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Munkacsoportunk 40 éves tevékenysége (1979–2019)  
a hazai és a nemzetközi szuicidológia szolgálatában

Jelen dolgozatban összefoglaltuk öngyilkosság-kutatással elkötelezett munkacsoportunk 
40 éves munkásságának (1979–2019) érdemi részét tematikus felosztásban: kultúrtörténet, 
regionális különbségek, ökológiai vizsgálatok, egyéb szociológiai kutatások/statisztikai elem-
zések, továbbá klinikai és követéses vizsgálatok. Több kutatási témát elsőként publikáltunk  
a hazai szakirodalomban, pár esetben világirodalmi szinten is. Számtalan ízben javasoltuk egy 
komplex hazai öngyilkosság-prevenciós program megírását és permanens foganatosítását.
(Neuropsychopharmacol Hung 2019; 21(3): 127–135)
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AZ ÖNGYILKOSSÁG TÖRTÉNELMI,  
KULTÚRTÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSE

A team vezetőjének érdeklődését tükrözi az öngyil-
kosság kultúrtörténeti vizsgálata a külhoni és ha-
zai elérhető források segítségével. Szerző egy egész 
könyvet (Zonda, 1995/2006) szentelt a különböző 
féltudományos fórumokon, illetve a sajtóban elter-
jedt stigmatizáció cáfolatára, miszerint a magyar-
ság „öngyilkos nép” lenne, mely nézet feltehetően az 
1968–1987 közötti igen magas ráták laikus értékelése 
alapján alakulhatott ki.

A magyarság kultúrtörténeti anyagában ugyanis 
nem lelhetők fel eleink fokozott önpusztító hajlamá-
ra vonatkozó locusok, míg ugyanezen időszakban 
számos nyugat-európai népesség kultúrtermékeiben 
bőséggel találhatunk ilyeneket. Megfigyelhető volt, 
hogy Európában az öngyilkossági gyakoriság egyfajta 
nyugatról kelet felé irányuló „vándorlást” mutatott 
a századok során. A 17-18. században az angol és a 
francia területeken volt extrém magas az öngyilkos-
sági gyakoriság, majd a Németalföld felé húzódott, ezt 
követően pedig a (főként protestáns) német államokra. 
A 19-20. század fordulóján már az Osztrák-Magyar 
Monarchia területén mutatott folyamatosan emelkedő 
trendet, hogy jóval később, két évtizedre (1968–1987) 
hazánk legyen a szomorú statisztika éllovasa. A volt 
szocialista világrendszer felbomlása után a keletre 

vándorlás folytatódott: Ukrajna, Fehéroroszország, 
Oroszország, valamint a balti államok vették át a 
vezetést. Ennek tudtával mindegyik, fentebb emlí-
tett népességre ráragaszthatnánk az „öngyilkos nép” 
stigmáját, nyilvánvalóan igaztalanul (Zonda, 1991; 
1994; 1995; 1998b; 2012). Még az egész magyar né-
pességre sem áll meg a pejoratív jelző, mivel komoly 
ráta-különbség áll fenn a nyugati illetve a déli, dél-
keleti országrész lakói között. 

A HAZAI ÖNGYILKOSSÁGI RÁTÁK MARKÁNS 
REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGE – A KULTURÁLIS, 
NORMATÍV BEÁGYAZOTTSÁG SZEREPE

A címben szereplő jelenség lényege, hogy a déli, dél-
keleti országrész népessége körében több, mint egy 
évszázada 2-2,5-ször magasabb az öngyilkossági gya-
koriság, mint a nyugati megyékben. Így pl. Győr-
Sopron-Vas-Zala megyék öngyilkossági rátái csaknem 
azonosak a szomszédos Burgenlandéval, és fele az 
alföldi megyékének (Zonda, 1991, 1994, 1995, 1998a). 
A regionális különbség sem magyar specialitás, már 
Durkheim is megfigyelte korának Franciaországában 
(Durkheim,1897/1982), és azóta számos ilyen megfi-
gyelés vált ismertté (Portugália, Ukrajna, Olaszország, 
Sri Lanka, a volt Jugoszlávia tagállamai).

Vizsgálataink során cáfoltuk az öngyilkosságok 
területi (regionális) különbségének depresszió-teória 
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szerinti magyarázatát (Rihmer, et al. 1989), miszerint 
a magas öngyilkossági rátájú Alföld területén jóval 
kevesebb az ott dolgozó orvosok, illetve a felismert 
(regisztrált) depressziós betegek száma. (Zonda, 1998a; 
Zonda, 2003).

