szabad elfelejteni, hogy igenis él az emberiségben 
az az erkölcsi tudat, hogy a becsület tisztára mosására még 
ma is legjobb tisztítószer - a vér.

Tudatos motiváltsággal elkövetett öngyilkosságok azok 
is, amelyeket azért követnek el, hogy minél előbb véget ves
senek a kilátástalan, súlyos szenvedésekkel járó állapotok
nak. Említettük, hogy ilyenek a krónikus, gyógyíthatatlan
nak hitt testi betegségek is. De ide tartoznak a koncentráci
ós táborokban elkövetett öngyilkosságok vagy akár annak a 
halálra ítéltnek az öngyilkossága, aki a várakozási időt nem 
tudván elviselni, önmaga „hívja meg” a halált.

A másik nagy csoport a nem tudatos indítékok csoportja.
Ilyen az autoagresszivitás, az agresszió kifelé történő le- 

vezetődésének akadályozottsága, amikor az egyén agresszív 
késztetéseit önmaga ellen fordítja. Ez az öngyilkosság előtti 
szindróma központi mozzanata, és abban a fejezetben bő
vebben szóltunk róla. De ide tartozik a segítségkérés („cry 
fór help”) is, amely éppen azért, mert nem tudatos, csak
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„kódolt” formában jut el a környezethez, amelyet nagyon 
gyakran, sajnos, csak utólag tud a környezet megfejteni, 
akkor, amikor már késő.

Az öngyilkossági tényezők közül az alkalom az, amelyik 
a legjobban látszik. Ez a közvetlen külső, öngyilkosságot 
vagy kísérletet kiváltó, elindító mozzanat: például a szülő le
kever egy-két pofont gyermekének, amiért későn jön haza a 
diszkóból. Ez mindig egy rövid ideig tartó, az érintett sze
mély számára azonban nagyon jelentős és intenzív élmény
történés. A külső szemlélő számára teljesen jelentéktelen
nek is tűnhet - de ez az elindító mozzanat (trigger), az 
„utolsó csepp a pohárban”, amelyen keresztül nagy intenzi
tással reagálódnak le a hosszabb ideje halmozódó indula
tok. Ez az az öngyilkossági tényező, amely közvetlenül 
„önmagára emel kezet”.

A négy öngyilkossági tényezőt, szuicidogén faktort, mint 
említettük, nem lehet mindig egyértelműen különválasztani. 
A hajlam és az ok gyakran keveredik egymással, de ugyanez 
a helyzet az alkalommal és az okokkal is, amelyek nem ritkán 
összefonódnak. Jelentőségük azonban mindenképpen van, 
mégpedig abban, hogy az öngyilkossági kísérletet túlélőknek 
úgy tudunk segíteni, ha az eset elemzése során ezeket a 
tényezőket próbáljuk megtalálni és tudatosítani bennük.

Egy öngyilkossági kísérlet

K. J. 19 éves egyetemi hallgató gyógyszerrel történő 
öngyilkossági kísérlet miatt került kórházba. A környe
zetétől kapott adatok és a vele való beszélgetésből egyér
telműen kiderült, hogy természetéből fakadóan „érzéke
nyebb másoknál”, „mindent a szívére vesz", könnyen 
megsértődik, sírva fakad (érzékeny személyiség - h a j l a m) .  
A bátyjával már hosszabb ideje rossz viszonyban van-
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nak, aki parazita módon él a családban, nem dolgozik, 
iskoláit nem fejezte be, viszont gyakran zaklatja őt. így 
a testvéri kapcsolat meglehetősen ellentmondásos. Ma
gányosnak, elhagyatottnak érzi magát, emberi kapcso
latai hiányosak, ziláltak, ami idült depressziós állapotot 
okoz nála. Ráadásul szakít vele az eddigi fiúja, mert egy 
veszekedés után „bosszúból" lefeküdt egy másikkal. 
Merev szuperegója, ami személyiségszerkezetének része 
( h a j l a m )  súlyos lelkiismeret-furdalást, bűntudatot 
vált ki benne (konfliktushelyzet - o k ) .  Teljesen magára 
marad, miután érzelmi, szexuális, emberi kapcsolatai 
beszűkültek (o k  ). Az öngyilkosságra való i n d í t é k  
meglehetősen összetett: részben autoagresszió, egy kis 
önbüntetés kíséretében, részben pedig szeretné „jól 
kialudni végre magát”. Az a l k a l o m  meglehetősen 
banális: az apja és a bátyja összevesztek azon, hogy ki 
menjen le a boltba cigarettát venni. Ebbe ayeszekedés- 
be ő maga is belekeveredett, ami meghaladta tűrőképes
ségét (amely már egyébként is alacsony szinten volt), és 
ez lett az „utolsó csepp a pohárban".

A környezet a következőképpen tolmácsolta az ese
ményt: „öngyilkosságot kísérelt meg egy doboz cigaretta 
miatt”.

Egy „sikeres” öngyilkosság

Egy 36 éves férfi önakasztással követett el öngyil
kosságot.

Édesapja alkoholbeteg volt (szétzilált otthon - haj lam) .  
Ő maga személyiségzavarban szenved ( h a j l a m ) ,  ami 
miatt a mindennapi életben környezetéhez nehezen vagy 
egyáltalán alkalmazkodni nem tudó, agresszív életvitelű.

Személyiségzavara miatt hamar édesapja nyomdoka
iba lép, szintén súlyos alkoholbeteggé válik (veszélyez-
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tetett csoport - h a j l a m ) .  Emiatt súlyos konfliktusszi
tuációkba keveredik - először a családjában, ahol a ve
szekedés mindennapos jelenség, a családi élet pedig va
lódi pokol (ok),  majd a munkahelyén, ahol alkoholiz
musa miatt egyre lejjebb csúszik a ranglétrán, végül be
tegsége következtében kialakuló testi és neurológiai szö
vődményei ( o k )  miatt, amelyekkel persze nem fordult 
orvoshoz. Hosszú évekig folytatódó rendezetlen, zavaros, 
feszültségekkel terhelt időszak után feloldhatatlannak 
tűnő, durva konfliktusba keveredik a feleségével 
( a l k a l o m ) ,  majd felmegy a padlásra, és felakasztja 
magát.

Jól kivehető, hogy ezzel a tettével a felgyülemlett in
dulatokat csak így tudta lereagálni, ami jellemző az al
koholbetegségben szenvedőkre, az alkoholos állapotban 
elkövetett öngyilkosságokra.

Öngyilkossági módok

Nagyon sokáig nem volt ajánlatos az öngyilkosság prob
lémájának erről a részéről „túl sokat” beszélni, azzal az in
doklással, hogy ötletet, eszközt adunk az öngyilkosjelöltek 
kezébe. Ez a struccpolitika persze egyáltalán nem változta
tott a realitáson, az emberek „ötletadás” nélkül is nagyon jól 
feltalálták magukat az öngyilkosságra alkalmas módok és 
eszközök használatát illetően.

Csupán a nyilvánosság nem értesült róla, azt a látszatot 
keltve ezzel, hogy „ilyen probléma nálunk nincs”.

Ma ezzel kapcsolatban az az álláspont, hogy igenis is
mertetni kell a problémának ezeket a részeit is: ami nem 
ismeretlen, az kevésbé vonzó.

Az öngyilkosság eszköztárának egy részét mindig megha
tározza az éppen aktuális „divatáramlat”, de az általános 
műszaki fejlődés eredményei is. Például ilyenek a nagy
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feszültségű árammal, növényvédő szerekkel (peszticidek- 
kel) vagy újabban a gyógyszerekkel elkövetett öngyilkossá
gok. Ugyanakkor viszont a lúgkővel (zsírszódával) elköve
tett önpusztítás szinte teljesen kiment a divatból.

Az adott területen használatos, szokványos módszerek
nek rendszerint hagyományos jellegük van, ami azt jelenti, 
hogy az öngyilkosjelöltek ebben a módszerben gondolkod
nak, ezt alkalmazzák tettük végrehajtásához.

Vajdaságban az önakasztás a leggyakoribb öngyilkossági 
módszer. Az esetek 60-65%-át teszi. Az életkor előrehalad
tával ez az arány gyorsan növekszik: 30 éves korig 38-40%, 
50 éves kor felett 75%. Ugyanakkor Magyarországon az ön
akasztás részaránya az összes öngyilkosságban „csak” 55%. 
Franciaországban és Svédországban viszont lényegesen 
kisebb: 25%, illetve 20%, és csökkenő tendenciát mutat.

Vajdaságban az önakasztottak 70%-a férfi, 30%-a nő. 
Hogy miért ilyen az arány, azaz a férfiak nagyobb hányada 
miért az önakasztást használja önpusztításra, arra nagyon 
sok elmélet, magyarázat született már. Abban azonban min
denki egyetért, hogy a férfiak érzelmeik kifejezésében ag- 
resszívabbak, így az önpusztításban is brutálisabb módsze
rekhez nyúlnak. Nyilvánvalónak látszik az a megközelítés is, 
hogy bizonyos foglalkozások - például a földművelés - segí
tenek ebben: a mezőgazdaságban dolgozók számára a kötél 
mindennapos munkaeszköz, tehát mintegy állandóan kéz
nél levő, rendelkezésre álló eszköz az öngyilkosságra is.