További aligha cáfolható érv az is, hogy az első 
antidepresszívum (Imipramin) – 1957/58-ban történt 
felfedezése után (Dobson, 2002) – csak az 1960-as 
évek elején lett hozzáférhető és a mindennapi kezelés-
ben rendelhető hazánkban. A hazai regionális különb-
ségek létéről azonban már 100 évvel korábbi adatok 
is tudósítanak (Konek, 1864). Egy évszázadig hogyan 
állhatott fenn a fenti regionális eltérés, mikor nem 
volt se antidepresszívum, se háziorvosi rendszer, se 
szakorvosi ellátás? 

Jelentős hazai szerzők táborának véleménye sze-
rint az eltérő ráták hátterében kulturális, normatív 
be ágyazottság áll, ezért „a területi eltérések okát első-
sorban a szui cid veszélyeztetettségű régiók népességé-
nek komplex normatív rendszerében, tradicionális 
magatartási formáiban kell keresnünk” (Andorka et 
al. 1968a; 1968b; Cseh-Szombathy, 1963, később Kopp 
& Skrabs ki, 1995; Kovács & Kolozsi, 2000; Moksony, 
2003).

Munkacsoportunk a fenti témában elsőként végzett 
több összehasonlító „terepmunkát” öngyilkossági kí-
sérleten átesett népességen. A vizsgálatok eredménye 
megerősítette a területi különbségek kulturális beágya-
zottságát, kimutatva a két területen élők igen eltérő atti-
tűdjét az önpusztítás iránt (Zonda, et al., 1993; Zonda, 
1993a; Oprics & Paksi, 1996; Paksi & Zonda, 2000; 
Zonda & Paksi, 1999; Zonda & Gubacsi, 1999; Zonda 
& Paksi 1999a, 2001). Hazai viszonylatban egyedülálló 
vizsgálat történt egy észak-magyarországi, alacsony 
szuicid rátájú (Balassagyarmat) és egy alföldi, igen 
magas rátájú kisváros (Csongrád) népessége körében. 
Mindkét város 100-100 éves öngyilkossági króniká-
ja állt rendelkezésünkre. (Zonda, 1993; Sebestyén & 
Gulyás, 1997). Az alföldi kisvárosban a 100 év alatt 
háromszor több öngyilkosság történt, mint a nógrádiban. 
Az összehasonlító vizsgálatok során az alacsony rátájú 
város (Balassagyarmat) lakóinál a következők voltak 
detektálhatók: l.) a frusztrációt követően nem reagál-
nak azonnal és eruptív módon, elhalasztják a döntést,  
2.) az öngyilkosság iránti attitűd terén kevésbé tole-
ránsak, 3.) értékrendjük stabilabb, 4.) a társadalmi in-
tegráció foka magasabb körükben és 5.) az alkoholfo-
gyasztás mértéke, és annak következményei lényegesen 
alacsonyabbak. A felmérés nem talált eltérést a két 
városban a depresszió-morbiditás, az öngyilkosságot 
vagy kísérletet előidéző, kiváltó okok és motivációk 
terén. (Zonda & Paksi, 1999; Paksi & Zonda, 2000). 

További elemzéseink azt mutatták, hogy az anómia, 
és az integráltság fogalma – vagy annak egyes, első-
sorban elidegenedéssel, orientációhiánnyal, elbizony-
talanodással kapcsolatos dimenziói – ma is releváns 
tényezőnek tekinthetők az öngyilkosság területi kü-
lönbségeinek magyarázatában (Oprics & Paksi, 1996; 
Paksi & Zonda, 2000).

Fenti kutatásunk folytatásaként, két pregnánsan el-
térő szuicid veszélyeztetettségű, azaz az öngyilkossági 
hajlandóság szempontjából poláris helyzetű régióban 
(Bács-Kiskun és Vas megye), 1000-1000 fős repre-
zentatív mintán kérdőíves vizsgálatot végeztünk. Az 
anómia és/vagy integráció olyan összevont, eredmény 
jellegű mutatói – mint az értékválasztások egységes-
sége, vagy a legfontosabb értékek mentén jelentkező 
percipiált kielégítettség – egyértelműen arra engednek 
következtetni, hogy az anómia durkheimi és mertoni 
fogalma, valamint az integráció kérdésköre egyaránt 
releváns az öngyilkosság magyarországi eloszlásának 
területi mintázatával kapcsolatos magyarázatokban 
(Paksi & Zonda, 2001).