A második helyen öngyilkoló eszközként a méreg áll. Min
den történelmi kornak megvannak a maga „divatos” mérgei. 
Ezek az ipari fejlődés előrehaladtával változnak. Belgrádban 
például a két világháború között az öngyilkosok 75%-a lúgkő
vel, azaz zsírszódával mérgezte meg magát. Horgos és környé
ke a ’70-es évek közepétől a ’80-as évek közepéig országos, sőt 
európai viszonylatban is az első helyet foglalta el a növény
védő szerekkel (peszticidekkel) - például Parationnal (szerves 
foszfát, amely légzésbénulást okoz) - történő önmérgezésben.
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Az önmérgezéseknek majdnem a fele ma is peszticidek- 
kel történik, bár ez az arány az elmúlt 8-10 évben jócskán a 
gyógyszermérgezések oldalára billent. Az említett mérgek 
beszerezhetősége a törvényes szabályozások folytán lénye
gesen nehezebbé vált, a gyógyszerek hozzáférhetősége vi
szont hihetetlen mértékben könnyebb lett.

A nyugtató-altató hatású gyógyszerek mindegyikének 
(hogy csak néhányat említsünk: Diazepam, Bensedin, Lora- 
zepam, Tranex, Bromazepam, Lexilium, Lexaurin stb.) a 
csomagolásában megtalálható a hatásukat ismertető leírás 
(átlagos adag, maximális adag), amelyből aztán nem nehéz 
kiszámítani azt az adagot, amely a kívánt hatás eléréséhez 
szükséges. (A halálosat is.) Ami sajnálatos: az utóbbi évek
ben a biztosabb hatás elérése érdekében, főleg a fiatalok, az 
öngyilkosság céljából bevett gyógyszereket alkohollal kom
binálják. A felelősségérzet felébredésének hála azonban az 
utóbbi időben a csomagolás már úgy történik, hogy a 
könnyen hozzáférhető anxiolitikumok, szedatívumok egy- 
egy dobozban nem tartalmaznak halálos adagot, azaz egy 
doboznyi gyógyszer egyszerre való elfogyasztása nagy való
színűséggel nem okoz halált. Ez persze nem vonatkozik más 
típusú gyógyszerekre, de azokhoz nehezebb is hozzájutni.

Habár Vajdaság gazdag folyókban és tavakban, viszony
lag ritkán ölik vízbe magukat itt az emberek. Ennek nyilván 
az lehet az oka, hogy az illető vízterülethez el is kell jutni, 
valamint hogy a vízbefulladásos halál hosszabb idő múlva 
áll be és nagyobb szenvedéssel jár.

Ugyanúgy a kútba ugrás is a ritkábban alkalmazott mód
szerek közé tartozik ma már. Falun, kisebb településeken 
fordul még elő, inkább az idős emberek körében.

A lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságok száma, sajnos, 
mindinkább növekvőben van. Talán nem szükséges kom
mentár ahhoz, hogy miért. A fegyverhez való hozzáférhető
ség hihetetlen mértékben megnőtt, szinte nem is tudjuk fel
mérni, hogy ezekben az időkben mennyi lőfegyverrel
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vagyunk körülvéve. Ez nyilván egyaránt növeli mind az ön- 
gyilkosságok, mind a gyilkosságok számát is.

A civilizáció vagy inkább az urbanizáció következnye az, 
hogy növekedést mutat a nagy magasságról, emeletről, torony
ból való leugrások száma. Időnként úgy rémlik, hogy ez az ön
gyilkossági minta a „legragályosabb”: az emeletről való leugrá
sok egész sorozatát képes elindítani. Szabadkán a Prozivka 
lakótelepen vált igencsak gyakorivá az elmúlt egy-két évben.

A depresszió 
és egyéb elmeállapotok hatása

Nagyon régi elmélet az, amely az öngyilkosság okait a 
„pillanatnyi elmezavar” állapotával próbálja magyarázni. 
Látszólag rendben van minden, veszély nem fenyeget, hi
ányt nem szenvednek, egyesek mégis önmaguk ellen fordul
nak, és öngyilkosok lesznek. Az ilyen eseteket már az ókor
ban is betegesnek, értelmetlennek tartották, hiszen az élet a 
legfőbb értékek egyike, eldobása csakis kóros lehet.

Nos, ennek a magyarázatnak egyszerű a háttere: az 
érthetetlent, a szokványos emberi értékekkel szemben állót 
egyszerűen betegségnek tünteti fel. De vajon elmebeteg-e 
minden öngyilkos?

Mai tudásunk alapján erre egyértelműen nemmel kell 
felelnünk.

Ugyanakkor viszont nagyon hasznos közelebbről is meg
nézni, hogy gyakoribb-e bizonyos pszichés zavarokban, elme
állapotokban az öngyilkosság és az öngyilkossági kísérlet.

A hasadásos elmezavar - a skizofrénia - csoportjába tar
tozó elváltozások nemritkán öngyilkossági kísérlettel kez
dődnek. Szembeötlő ezeknél a kísérlettevéseknél az, hogy 
hiányoznak az indítékok, az okok, az, hogy az egyén nem 
tud legalább valamennyire elfogadható magyarázatot adni 
tettére. Ezek az önpusztító próbálkozások szinte kivétel
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nélkül hirtelen, előre nem látható, bizarr, brutális módon 
történnek, hiányzik belőlük az érzelmi-indulati töltet, az ér
zelmi megélés. Ilyenek a skizofrén betegek öncsonkító meg
nyilvánulásai is. Nagyon intenzív indulati káosz vagy paran
csoló jellegű érzékcsalódások, hallucinációk („Öld meg ma
gad!”) kényszerítő ereje kergetheti a beteget öngyilkosságba.

Ezért fontos tudni, hogy a groteszk, durva, drasztikus 
módon végrehajtott öngyilkossági kísérlet, amely az átlag
emberben szörnyűséget, félelmet, rémületet vált ki, szinte 
mindig az elmezavar, a pszichózis megnyilvánulási tünete. 
Nem ritkán, mint mondtuk, az első tünete, tehát ennek 
megfelelően kell eljárni.

Az epilepsziában szenvedők szintén gyakrabban követ
nek el öngyilkosságot. Legtöbbször a betegségük miatt ki
alakuló depressziójuk vagy a gyakori, nehezen befolyásolha
tó, nem csökkenthető, elviselhetetlen eszméletvesztések 
késztetik őket ilyen döntések meghozatalára.

Az adoleszcenskor önmagában nem betegség ugyan, köny- 
nyű sebezhetősége miatt azonban mindenképpen a veszélyez
tetett csoportba tartozik. Ezt a sebezhetőséget az érzelmi-indu- 
lati élet labilitása, éretlensége, a „köztes állapot” (nem gyerek 
már, de még nem is felnőtt) krízisként való megélése jelenti. 
Ha az identifikáció folyamatában zavarok állnak be, kialakul 
az adoleszcens-krízis, amely különösen súlyos öngyilkossági 
veszélyt jelent. Hasznos tudni mindehhez még azt is, hogy a 
gyermek- és adoleszcenskorban a halálhoz való viszonyulás 
nem teljesen a realitások talaján nyugszik. Ennek a fenntartá
sához pedig azok a filmek is hozzájárulnak, amelyekben a 
főhős egyik filmben meghal, hogy azután egy másik filmben 
más szerepben újra életre keljen. Mintha ez valahol azt üzen
né, hogy egy „kicsit” meg lehet halni. Ráadásul ebben a korban 
a depresszió is más tünetek formájában nyilvánul meg.

A depresszió szerepe pedig az öngyilkosság vagy az ön
gyilkossági kísérlet létrejöttében olyan nagy, hogy szinte azt 
mondhatnánk: nincsen öngyilkosság depresszió nélkül.
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A depresszió hullámokban - depressziós periódusokban
- zajló betegség. Számtalan megfigyelés támasztja alá, hogy 
az első depressziós hullámban a leggyakoribb (80-90%) az 
öngyilkosság vagy az öngyilkossági kísérlet, a későbbi, is
métlődő periódusokban viszont csökken a gyakorisága. Erre 
a mai napig nincsen egyértelmű magyarázat, annál kevésbé, 
mert az öngyilkossági gondolatok, késztetések nem csök
kennek a későbbiek során sem. Valószínűleg ahogyan a hul
lámok követik egymást, úgy erősödnek (?) valamilyen mó
don a személyiség védekező mechanizmusai.