A kutatás további eredményeiről egy-két fontosabb 
mentálhigiénés problémát emelünk itt ki, melyek a 
regionális eltérések hátterében bizonyosan fellelhetők 
(Zonda & Paksi, 2002).

– Nem találtunk komparatív hazai vizsgálatot, mely 
a népességben észlelhető impulzivitást kutatta volna. 
Konzekvens eredményünk, hogy az öngyilkossági 
kísérletet már elkövetők között az Alföldön jóval több 
az impulzív személyiség. 

– Mindkét vizsgált területen a katolikus vallás a 
meghatározó, de erős szignifikanciával több a kato-
likus a dunántúli lakosság körében (84,8% vs. 66,9%). 
Az öngyilkossági gyakoriságok magyarázatában az 
alföldi terület igen erős protestáns túlsúlya is komolyan 
szerepet kell játsszon. Függetlenül a fenti a kutatástól 
a vallásosság és öngyilkosság gyakoriság közötti ösz-
szefüggést több ízben vizsgálta munkacsoportunk, 
kimutatva a vallásos hit egyértelműen preventív ha-
tását (Zonda, 2006; Zonda & Paksi, 2006; Zonda et 
al., 2013; Zonda et al. 2014).

– Markánsan magasabbnak bizonyult az alkohol-
fogyasztás értéke, és annak szövődményei az alföldi 
megye területén. (Zonda & Paksi, 2001; 2002). (Meg-
jegyzendő, hogy az alkoholizmus és az öngyilkosság 
szoros összefüggése az utóbbi évtizedben háttérbe 
szorulni látszik. A témában két nagyobb országos 
munkát tudhat magáénak munkacsoportunk (Zonda 
et al, 2010; 2010a).)

A fenti, az öngyilkossági ráták kulturális megha-
tározottságát hangsúlyozó hipotézis talaján a szélső 
szuicid veszélyeztetettségű térségek lokális kultúrájá-
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nak, normarendszerének összehasonlítására irányuló, 
egy-egy településen, illetve megyében végzett kérdő-
íves keresztmetszeti kutatásaink tehát megerősítették 
a kulturális hipotézis létjogosultságát. A hipotézis 
további vizsgálatára – az Andorka és munkatársai 
(19681a; 1968b) által felvetett magyarázó modellek 
újraalkotásával, a megyei aggregátumok helyett a kul-
turális hipotézist inkább leképező – településsoros 
adatok alapján országos elemzéseket is végeztünk 
(Zonda & Paksi, 2014). Önmagában a különbö-
ző demográfiai változók a kistérségi öngyilkossági 
ráták 17,1%-át magyarázták, megerősítve a családi 
integritás, a kor-, illetve a nemi összetétel szerepét a 
területi mintázódásban. A legalább 10%-os predikciós 
erővel rendelkező modelleket a kistérségek lakosainak 
vallásosságával (14,2%), illetve társadalmi/gazdasági 
helyzetével (10,2%) kapcsolatos mutatók állományán 
sikerült létrehozni. Az egészségügyi ellátás elérhe-
tőségével kapcsolatos kistérségi jellemzők azonban 
alacsony, mindössze 6,4%-os magyarázó erejű modellt 
eredményeztek. A fenti változócsoportok együttesen 
pedig egy rendkívül erős, a kistérségi öngyilkossági 
ráták heterogenitásának 54,8%-át magyarázó modellt 
adnak. A modell alapján a vallásosság, a modernizáció, 
a családi integráció növekedése, illetve az elérhetőbb 
háziorvosi ellátás csökkenti a kistérségek öngyilkos-
sági veszélyeztetettségét, azonban az utóbbi szerepe 
mintegy fele akkora, mint a vallásosságé vagy a mo-
dernizációé.