Érzelemteli emberi kapcsolatokban lehetetlen úgy beszű
külni és a fantáziavilágba merülni, hogy öngyilkosság követ
kezzék be. Ehhez az kell, hogy az emberi kapcsolatok elhal
ványuljanak, elszegényedjenek. Sajnos ennek igen nagy a le
hetősége olyankor is, amikor valaki látszólag nincs egyedül, 
ha nem igazi, hanem formális kapcsolatokban él. Igen 
könnyen magára maradhat az ember, ha valamilyen okból 
képtelenné válik a kölcsönösségre, ha túlérzékeny és csak 
kapni akar az emberi kapcsolatokban. Ez könnyen létrejö
het krónikus betegségben vagy az adoleszcenskorban, 
amely, mint többször is mondottuk már, természeténél fog
va is érzékenyebb kor. Ha pedig valaki egy nagy, szenvedé
lyes kapcsolatra szűkül be, csak ennek él, akkor ha ezt el
veszti, a magára maradottság érzése, a mély depresszió szin
te elkerülhetetlen. A szenvedély ilyenkor könnyen átalakul 
agresszív töltetté, és az öngyilkosság motivációjának 
erősítőjévé válik.

A depressziónak ugyanúgy, mint az öngyilkossági cselek
ményeknek, szerves része a sötétre festett, reményfosztott 
jövőkép. Az öngyilkosság menekülés az elviselhetetlennek, 
reménytelennek tűnő állapotból, élethelyzetből. Ebben a 
menekülésben nem az élet értékének a megtagadása a lé
nyeg, hanem az a meggyőződés, hogy a legfőbb érték bizo
nyosan elvész, megtarthatatlan, az ember tehát vegye saját 
kezébe a sorsát, és rövidítse meg szenvedéseit.
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Személyiségzavarok

A személyiségzavarokról azért érdemes külön szólni, 
mert egyrészt az előfordulási gyakoriságuk meghökkentően 
nagy, 5-15%, másrészt, mint korábban már említettük, nem 
ritkán szerepelnek öngyilkossági tényezőként. Mégpedig az 
öngyilkosság okaként, mint olyan idült állapot, amely 
hosszú időn át szenvedést okoz az egyénnek. Szenvedést ab
ban az értelemben, hogy lehetetlenné teszi a minőségi, har
monikus emberi kapcsolattartást.

Felszínre kerülésük egyenes arányban áll a társadalmi ér
tékrendszer milyenségével. Kiegyensúlyozott, biztos, ember- 
központú, a közösségi elveket elváró és érvényesítő érték- 
rendszerben a személyiségzavarok csak elvétve, alig tudnak 
felszínre kerülni a mindennapi életvitel során. Amikor vi
szont az eddig érvényesült értékrendszer felbomlik - „új 
még nincs, de a régi már nem működik” -, a személyiségza
varok megjelenési formái kivirágoznak.

A személyiségzavar a szó igazi értelmében nem betegség. 
Mai álláspontunk szerint az abnormális és a beteg állapot - 
másképpen fogalmazva: a neurózis és a pszichózis - között 
helyezkedik el. A mindennapi szóhasználatban pszicho- 
pátiának (latin: kórós lelki állapot) is hívjuk.

A meghatározás szerint (WHO) a személyiségzavarok olyan 
abnormális személyiségszerkezetek, amelyektől az ilyen egyé
nek maguk is szenvednek, és velük együtt szenved szűkebb- 
tágabb környezetük is. A férfiak közt kétszer-háromszor gyak
rabban fordul elő, amire ma még nem tudjuk a magyarázatot.

Mint ahogyan arra sem, hogy öröklés vagy környezeti ha
tások okozzák-e. Az azonban teljességgel bizonyos, hogy 
olyan esetekben, amikor egyik vagy mindkét szülő személyi
ségzavarban szenved, az utódnál is nagyobb valószínűséggel 
jelennek meg ilyen zavarok.

A környezeti hatások közül kétségtelenül legnagyobb 
jelentősége az anyai szeretet és gyengédség hiányának van.
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Azt mondhatni, hogy a személyiségfejlődés során hiányzik 
a minta: hogyan kell szeretni. Ha azután ehhez társul a ke
mény és nyers büntetés mint nevelési módszer, a személyi
ségzavar kialakulása szinte biztosra vehető.

A személyiségzavarnak több válfaja ismeretes, amelyek
kel a továbbiakban külön is foglalkozunk. Közös jellemző
jük azonban, hogy a személyiségzavarban szenvedők világá
ban az emberek voltaképpen tárgyként szerepelnek, és arra 
használják őket, hogy mindenkori személyes szükségleteiket 
kielégítsék Mégpedig a most és azonnal elv alapján. Anél
kül, hogy bármiféle bűntudatuk vagy lelkiismeret-furdalásuk 
lenne. Félelmet szinte nem ismernek, illetve csak attól tud
nak félni, hogy nem tudják kielégíteni önző szükségleteiket. 
Képtelenek a társadalmi szabályokat, elvárásokat méltá
nyolni, azok figyelembevételével cselekedni. Kitartásuk rö
vid életű, ezért gyakran változtatják terveiket. Mindenkor 
arra törekszenek, hogy azokat azonnal megvalósítsák, anél
kül, hogy bármire vagy bárkire is tekintettel lennének.

No, de nézzük sorra a jelentősebb formáit.
A „minden gyanús”-féle, avagy a paranoid személyiségza

var legfőbb jellemzője a gyanú és a másokban való bizalmat
lanság. Környezetüket úgy élik meg, hogy az folyamatosan és 
állandóan csak ártani akar nekik. Valahol mindig csapda vár 
rájuk, ezért mindig ébernek kell lenniük, és nagyon elővigyá
zatosnak, nehogy ezekbe a „csapdákba” beleessenek. Ál
landóan tesztelik a környezetüket az esetleges rájuk leselke
dő veszélyeket illetően. Mivel a világot szelektíven élik meg
- ami azt jelenti, hogy más nem tud a figyelmük középpont
jába kerülni, csak ami esetleg káros lehet a számukra vagy 
árthat nekik -, mintegy „csőlátásuk” van, folyamatosan talál
nak olyan „bizonyítékokat”, amelyek igazolják a gyanújukat.

Ezek az emberek az „igazság bajnokai”, az igazságtalansá
gok igazi műgyűjtői, akik állandóan perlekednek, moralizál
nak, betegesen féltékenyek és irigyek. Legtöbbször azokhoz 
hasonlítanak legjobban, akikről feltételezik, hogy üldözik őket.
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Jó példa erre a nácizmus fajgyűlölő politikája: a magas, szőke, 
tiszta árja faj fejlesztését tűzték ki célul, miközben Hitler és 
munkatársai a sötét hajú zsidókra hasonlítottak legjobban. 
Gyakran ugyanúgy félnek a szerelemtől, mint a gyűlölettől. 
Minden olyan gyanúra, amely feltételezetten a saját integritá
sukat veszélyezteti, ellentámadással reagálnak. Környezetűk
ben félelmet, szorongást tartanak fenn. Különösen kifejezett 
ez a munkahelyükön, ahol energikusnak, ambiciózusnak élik 
meg őket, de ugyanakkor kellemetlen keményfejűeknek is. 
Nagy jelentőséget tulajdonítanak beosztásuknak, hatalmi pozí
cióiknak: irigységgel viseltetnek feletteseik iránt, beosztottjaik
kal viszont lekicsinylőek. Félnek a függőségtől, ezért állandóan 
rettegnek attól, nehogy elveszítsék előjogaikat.

Indulati-érzelmi életük beszűkült, merev, szinte nincs hu
morérzékük. Dicsekszenek azzal, hogy csak ők tudnak fon
tos döntésekben ésszerűek, tárgyilagosak lenni. Gyöngéd 
érzelmeik egyáltalán nincsenek, a más emberekkel való kö
zelséget, meghittséget nagy ívben elkerülik. Nem szívesen 
vesznek részt csoportaktivitásban, kivéve, ha nem ők a cso
portvezetők, amikor is a közönség előtt nagyon aktívakká 
tudnak válni. Ezek az emberek személyiségzavarukat én
azonosnak élik meg, nincs betegségtudatuk, ezért nem is 
fordulnak orvoshoz. Leggyakrabban férfiaknál fordul elő.

Kialakulásuk a személyiségfejlődés korai fázisában indul. 
A szülők egymás közti és a gyermekük iránt is megnyilvánu
ló szadomazochisztikus attitűdjei épülnek be a személyiség
be. Ebben a belső világban ezek úgy hatnak egymásra, hogy 
a személyiség egyszer gyenge, ártatlan, tehetetlen áldozat
nak éli meg magát, máskor viszont hatalmasnak, erősnek, 
mindenhatónak. Alapvető tehát az, hogy olyan személyiség 
alakul ki, amely állandóan ellentmondásosan, ambivalens 
módon éli meg önmagát: munkálkodik benne a „hóhér” is 
meg az „áldozat” is. Ennek következménye a valóság iránti 
állandó gyanú és kételkedés kifejlődése. Meg az üldözteté- 
ses - paranoid -  gondolatrendszer.
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A skizoid személyiségzavarra viszont inkább a világtól va
ló elzárkózás, a befelé fordulás jellemző. Az ilyen egyének 
az emberekkel való mindennemű kommunikációjukban kel
lemetlenül, rosszul érzik magukat. Érzelmi életük feltűnően 
hideg, gyengéd, meleg érzelmektől mentes. Ha mégis kifeje
zésre juttatnak érzelmeket - pl. harag vagy öröm -, azok hir
telen, robbanásszerűen nyilvánulnak meg. Társaság iránti 
igényük nincs, maguk választanak olyan magányos szerepe
ket, foglalkozást, hivatást, amelyek nem igényelnek intenzív 
kapcsolattartást más emberekkel. Céljaik meghatározásá
ban és megvalósításában feltűnően bizonytalanok, visszahú- 
zódottak, zárkózottak, inkább ábrándoznak, mintsem tény
kednek. Nincsenek közeli, meghitt barátaik, dicséretre, kri
tikára egyaránt érdektelenséggel reagálnak.

Más esetekben a gondolkodásban, az érzékelésben, a be
szédben, a viselkedésben egyaránt a bizarrság elemei ta
pasztalhatók. A gondolkodás mágikus színezetet kap, ese
tenként vallásos eszmékkel tarkítva. A beszédben érthetet
len szóösszetételek jelenhetnek meg. A viselkedésre jellem
zővé válhat egyes mozdulatok megjelenése, amelyeknek kü
lönös misztikus jelentőséget tulajdonítanak.

A skizoid megélés a pszichoszexuális fejlődés legkorábbi 
szakaszában alakul ki: az egyén úgy éli meg, hogy az ő szere- 
tete rossz, szétrombolhatja a környezetét. Másrészt viszont 
azt érzi, hogy a saját szeretete túl drága ahhoz, hogy megsza
baduljon tőle. A továbbiakban aztán az a meggyőződése kezd 
kialakulni, hogy másoknak is az a véleménye, hogy az ő 
szeretete rossz és rombolni képes. Ezért a skizoid személyi
ség nemcsak a mások iránti saját szeretetétől, hanem a 
másoknak őiránta megnyilvánuló szeretettől egyaránt 
védekezni kezd. Ezzel magyarázható az elzárkózás a világtól, 
a kommunikáció iránti igénytelenség: „Nem szabad szeret
nem és nem szabad, hogy szeressenek.”

Azt mondhatni, hogy a skizoid személyek kettős tragédi
át élnek meg. Az első az, hogy a szeretetük romboló hatású,
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a másik pedig, hogy viselkedésükkel kiváltják mások megve
tését, elutasítását, haragját. A háttérben viszont sóvárognak 
azért, hogy szerethessenek és hogy szeressék őket.

A skizoid helyzet az anyával való legkorábbi kapcsolat
ban, annak zavarai miatt alakul ki. Ezek a zavarok okozzák 
a gyermek énjének kettéhasadását, egy hamis és egy valódi 
énre. A hamis én van a felszínhez közel, ezért ezek az egyé
nek állandóan úgy élik meg magukat, hogy érzelmeik nem 
valódiak, nem autentikusak. Ennek következménye az is, 
hogy eltávolodnak mindenkitől, magukba zárkóznak. Köz
ben kétségbeesetten keresik az emberi kapcsolatokat. Ezek 
a késztetések a valódi énjükből ered. Amiatt a félelem miatt, 
hogy a másik közelsége elárasztja és megsemmisíti őket, 
választják az egyedüllétet. Valahogy így gondolkodnak: 
„Jobb egyedül lenni, de egészben, a másokkal való együtt- 
létben gyengének és elesettnek érzem magam, és félek, hogy 
megszűnők létezni.”

A skizoid személyiségzavar kialakulásához az említett 
kora gyermekkori történésekkel együtt nagymértékben hoz
zájárulhatnak az adoleszcenskor történései, nehézségei, vi
harai. Ez a kor természeténél fogva is hasonlít a skizoid, 
szétesett állapotra. Az érzelmi hullámokat felkorbácsolhat
ják a veszítésekkel, elutasításokkal teletűzdelt külső - szű- 
kebb vagy tágabb - környezeti hatások. így az érzelmi rövid
látás - ami a fiatalkor meghatározó jegye - következménye
ként egy csalódás is könnyen vezethet önpusztításhoz: 
„Mert csak így lehet megváltani a világot.”

Ezzel szemben az antiszociális személyiségzavarra jel
lemző viselkedészavar egyes megnyilvánulási formái már 
kora gyermekkorban megjelennek. Ilyenek: a hazudozás, a 
lopás, az iskolából való szökés, a tekintélyszemélyek el nem 
fogadása. Az adoleszcenskorban szexuálisan korán aktívvá 
válnak, korán a dohányzás, az alkoholizálás, a drogszedés, 
tehát a függőségi betegségek mezejére lépnek. A felnőttkor
ban aztán mindez folytatódik a gyakori munkahely-változ
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tatással. Ezek az egyének képtelenek ugyan a semmittevés
re, de arra is, hogy mindennap dolgozzanak. Megjelennek a 
depresszió különböző jelei, párhuzamosan azzal az érzés
sel, hogy mindenki ellenük van, ami, tekintettel a viselkedés- 
formáikra, nem is alaptalan.

Az esetek többségében, ha ugyan nem mindegyikében, 
képtelenek tartós érzelmi kapcsolatra, barátságok fenntartá
sára, élettársi, szülői kötelezettségek vállalására. Kapcsola
taik széthullanak, felrúgnak minden közösségi szabályt, las
san, de biztosan, magányosan a társadalom peremére sod
ródnak, valamelyik szenvedélybetegség rabjaként. Habár 
vannak adatok, amelyek azt látszanak bizonyítani, hogy a 
harmincadik életév után ennek a személyiségzavarnak a je
gyei lassan lecsöndesednek, és akár meg is szűnhetnek, eh
hez azonban szükség van a kedvező külső pszichoszociális 
környezetre is.

Az antiszociális személyiségzavar hátterében az anyáról 
való - bármilyen okból történő - korai leválás húzódik meg. 
Erre már nagyon régen felfigyeltek. A szeretet, az odafigye
lés, a gyengédség utáni szomjazás az, amely az egyént arra 
készteti, hogy állandóan kutasson. A személyiségfejlődés 
korai fázisában az állandóságérzés megtapasztalásának el
maradása eredményeként a későbbiekben kifejlődik a folya
matos bizonytalanságérzés. Az énelfogadás megélésének hi
ánya miatt viszont a felnőttkorban talajtalanná válik min
den érzelmi kapcsolat. Éppen e talajtalanságérzés korai 
megjelenése miatt élik meg ezek a gyerekek, hogy őket nem 
szeretik eléggé, tehát fel kell hívni magukra a figyelmet. Ezt 
pedig nem szokványos módon kell megtenniük, hanem a 
környezeti szabályok felrúgásával, lopással, hazudozással 
stb. A családi háttérben szinte mindig megtapasztalható az, 
hogy valamelyik szülő magán viseli a személyiségzavar je
gyeit. Figyelembe véve aztán azt, hogy az élettársi kapcsola
tok általában a személyiségjegyek kiegészítése alapján köt
tetnek, a felnövő gyerek, akinél már megvannak a személyi
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ségzavar tünetei, olyan társat választ magának, aki szintén 
személyiségzavarban szenved.

Az előbbiekkel szemben a hisztériás személyiségzavar a 
„csak a látványosság segíthet rajtam” jelszóval jellemezhető.

A hisztéria a latin histrio szóból ered, ami színészt jelent. 
Valóban, a külső megfigyelőnek az a benyomása, hogy ezek 
az emberek valamit eljátszanak, színészkednek, hogy mes
terséges a viselkedésük. Ez a dramatizáló, „megrázó”, meg
lehetősen teátrális színezetű viselkedésük döntően gátolja 
őket a mindennapi szokványos kommunikációban. Az állan
dó figyelemfelkeltés, a környezeti hatásokra adott heves, túl
fűtött reagálások, a hirtelen támadó túlértékelési megnyilvá
nulások („bolhából elefántot”) megviselik a környezetet. A 
mindennapi rendszeres életvezetés, a magánélet, a munka 
hamar elviselhetetlenül unalmassá válik számukra és moz
galmasabb területek után kutatnak. Megfelelő megoldáso
kat azonban nehezen találnak, ezért gyakran menekülnek 
ábrándozásba. Viselkedésük erotizált, azaz kifejezett hódítá
si igényük teljességgel kielégíthetetlen (Don Jüanok). Érzel
meiket azonban legtöbbször csak szavakban tudják kifejez
ni, a másokkal való együttérzésre képtelenek. Könnyen is
merkednek, de igazi arcuk csak akkor válik láthatóvá, ha 
kapcsolatuk megerősödik. Ilyenkor követelőzők, véleményü
ket igyekszenek másokra ráerőltetni, fenyegetőznek azzal, 
hogy elhagyják partnerüket, látványos öngyilkossági kísérle
tekkel zsarolják környezetüket, persze úgy, hogy az még vé
letlenül se sikerüljön, azt hangoztatják, hogy elhanyagolják 
őket. Szexuális életük hideg, érzelemmentes. Hangulati éle
tük gyakran tolódik el a depresszió irányába, amely a szemé
lyiségzavar tüneteit akár háttérbe is szoríthatja.