A KÖVETÉSES (FOLLOW-UP) VIZSGÁLATOK

A hazai szakirodalomban elsőként publikált follow-
up vizsgálatunk (Zonda, 1988, 1991a) egy Nógrád 
megyei, nagy forgalmú pszichiátriai osztályon kezelt 
öngyilkossági kísérletezők körében történt. Ennek so-
rán a férfi és női pszichiátriai osztályokra 1970–1980 
között felvett és kezelt öngyilkossági kísérletezők ke-
zelésünk utáni utóéletét igyekeztünk felmérni, átlag-
ban 11,6 év után. Az 583 személyből ezen időszak alatt 
17 befejezett cselekmény történt. A 17 személyből 10 
esetben a személyiségzavar (akkor még pszichopátia) 
volt megállapítható, depresszió csak 4 személynél 
állt a befejezett cselekmények hátterében. Az ösz-
szes kísérletező 40%-a a 15–20 évesek közül került ki.  
E csoport létszáma 200 fő volt (140 hajadon, 60 nőtlen 
férfi), akiket nem kis munkával sikerült elérnünk. Ki-
derült, hogy ebből az alcsoportból mindössze egyetlen 
szkizofrén személy lett öngyilkos (betegsége kezelé-
sünk után manifesztálódott), és egy fő ismételte meg 
kísérletét. A többi kiegyensúlyozottan élt, többségük 
megházasodott vagy élettársi viszonyban élt, gyerme-

ket nevelt, dolgozott. Ez szerénytelenség nélkül igen jó 
terápiás eredménynek könyvelhető el. A siker mögött 
az állhatott, hogy a kísérletező személyeket nem bo-
csájtottuk haza a szomatikus állapot rendeződése után, 
hanem az általuk előadott konfliktusok megoldását 
igyekeztünk rendezni, ugyanazon osztályon. Ezzel, 
tudtunkon kívül, már az 1970–1980 közötti évtizedben 
megvalósult osztályainkon a Wedler és munkatár-
sai által csak 1984-ben publikált és gyakorolt ellátási 
rendszer, mely szerint a valóban hatékony szuicid-
pre venció az egy helyen történő ellátás a detoxikálástól 
a teljes pszichés-élethelyzeti rekonstrukcióig, egységes, 
begyakorolt elvek szerint, a különböző segítő szakmák 
együttműködésével (Wedler & Kallenberg, 1984). 

Itt indokolt kitérnünk az pszichológiai boncolás 
témakörére, mint sajátos „utánkövetéses” vizsgálat-
ra. Ez talán a legfontosabb és a legtöbb információt 
eredményező vizsgálat, főként a többnyire előzmény 
nélkül történő öngyilkosságok okainak, hátterének 
kiderítésében. A módszert Los Angelesben dolgozták 
ki az 1950-es években a Suicide Prevention Center 
munkatársai; psychological autopsy néven vált isme-
retté a szakirodalomban. (Farberrow & Shneidman, 
1961). Az eljárással kapcsolatban több metodikai és 
etikai gond merült fel, de ezek gondos elkerülésével  
a módszer igen hasznos és értékes (Beskow et al., 1991). 
Hazánkban három ilyen vizsgálat történt (Demeter et 
al., 1988; Almási et al., 2009; Zonda et al., 2004). 

Komoly probléma, hogy két vizsgálatban (Demeter 
et al., 1988; Almási et al. 2009) nem volt kontrollpopu-
láció. (Érdemes itt megjegyezni, hogy az 1988-ban vég-
zett vizsgálatban a 200 öngyilkos személy anamnézi-
sében 15%-ban szerepelt antidepresszívummedikáció, 
a 2009-ben készült felmérésben ez az adat 20%-nak 
bizonyult. A hatalmas és permanens AD kampány 
és a többszörösére emelkedett eladás mellett ez igen 
szerény eredménynek tűnik, és a két vizsgálat kö-
zötti 21 év alatt bekövetkezett, közel 50%-os hazai 
öngyilkosság-csökkenést aligha magyarázza.) Mun-
kacsoportunk, a ma már egyértelműen megkövetelt 
metodikát betartva, 100-100 öngyilkosságban, illetve 
más szomatikus betegségben elhalt, kor és nem szerint 
megegyező személy komparatív vizsgálatát végezte 
el. Azt tapasztaltuk, hogy 1.) az élet során elkövetett 
egyszeri öngyilkossági kísérlet nem volt prediktora 
egy későbbi végzetes tettnek, míg a többszöri kísér-
let igen; 2.) az öngyilkos csoportban 36%-ban volt 
diagnosztizálható major depresszió, míg a kontroll 
csoportban 17%-ban, 3.) az öngyilkosok körében 
33%-ban, a kontrol csoportban 44%-ban (!) volt meg-
állapítható alkoholbetegség, 14%-ban, illetve 8%-ban 
az egyértelmű drogfogyasztás. Adatainkból kiderül 
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ismét, hogy hazánkban a túlzott alkoholfogyasztás 
továbbra is súlyos probléma úgy mentálhigiénés, mint 
szomatikus értelemben (Zonda et al., 2004).

PREVENCIÓ, ÖKOLÓGIAI KUTATÁSOK

Az 1980-as évek közepén csökkenni kezdett az ön-
gyilkosságok száma Európa csaknem minden or-
szágában. A volt „szocialista” országok többségében 
a csökkenés egybeesett ezen országok függetlenné 
válásával, ami fundamentális társadalmi, politikai, 
gazdasági és morális átalakulást jelentett a teljes 
népesség számára. Nyugat-Európa országaiban az 
öngyil kossági ráták csökkenésével egy időben szá-
mos negatív egészségügyi jelenség redukciója is 
bekö vetkezett, ugyanekkor meredeken emelkedett 
a GDP, csökkent az infláció és a munkanélküliség.  
A fenti változások jelentőségét figyelmen kívül hagyva,  
a biológiai pszichiátriai kutatások eredményeként 
született meg az „antidepresszívum teória”, mely sze-
rint az öngyilkosságok számának csökkenése mögött az 
új anti depresszívumok (AD) kereskedelmi forgalmának 
emelkedése áll. Ezt követően a nemzetközi irodalom-
ban megjelentek az ökológiai vizsgálatok, melyek az 
öngyilkossági gyakoriság és az AD-k kereskedelmi 
forgalmának adatsoraival számoltak. Ha a két adat-
sor között negatív (inverz) korrelációt találtak, azt 
egyértelmű bizonyítékként kezelték amellett, hogy az 
emelkedő AD-forgalom (nem egyenlő a használattal!) 
meghatározó oka a csökkenő öngyilkossági rátának 
az adott populációban. A Magyar Biostatisztikai 
Társaság elnöke már korán figyelmeztetett arra az 
elemi statisztikai tényre, hogy két adatsor közötti 
együttjárás nem jelent kauzalitást (Singer, 1997). 
Munkacsoportunk vizsgálatai azt mutatták, hogy az 
ökológiai vizsgálatok (számos gyakorlati és elméleti 
probléma miatt) nem bizonyítják azt a feltételezést, 
hogy egy adott populációban az antidepresszívumok 
emelkedő használata a csökkenő öngyilkossági ráták 
meghatározó oka lenne. Az ökológiai vizsgálatokban 
nem ismert a vizsgált populációban öngyilkossá vált 
depressziós személyeknél az antidepresszívum hasz-
nálatának ténye, az ilyen vizsgálatok eredményeiben 
igen gyakori az ökológiai tévkövetkeztetés (ecological 
fallacy) lehetősége. Az irodalomban megjelent öko-
lógiai vizsgálatok közül 1.) több országban nem volt 
bizonyítható az AD-ok használata és az öngyilkossági 
ráták közötti inverz kapcsolat, vagy 2.) nem kon-
zekvens, vegyes eredmények jelentkeztek, 3.) számos 
országban előbb kezdődött el az öngyilkossági ráták 
csökkenése, mint az AD-ok forgalmának (használatá-
nak?) értékelhető emelkedése. Így történt ez Magyar-

országon is, ahol 6 évvel (az idősek körében 10 évvel) 
előbb indult el az öngyilkosságok csökkenése, mint az 
AD-ok eladásának értékelhető emelkedése (Zonda et 
al., 2016a; 2019).

Az öngyilkossági ráták és az AD-ok kereskedelmi 
forgalmának összefüggését az eddigieknél szofiszti-
káltabb módszerekkel vizsgálva kimutattuk, hogy a 
dinamikus regressziós eljárás stacionarizált öngyilkos-
sági és AD idősorok reziduálisai gyengén szignifikáns 
negatív összefüggést mutattak. Ugyanakkor azonban 
a robusztusabb módszerrel stacionarizált differenciált 
idősorok nem mutattak szignifikáns összefüggést az 
AD-ok használata és az öngyilkossági ráták alaku-
lása között. Nem mutattak a jelzett változók között 
szignifikáns kapcsolatot azok a regressziós modellek 
sem, melyekben több független változót szerepeltet-
tünk az AD adatok kontrollálására. Eredményeinket 
tovább árnyalja, hogy számításaink szerint az ön-
gyilkosságok arányszámának nem Granger-oka az 
eladott antidepresszívumok mennyisége. (Kmetty et 
al. 2016; 2016a).