Gyakrabban fordul elő nőknél, aminek még szintén 
nincs pontos magyarázata.

A kialakulás, ahogyan az előbbiekben is, a korai 
anya-gyermek kapcsolatban indul. Ezek az anyák valami
lyen okból - ami legtöbbször depresszió, de lehet egyéb
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neurotikus zavar is - nem tudnak melegséget, biztonságot, 
szeretetet sugárzó gondoskodást nyújtani. Ezért a kislányok 
az apjuk felé fordulnak, akit követelőző, dramatizáló, „eroti- 
zált”, hódító magatartással próbálnak megszerezni maguk
nak. A későbbiekben, például a pubertáskorban, ez a nem 
tudatos hódító attitűd felerősödik, de amint közeledni kez
denek hozzájuk, azonnal - nagy csodálkozások közepette: 
mert nem értik, hogy történhetett ez meg - visszahúzódnak. 
Mivel az anyai identifikációs modell gyenge, a női szerepet, 
a nőiességet az apával való kapcsolatban megerősített és a 
társadalmi normák gépies lemásolásával sajátítják el.

A kisfiúk esetében az anyai szeretetmegvonás mellett 
gyakran hiányzik az apa is mint identifikációs figura. A je
lenlevő anya - az „erotizált” anya-gyermek kapcsolatban - a 
kisfiúban azokat a tulajdonságokat erősíti meg, amilyeneket 
ő (az anya) vár el, illetve tart kívánatosnak a férfiak részé
ről. A számára negatív tulajdonságokat elnyomja gyermeké
ben. így aztán, ugyanúgy, mint a kislányok, a kisfiúk is a 
férfi szerepet, a férfiasságot a társadalmi normák sztereotip 
lemásolásával tanulják meg.

A közelség, a meghittség, a szeretet utáni sóvárgás mindkét 
esetben megmarad a felnőttkorban is, így az ilyen személyi
ségek passzív függőkké válnak olyan emberektől, akik viszont 
bármikor meg tudják vonni tőlük a szeretetet. Az ilyen gyötrel- 
mes függőségi kapcsolatok robbannak a jól ismert hisztériás 
rohamokban. Másrészről ezek a robbanások egyáltalán nem 
ritkán az „önmegsemmisítés” formáját öltik magukra.

A látványosságon, teatralitáson kívül a nárcisztikus sze
mélyiségzavarban a saját személyiség fontosságának bántó 
túlhangsúlyozása, az öndicsekvés a szembetűnő. Belső vilá
gukat a hatalmi, nagyzási fantáziaképek, a mindenhatóság 
fokozott érzése, viselkedésüket az magamutogatás uralja. 
Határozott, magabiztos fellépésükkel mások csodálatát és 
dicséretét igyekeznek megkapni, mert mások dicsérete nél
kül képtelenek a mindennapokban élni. Mintha mindenre



korlátlan joguk lenne, és ez számukra a legtermészetesebb 
dolognak tűnik. Mint az, a mindennapi kommunikációjuk
ban jellegzetes álláspontjuk is, hogy: elég az, ha megenge
dem, hogy szeressenek engem.

Emberi kapcsolataikban kizsákmányolóak: a nárcisztikus 
egyének nem vesznek tudomást mások szükségleteiről, igé
nyeiről, jogairól. Hiányzik belőlük a másokkal való együttérzés 
képessége. Másokat vagy túlértékelnek, idealizálnak, vagy a 
másik végletbe esnek: becsmérelnek, leértékelnek. Irigyelnek 
másokat és idealizálják azokat az embereket, akiktől nár
cisztikus készleteik kielégítését várjak, és lenézik azokat, akik
től nem várnak semmit - gyakran saját korábbi ideáljaikat. 
Mások kritikáira dühkitöréssel, szégyenérzettel vagy megalá- 
zottság-érzéssel reagálnak, s viszonzásul bosszút forralnak - 
mert kielégítetlen maradt nárcisztikus igényük. Ezt viszont 
legtöbbször feladják, mert az túl sok távollétet igényel az 
önimádat fényéből, amely viszont életük forrását jelenti.

Jellemző rájuk, hogy sohasem voltak szerelmesek, bár haj
lamosak korlátozás és tartós jelleg nélküli szexuális kapcsola
tokra. Izgatják őket olyan emberek, akiket mások tartanak 
vonzónak, meg akarják hódítani, hogy birtokolják őket, de 
szexuális igényük kielégítése után már nem érdekesek a szá
mukra, közömbössé válnak velük szemben, eldobják őket.

Mint a személyiségzavarok eddigi formáinál, itt is a legko
rábbi, a legelső tárgykapcsolathoz, az anya-gyermek kapcso
lathoz kell visszanyúlni. Ebben a korai fejlődési fázisban az 
anyának védő szerepet kell játszania. Ha ez tartósan elmarad, 
például az anya belső feszültségei, neurózisai miatt, a gyer
mek kénytelen ezt a „védnök”-i szerepet saját maga felvállal
ni. Megfelelő anya híján megpróbál a „saját maga anyja 
lenni”. így egyes énfunkciók, képességek, korán aktivizálód
nak, túlfejlődnek, mások viszont elmaradnak a fejlődésben. A 
gyermek fokozatosan érzékennyé válik anyja hangulati 
állapotaira, de nehézségei lesznek abban is, hogy agresszióit 
szocializált módon vezesse le, meg abban is, hogy a valóság
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értékeléséhez szükséges képességei kifejlődjenek. Ugyanúgy 
csorbát szenvednek azok a képességei is, amelyek a mások 
iránti bizalom kiépítéséhez szükségesek. Vagy akár ahhoz, 
hogy megtanulják valamilyen szükségletük kielégítését elha
lasztani, ha azt a külső körülmények úgy kívánják meg.

Nos, az ilyen zavart anya-gyermek kapcsolatban éretlen, tö
rékeny személyiségszerkezet alakul ki. Fennmaradásához 
elengedhetetlenül szükségessé válik a mindenható, hatalmas 
nagyzási fantáziaképek megjelenése. Ugyanakkor viszont a 
gyermeki függőségi érzés továbbra is érvényesül. így ellent
mondásosan az történik, hogy ezek az egyének a későbbiek
ben nem tudnak érzelmileg kötődni, ugyanakkor viszont állan
dóan szomjazzák mások elismerését. Önbecsülésük nagymér
tékben mások hozzájárulásától függ, annak elmaradását ve
szélyesnek, önmaguk szétesésétől való félelemként élik meg. 
Ettől nem ritkán a gyakori szexuális kapcsolatteremtésbe me
nekülnek, amely számukra a megbízható védelem. Ugyan
akkor ezek a kapcsolatok számukra csak a nárcisztikus igé
nyek kielégítését jelentik, elvesztésük pedig azt, hogy „minden 
elveszett” - mert megszűnt önimádatuk fényforrása.

Alkoholos állapot és öngyilkosság

Az alkoholos állapot és az öngyilkosság szorosan össze
függ egymással. A legkülönbözőbb területeken végzett meg
figyelések egybehangzóan igazolják, hogy az alkoholfo
gyasztás az öngyilkosságot és öngyilkossági kísérletet elkö
vetők, valamint az öngyilkossági késztetésű személyek 
körében nagymértékben elterjedt.

A sikeres öngyilkosságot elkövetők 30-50%-a, az öngyil
kossági kísérletet elkövetők 10-15%-a alkoholista.

Habár még mindig vannak, akik kétségbe vonják, mégis 
régóta elfogadott nézet, hogy az alkoholizmus önmagában 
is önpusztítás, autoagresszió. Kétségtelenül vannak esetek,
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amelyekre nem lehet más magyarázatot találni. Mások vi
szont azt állítják, hogy az alkoholizmus nem más, mint az 
öngyilkossággal hosszú ideig tartó flörtölés, és hogy az alko
holista esetében sohasem az a kérdés, hogy elköveti-e (már
mint az öngyilkosságot), hanem az, hogy mikor.

Ismeretes, hogy az alkohol gátolja az agykéreg működé
sét - különösen a homloklebeny területén - előidézve ezzel 
az érzelmi-indulati élet kontrolljának meggyengülését. Ezál
tal csökkennek az erkölcsi-kritikai készségek, az ítélőképes
ség, a késztetések mérlegelése, az ok-okozati összefüggések 
helyes, valósághű meglátása, a következmények felmérése. 
Az alkohol az indulatok felfokozásával torzítja a logikai 
gondolkodást, aminek eredménye az akaratlagos, szándékos 
tevékenységek tervezésének a károsodása, vagy akár a teljes 
hiánya. Ennek következménye az, hogy alkoholos állapot
ban a tevékenységek, reakciók teljességgel indulati színeze
tet kapnak, vagy akár rövidzárlati cselekmények formájában 
nyilvánulnak meg. Ha ilyen állapotban tudatosan vagy akár 
nem tudatosan jelen vannak önpusztító késztetések, esetleg 
már kiformálódott öngyilkossági tendenciák, szándékok, 
akkor a végeredmény szinte alig kétséges.

Az agresszív indulatok megjelenése alkoholos állapotban 
mindenki számára jól ismert. Ezek a megnyilvánulások irá
nyulhatnak a környezet felé, de befelé is. Mindezeken kívül
- ez is köztudomású - az alkoholnak van szorongás- és féle
lemoldó hatása is. Az alkohol megszünteti az öngyilkosság 
elkövetésétől való félelmet, elhárítja az utolsó akadályt is, 
amely józan állapotban minden embernél jelen van.

A függőségi betegségben szenvedők, a krónikus alkoholfo
gyasztók idővel sajátos kóros személyiségtorzuláson esnek át. 
Az alkoholos állapotban öngyilkosságot elkövetők jelentős 
hányada valamilyen konfliktus után hajtja végre tettét. Ez a 
konfliktus elsősorban saját magával szemben áll fenn. Az alko
holizálása miatt bekövetkező degradálódása, azaz a „rang
létrán” való visszaesése miatt az alkoholista szenved, ráadásul
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felettes énje (szuperegója) is folyamatosan elítéli alkoholizmu
sát. így állandó konfliktusban él önmagával. Ez a belső kon
fliktus azonban hosszú ideig nem tudatosul, mert nincs indu
lati töltése. Különböző tényezők, szituációk - mint amilyen 
például a környezet részéről történő elítélés, kitagadás - azon
ban friss indulatokkal tölthetik fel, és így aktualizálva tudato
sítják a személyiségben ezt a konfliktust.

Az alkoholista azonban nemcsak önmagával van állandó 
konfliktusban. Ezeket a problémákat az alkohol többé-kevésbé 
feledteti, átmenetileg megszünteti, és így kialakul a kóros kör: 
alkoholos állapotban nem érzékeli a problémákat, hogy 
azután józan állapotban annál súlyosabbnak tűnjenek, amelye
ket megint úgy lehet elfelejteni, ha újra iszik. Ittas állapotban 
már maga az otthon képe, a szokásossá váló számonkérések, 
veszekedések újabb indulati töltetet adnak a meglevő belső 
konfliktusoknak. Ilyenkor az alkoholista védekező mechaniz
musai kétirányúak lehetnek: vagy a környezetét vádolja („ti 
vagytok a hibásak mindenért”) és az agressziója kifelé, a kör
nyezetre irányul, vagy saját magát vádolja („én vagyok az oka 
mindennek”), és a felgyülemlő agressziót befelé, saját magára 
irányítja. A friss indulatokkal feltöltött konfliktusok pedig 
gyors megoldást igényelnek. Ez egyben az utolsó próbálkozás 
is, hogy még egyszer „saját maga vegye kezébe sorsát”, hogy 
megmutassa, egyedül is képes önmagán uralkodni - amire 
már hosszú ideje képtelen volt.

Nem szabad elfelejteni, mint korábban már említettük, 
hogy az öngyilkosság valahol mindig magában hordozza a 
„becsület tisztára mosásáénak mozzanatát is. Az öngyilkos
jelölt valahogy így összegezi magában az életét: „Egész éle
temben gyáva voltam, de most megmutatom saját magam
nak is meg nektek is, hogy valamiben mégis erős és szabad 
vagyok; az életemről magam döntök.”

Máskor viszont az öngyilkosság a bosszúállás üzenetét 
hordozza magában: „Hadd lássák meg, hogy milyen nélkü
lem, szenvedjenek - ha már nem voltam nekik jó!”
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Drogfüggőség és öngyilkosság

Ma már közelebbről is jól ismert, hogy drogfüggőség 
olyan fiatal emberek esetében alakul ki, akiknek a biológiai 
hajlamukon kívül sajátos személyiségszerkezetük van, úgy
nevezett drogfüggő személyiségjegyeket viselnek magukon. 
Ez a személyiségszerkezeti típus egyben oka és következmé
nye is a drogfogyasztásnak.

A drogfüggő személyiség önbizalomhiányban, kisebbren
dűségi érzésben szenvedő, feszültséggel, szorongással átita
tott, hangulati zavarokkal küszködő, legtöbbször depresszi
óban szenvedő típus. Nemritkán a háttérben, a mélyben 
identitászavar állapítható meg, amikor „amorf, alaktalan, 
megfoghatatlan valaminek” érzi magát. A sikertelenséget 
súlyos traumaként éli meg, a mindennapi élet kellemetlensé
geit pedig elviselhetetlennek. Az érzelmi kommunikációja 
hideg, élettelen, érzéketlen, önző. Indulatait nehezen vagy 
egyáltalán nem tudja kontrollálni, ezért reakciói gyakran a 
rövidzárlati cselekmények szintjén játszódnak le, lobbané
kony. Tettei következményeit legtöbbször képtelen felmérni. 
A társadalmi értékrendszerhez való alkalmazkodása hiá
nyos, ezért nemritkán marginalizálódik, azaz a társadalom 
peremére sodródik, eldobottnak, értéktelennek érzi magát.

Ilyen állapotban, mindenkitől távol, magáramaradottan, 
az élet értelmetlenségén elmélkedve, gyakran jut arra a kö
vetkeztetésre, hogy az elviselhetetlen bűvös körből csak a 
„kegyes” halál a kiút. Az önpusztítást nemegyszer 
szándékos drogtúladagolással követi el.

Az utóbbi időben gyakoribbá vált jelenség, hogy drogha
tás alatt, a drog által kiváltott érzékcsalódások hatására, ma
gasból - toronyházakból - leugorva vetnek véget az „édes 
kínok”-nak. Az persze mindig vitatható, hogy adott esetben 
mennyire a drog akut hatásának következménye az önpusz
tító döntés, és mennyire az elsivárodott, üressé vált, már ko
rábbról mély depresszióban szenvedő személyiség utolsó
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lépése, hogy önmaga halálba küldésével megmutassa, hogy 
igenis létezik, igenis van saját akarata.

Mindezeket végiggondolva látható, hogy az, ami az öngyil
kosság előtt álló emberben lezajlik, általában nem tekinthető 
normális lelkiállapotnak. Annál inkább krízishelyzetnek.

Az öngyilkossági krízis

Az előbbiekből már kiviláglik, hogy az öngyilkossági krí
zisbe kerülő személyiség viszonylag egy izolált, magába zár
kózott, illetve hideg és konfliktusokkal terhelt kapcsolathá
lózatban él. Ezeknek a konfliktusoknak a nagy hányada leg
többször nem is tudatosodik benne, egyszerűen csak érzel
mi töltetük tartja őt fogságban. Egy szoros és intim kapcso
lat azonban marad, és ez számára nagyon fontossá válik. 
Ezt a fontosságot úgy éli meg a személyiség, mint számára 
az élet értelmét. Ez a kapcsolat adja valamiképpen az önér
tékelése alapját. Elvesztésének veszélye indítja be az öngyil
kossági krízist. Ebben a kapcsolatban áll elő az a helyzet, 
amelyben a partner az egész viszonyt negatívnak, értékte
lennek, rossznak minősíti. Itt általában nem is elsősorban 
az a lényeges, hogy a kapcsolati krízist jellemző veszekedés
ben mi az, ami szavakban elhangzik. Tudjuk, hogy a heves 
indulatokkal színeződött veszekedésben (például amikor az 
alkoholista részegen hazatér) nagyon sok minden elhangoz
hat. Az indulati töltet ilyenkor csak egy irányban hat: min
den eszközzel ártani a másiknak.

A másikban lobogó gyűlölet, megvetés üzenete az, amely 
az önértékelés belső összeroppanását okozza. Ehhez gyak
ran nem is kellenek szavak, hanem a kapcsolat milyenségé
ből, a szituációból vagy a közvetlen indulati aktusból eredő 
mozzanatok is elegendőek. Gyakran megfogalmazódik a 
partner megvetése, kifejezésre jut, hogy a partner az eltű
nését, az elpusztulását kívánja a másiknak. Néha még az is
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megfogalmazódik, hogy legjobb lenne, ha a másik megölné 
magát. Nem ritkán hallani a veszekedés hevében: „Legjobb 
lenne, ha felakasztanád magad!” Tehát még a halálnem is 
szóba kerül.

Az összeroppant ember gyakran teljes agresszióját maga 
ellen fordítja, máskor ennek egy része kifelé vetül, és ilyen
kor történik meg, hogy a partner ablaka előtt akasztja fel va
laki magát. Néha még a hátrahagyott búcsúlevél is vádol.

A krízisállapotban tehát mindig jelen van a specifikus 
trauma, amely voltaképpen nem más, mint a személyiség el 
nem fogadása, elutasítása a partner részéről. Jellemző eb
ben a kapcsolatban a fokozatosan mélyülő kötődés igénye, 
a kapaszkodás a krízisben levő ember részéről, a passzív 
függőség. A kötődés, a kisajátítási szándék, a kapcsolati biz
tonságkeresés sikertelensége a specifikus trauma: annak áté
lése, hogy hosszú időn át elutasítják a személyiséget, mégpe
dig negatív érzelmek kíséretében. A személyiség ilyenkor éli 
meg azt, hogy a kapcsolat jóvátehetetlenül elromlott, és így 
már nincs tovább értelme az életnek.

Az ilyen specifikus traumák egyáltalán nem ritkák a min
dennapi életben. Említsünk meg néhány sajátos kapcsolat
helyzetet, amelyekben ott rejlenek ezek a traumák.

Megjelennek például azokban a szerelmi kapcsolatokban, 
amelyek valamilyen okból zátonyra futnak. A zátonyról való 
elmozdulásnak az igénye az, amely a partner negatív színben 
való feltüntetését felszínre hozza. Gyakran figyelhető meg az 
elutasító partner részéről fenntartott ambivalens, ellentmondá
sos - elutasító-visszatartó - viszony, a manipuláció igényével, a 
saját igényeinek kielégítése érdekében. Ugyanakkor az elutasí
tott partner is valamilyen igényét elégíti akkor, amikor ilyen vi- 
szonthelyzetet elfogad. Magától értetődő, hogy mindez leját
szódhat anélkül is, hogy a partnerek elismernék vagy tudato
sodna bennük: milyen Játszmát játszanak” egymással.

Ez a traumatizáló tényező van jelen az alkoholisták kire
kesztésében is: többnyire hosszú évek óta fennálló, az alko-
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hólizmusból eredő negatív élmények után, amikor az alko
holista önmaga traumatizálta kapcsolatait, amelyeket az el- 
viselhetetlenség miatt a környezet akar megszakítani.

A specifikus trauma jelenlétét az öngyilkossági krízisben 
nem szabad figyelmen kívül hagyni. A fel nem ismerése 
felér egy újabb elutasítással, amely akár végzetes is lehet. 
Hasznos továbbá még egyszer megfogalmazni azt, hogy az 
öngyilkosság gondolata nem csupán az önmagára kezet 
emelő emberben születhet meg, de efelé terelheti környeze
te is, és ez nem feltétlenül tudatos. Sőt legtöbbször nincs is 
tudatában annak, hogy a gyűlölet öl. A szó szoros értelmé
ben is. Ha gátat tudnánk szabni annak, hogy a szoros, lénye
ges emberi kapcsolatok gyűlölettel és agresszióval töltődje
nek fel - ami sajnos mentalitásunk szerves része -, máris a 
kezünkben lenne a megelőzés legfontosabb eszköze.

A megelőzés lehetőségei

Az öngyilkosság összetett jelenség: társadalmi és orvos
tani probléma. A megelőzés egyoldalú megközelítése volna, 
ha csak egy-egy aspektusát tartanánk szem előtt.

Az élet igazolja, hogy az öngyilkosság jó ellenszere, ha az 
öngyilkossággal, az öngyilkossági kísérletekkel kapcsolatos 
helyzetfelmérés folyamatos, ha a krízishelyzetben levőkkel 
érintkezésbe kerülők érzékenyek az öngyilkossági készteté
sek felismerésére, a segélykérés („cry fór help”) vételére és 
tudnak megfelelő időben és módon krízisoldóan, érzelmileg 
támogatóan hatni.

Fontos feladatot látnak el a telefonos elsősegély-szolgála
tok (Tele Apel-szolgálatok). A névtelen hívás éppen az ön
gyilkossági krízisben levő emberek számára lehet megfelelő 
alkalom. A névtelenségbe burkolózás egyfajta biztonságér
zetet jelent egy jelképes kapcsolatfelvételhez, amely jelké
pessége ellenére is segíteni tud a „világűri” magány, a
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kitaszítottság, a szeretettelenség érzésének, az önpusztítási 
indíttatásnak az oldásában. Ezekben a telefonszolgálatok
ban megfelelően képzett munkatársak fogadják a hívásokat, 
akiknek tudniuk kell, hogy a szavaknak súlyuk van, a szavak 
gyógyítanak, de megfelelő empátia híján ölni is tudnak.

Szükséges, hogy fejlett legyen a pszichiátriai ellátás, ezen 
belül pedig működjenek olyan szolgálatok, amelyek hatéko
nyak az öngyilkossági krízisben. Ilyenek a krízisintervenciós 
osztályok, a sürgősségi ellátás ambuláns feltételeit nyújtani 
tudó, állandóan nyitott rendelők, szükségesek a mobil tea
mek, amelyek a segítésmódokat helyhez viszik.

Társadalmi szempontból jelentős, hogy sok karitatív szol
gálat működjön önkéntes segítőkkel, akikhez a krízishely
zetbe jutottak fordulhatnak. A régi politikai rendszer mu
lasztása (többek között), hogy nem engedélyezte az önkén
tes szerveződések semmilyen formáját, és különösen azt 
igyekezett meggátolni, hogy ilyesmi az egyháztól induljon el.

Nagyon fontos a közvéleményre is hatni. Az öngyilkos
ságról beszélni kell, a rá vonatkozó ismereteknek el kell ter
jedniük a köztudatban, különösen az öngyilkossági krízis 
felismerésére és a lelki segítés módjaira vonatkozóknak. 
Célszerű lenne ugyanakkor a tömegtájékoztatási eszközök 
öncenzúrája is, mert az öngyilkossági esetek szenzációhaj- 
hászó tálalásával az öngyilkossági mintát erősítik.

A fejlett országokban, ahol költenek az öngyilkosság 
megelőzésére, bevált a rendőrök és a tűzoltók kiképzése az 
öngyilkosságveszély felismerésére és a lelki elsősegély nyúj
tására. Bevált a középiskolai egészségnevelési program is, 
amely serdülőknek tanítja ugyanezt. Sajnálattal állapíthat
juk meg, hogy nálunk nem ez a helyzet.

Társadalmi lehetőség a megelőzésre az öngyilkossági mó
dok, azaz eszközök korlátozása. Fokozatosan kivonták a for
galomból például a lúgkövet (zsírszódát), szigorítási rendsza
bályokat vezettek be a barbiturát tartalmú gyógyszerekhez 
való hozzájutást illetően (amely rendszabályok azonban,
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sajnos, nem tartósak). Ugyanígy jelentős szigorításokat kell 
bevezetni a lőfegyverek vásárlásával és tartásával kapcsolat
ban is. Angliában például a háztartási gáz szén-monoxid- 
mentesítésével sikerült csökkenteni az öngyilkosságok szá
mát, mivel ott a gázzal elkövetett öngyilkosság volt a minta.

Az öngyilkosság megelőzésére szolgál a pszichés zava
rokkal, a személyiségzavarokkal küszködök és külön a dep
ressziósak kezelése, az alkoholizmus és a drogfogyasztás 
elleni harc, a krónikus függőségi betegségekben szenvedők 
megfelelő rehabilitációja.

Általában öngyilkosság-megelőző erővel hat, ha a közös
ségi rendszer erősödik, ha a lakóhelyi közösség jól megszer
veződik és tagjaik felelősséget éreznek egymás iránt. Az em
beri közösségek spontán alakulásának, változásának akadá
lyozása elzárkózáshoz, befelé forduláshoz, a másik ember 
iránti érdektelenséghez vezet. Mindez pedig az egyén és a tár
sadalom közötti egyensúly felbomlásához - anómiás állapot
hoz -, amely, mint tudjuk, egy lépés az önpusztítás irányába.

A kezelés lehetőségei

A sikeres - vagy ahogyan még nevezik: befejezett - ön- 
gyilkosságok kezelése nyilván már elkésett, visszafordítha
tatlan, végzetes állapot. Ilyenkor csupán az esemény kivál
totta üzenettel lehet mit kezdeni. Az üzenettel, amelynek a 
megfejtése elkésett.

Az öngyilkossági kísérleten átesett embert mindig hasznos, 
sőt szükséges is kórházi osztályon elhelyezni. Amennyiben a 
tett elkövetése után zavart, kóros, eszméletlen tudatállapottal 
állunk szemben, ez nem is olyan nehéz. Ha azonban a tudatál
lapot megtartott, éber, ez egyáltalán nem könnyű. Az öngyil
kossági kísérletet elkövetők tettük után néhány óráig sajátos 
pszichés állapotban vannak, amelynek a fő jellemvonása a 
mindenáron való menekülés abból a pszichés zsákutcából,

98



amelybe jutottak. Ezért úgy élik meg, hogy a kórházba való fel
vétel ezt az állapotot csak tartósítaná, így nagyon nagy az 
ellenállásuk a felvétel iránt. Természetesen ebben benne van a 
pszichiátriától való idegenkedésük is. Fontos tudni azonban, 
hogy ilyenkor még fennáll az öngyilkosság veszélye! Megfelelő 
türelemmel és megértéssel el kell érni, hogy valamennyi időt 
feltétlenül az illető környezettől - amelyben tettét elkövette - 
izoláltan, távol tartva töltsön el a páciens. Lehetőséget bizto
sítva ezzel arra, hogy más körülmények és feltételek között át
gondolja konfliktushelyzetét.

A gyógykezelés depresszióellenes szerek adásából és pszi
choterápiából áll. Ennek a meggondolásnak az alapja az, hogy 
a minden öngyilkossági kísérlet mögött meghúzódó konflik
tusszituáció magában hordozza a reaktív depresszió elemeit. 
A depresszió kezeléséről korábban már szóltunk.

Hasznos viszont a személyiségzavarok gyógyítási lehetősé
geit külön is megvilágítani. Egyrészt gyakori előfordulásuk 
miatt, másrészt, mert a kezelési lehetőségek ma még, sajnos, 
nagyon szűk határok között mozognak. Ennek elsősorban az 
az oka, mint már többször is említettük, hogy sokan soha nem 
fordulnak segítségért, mert nincs betegségtudatuk, nem érzik 
magukat betegnek. Ehhez pedig mindenképpen hozzájárul az 
a környezet is, amelyben élnek. A környezet tűrőképessége, 
toleranciája ugyanis az, amely fenntartja a személyiségzavar
ban szenvedő ember külső és belső egyensúlyát.

Mint mondtuk, a személyiség zavarainak bármelyik formá
járól legyen is szó, mindegyikre jellemző, hogy az emberek, a 
környezet a személyiségzavarban megbetegedettek számára 
tárgyként szolgálnak saját szükségletük kielégítéséhez. Nos, 
ahhoz, hogy valaki huzamosabb ideig tárgyként szolgáljon 
mások értékrendszerében, ahhoz mindenképpen saját magá
nak is hozzá kell járulnia, tudatos ez benne vagy sem. Azt 
jelenti ez, hogy a személyiségzavar és a környezete valamilyen 
kompatibilis - egymást elfogadó és összeférhető - egységet 
alkot. Ez pedig egy egyensúlyi állapot, amely hozzájárul
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ahhoz, hogy ezeknek az embereknek ne legyen beteg
ségtudatuk. Ennek az egyensúlyi állapotnak a tartalma leg
jobban talán a szadomazohista viszonyrendszerhez hason
lítható, amelyben mindkét fél szenved, de ettől a függőségi 
állapottól egyikük sem igyekszik szabadulni!

Ezért olyan összetett a beteg és környezete közötti viszony 
és ezért nehéz a kezelés.

Ha mégis segítségért fordul a beteg, a személyiségzavart 
ma egyedül a pszichoterápia valamelyik válfajával lehet 
megközelíteni, alakítani, változtatni. A pszichoterápiás ke
zelés hosszú, óriási türelmet igényel mind a terapeuta, mind 
a páciens részéről. Ez az a terület ugyanis, amelyik a legna
gyobb sikertelenségélménnyel jár. Amint a változás jeleit 
észreveszi a páciens, teljes erővel igyekszik megsemmisíteni 
őket, és visszaesni a régi „biztos formába”. Amit egyik nap 
felépít, azt a másik nap lerombolja...

Nem kisebb feladatot kell ugyanis megoldani, mint az el
sődleges tárgykapcsolat (anya-gyermek viszony) újraértéke
lése. Az analitikus terápia segít lépésről lépésre visszajutni 
erre a fejlődési fázisra, amihez bizony nem kis idő kell. Ha 
ezt sikerül elérni, és sikeresen feloldani a tudat alatt tartott 
konfliktusszituációt, a páciens emberi kapcsolataiban ugrás
szerűen megnő a változás szükségességének belátása.

Az öngyilkossági kísérletet követő akut állapot rendező
dése után tehát, a gyógyszeres kezelés mellett, mindig elin
dítjuk a pszichoterápiát is, amely rendszerint analitikus te
rápiát jelent. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az ese
ményeknek a beteggel történő rekonstruáltatása, közvetle
nül az akut állapot után - történjen ez akár a hozzátarto
zók, akár a terapeuta részéről -, főleg, ha túl korán keríte
nek rá sort, a lejátszódott történések újraátélését 
okozza, és nagy károk erednek belőle. Mégpedig a pszichés 
összerendeződés folyamatát károsítja. Ezért sohase 
tegyük ezt! A pszihoterapeuta részéről egyenesen 
műhibának számít.
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Amikor az egyén úgy érzi, hogy már tud beszélni róla, akkor 
azt magától is megteszi. Türelmesen várjuk ki ezt az időt. 
Megéri!

Végezetül tekintsük át a krízisállapotok megoldását fel
vállaló intézmények hálózatát és a közöttük levő kommuni
káció lehetőségeit.

A krízisállapot megoldását lehetővé tevő intézmények 
és az egymás közötti kommunikáció lehetőségei
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Az öngyilkosság előfordulása különböző országokban 
100 000 lakosra vonatkoztatva

1987 1997

Ausztria 27,7 21,3
Belgium 23,8 19,3
Bulgária 14,3 28,0
Dánia 27,6 18,6
Egyesült Királyság 8,9 22,3
Görögország 4,1 3,5
Hollandia 11,3 10,5
Kanada 12,9 13,0
Japán 19,4 16,5
Lengyelország 13,3 14,8
Magyarország 44,4 40,1
Németország 20,7 15,6
Norvégia 14,1 14,4
Olaszország 7,5
Orosz Föderáció 37,9
Svájc 25,0 20,4
Svédország 18,2 15,6
Szlovénia 35,8 36,2
USA 12,6 12,2

Vajdaság 43,4 48,8

Öngyilkossági gyakoriság

0,1 - 10,0 alacsony
10.1 - 20,0 közepes
30.1 - 40,0 magas
40,0 felett nagyon magas



Szerb Magyar Horvát Szlovák Ruszin Monte
negrói

A nemzetiségek és az öngyilkosság gyakorisága Vajdaságban

lakosság

öngyilkosság



Önakasztás

Mérgezés (vegyszer, gyógyszer 
stb.)

Vonat v. Autó elé ugrás 

Vizbefúlás 

Magasból ugrás 

Lőfegyver, robbanóanyag 

Szúrás, vágás 

Egyéb, ill. Ismeretlen

Az öngyilkosság módjai, gyakorisági sorrendben



A legalább egy depressziós perióduson átesettek megoszlása 
életkor szerint
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A depresszió gyakran megje
lenő akadályozója a sikerrel teli életve
zetésnek. Talán még jobban kifejezésre 
jut ez, ha a fiatal személyiséget érinti, ha 
a gyenge védekező mechanizmusok mel
lett még a kellő tapasztalatok is hiá
nyoznak. Ezért szinte törvényszerű hogy 
a legkreatívabb korban, a fiatal- és kö
zépkorban megjelenő depresszió okoz 
legnagyobb szenvedést az egyénnek, 
környezetének egyaránt.

A depresszió, gyakoriságától 
függetlenül, olyan pszichés elváltozás, 
amely gyógyítható, kijavítható hangulat
zavar, és így az élet minőségének javulását eredményezi. Mindehhez nagyon 
fontos, hogy első lépésként az egyén felismerje hangulatzavarát, hogy 
túllépjen azon az állásponton: „valami történik velem, nem vagyok olyan, 
mint régen, de nem tudom, mi az ".

Ehhez a felismeréshez segít hozzá ez a könyv.
A szerző gyakorló pszichiáterként, pszichoterapeutaként közelíti 

meg a depresszió jelenségét. Ismerteti a megjelenés lehetséges előzményeit, 
azt a személyiség mélyebb rétegeiben meghúzódó konfliktushelyzetet — 
annak kialakulását —, amely minden depressziónak az alapját képezi. A 
depresszió megnyilvánulási formáit felsorolva könnyen követhetővé és 
felismerhetővé válnak már a kezdeti formák is.

A kezelés és gyógyítás lehetőségeit ismertetve viszont eloszlatja 
azokat, a — sajnos egyes helyeken még mindig meglévő — misztikus 
elképzeléseket, hogy a lelki betegségek végzetszerűek, gyógyíthatatlanok.

Ez pedig az alapvető megelőzési módszere a másik súlyos 
jelenségnek: az öngyilkosságnak.

A személyiség önmaga ellen irányuló agressziójának a legsú
lyosabb formája egyáltalán nem ritka tájainkon, sőt — mint tudjuk — a 
világelsők között vagyunk. Az esetek nagyon nagy hányadában — igaz, nem 
minden esetben — az öngyilkosságot, vagy kísérletet súlyos depressziós 
hullámok előzik meg. Hasznos, ha a depresszió és az öngyilkosság fogalma 
társul, hiszen minden depressziónál fennáll az öngyilkosságveszély, az 
öngyilkosság előtti állapot, amely időben felismerhető, éppen ezért segíteni 
lehet a válságban levő emberen. Ez a másik nagyon fontos üzenete ennek a 
könyvnek.

A kötet a nagyközönségnek íródott, közérthető nyelven. A dél
vidéki-vajdasági magyarság egészségügyi kultúrájának fejlesztése szem
pontjából hiánypótló, hiszen magyar nyelven ezen a területen, gyakorló 
szakember tollából nem jelent meg hasonló témájú munka.

Dr. SZÜCS ISTVÁN 
neuropszichiáter-főorvos