Egy másik hazai adatbázis (2007-2011) elemzése 
azt mutatta, hogy a kiváltott antidepresszívumok 
csaknem felét (46,07%) nem a valóban magas ön-
gyilkossági rizikót hordozó major depressziós betegek 
használták, hanem egyéb diagnózissal bírók. A kivál-
tott szerek mennyisége tehát nem lehet indikátora 
a depressziós betegek és kezelésük számának. Az 
AD-teória mellett érvként használt eddigi grafikon 
sem mutatja tehát a két jelenség (öngyilkosság és 
gyógyszer-forgalom) valid összefüggését (Zonda et 
al., 2016a; 2019).

Sajnos ritkán veszik figyelembe azt, hogy az anti-
depresszívumok nem az öngyilkosságra hatnak direkt 
módon, hanem egy pszichiátriai betegségre, amelynek 
egyik szövődménye lehet az öngyilkosság. Az anti-
depresszívumok tehát áttételes (indirekt), preventív 
hatást igyekeznek kifejteni, nem ismert számú depresz-
sziós betegek ismeretlen hányadánál, nem kiszámítható 
hatásban és mértékben.

Az öngyilkosság elleni harc másik frontja – az 
AD eladások mennyiségének emelése mellett – a há-
ziorvosok képzése a minél több depressziós beteg 
felismerésének és kezelésbe vételének reményében.  
A betegek panaszaikkal csaknem mindenütt elsőként 
a házi (család, körzeti stb.) orvosukat keresik fel, ezért 
ők találkoznak a legkorábban egy-egy depressziós, 
az öngyilkosság gondolatával küszködő beteggel.  
E tényből következett az az elképzelés, hogy a család-
orvosok szakmai továbbképzése tovább tudja csökken-
teni az öngyilkosságok számát. Ez irányban számos 
vizsgálat, képzés történt, igen változó eredményekkel. 
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Legismertebb a svédországi Gotland szigeti vizsgálat, 
ahol egy hétvégén a sziget 18 háziorvosának tartottak 
továbbképzést a depresszióról és annak gyógysze-
res kezeléséről. A szenzációval határosnak tartott 
eredmény az volt, hogy csökkent az első évben az 
egyébként igen kisszámú öngyilkosságok száma, de 
már a következő évben ismét emelkedni kezdett.  
A vizsgálat ellen számos szakmai kifogás jelent meg 
külhonban és hazánkban is. (Buda, 2001; Zonda & 
Singer, 1999; Paksi, 1999; Oravecz, 1999; Thompson 
et al., 2000). 

Megismételtük a Gotland-vizsgálatot Budapest 
XX. kerületében az eredeti képzés leírása szerint, 
de kontrollpopuláció (XXI. kerület) és kontrollbe-
tegség (pánikzavar) bevonásával. A XX. kerületben 
az 1998-as évben négy alkalommal történt képzés 
a házior vosok részére a depresszió és a pánikzavar 
felismeréséről, kezeléséről. Eredmények: 1.) A kép-
zés utáni évben megemelkedett a gyógyszertári AD 
forgalom, de nem ho zott csökkenést a kerület öngyil-
kossági rátájában (a képzésben nem részesültben 
viszont igen!) 2.) Ugyanakkor a képzés hasznos volt, 
mert a képzett kerületben dolgozó háziorvosok a 
képzést követő évben négyszer több pánikbeteget 
küldtek szakambulanciánkra, míg a képzésben nem 
részesült kerületből a beküldött betegek száma nem 
emelkedett (Zonda, 2001; 2001a; Zonda & Lester, 
2006-2007). Csak a háziorvosok képzése az esetek 
többségében nem járt eredménnyel a legtöbb ország-
ban, viszont az össztársadalmi szinten szervezett és 
végrehajtott nagy kampányok (írott és elektronikus 
sajtó, társadalmi szervezetek, egyházak, és házior-
vosok) úgy tűnik, hogy hatásosak, sajnos viszonylag 
rövid ideig.

KLINIKAI TAPASZTALATOK, VIZSGÁLATOK

Munkacsoportunk azon tagjai, akik a közvetlen pszi-
chiátriai ellátásban is tevékenyek, a hazai szakiroda-
lomban másodikként számoltak be 133 (szkizofrén 
és bipoláris) betegnél a clozapin (Leponex) terápiás 
hatásáról. Megállapítható volt, hogy a Parkinson-
kórban szenvedő betegeknél jelentkező pszichoti-
kus zavarok kezelésében szinte pótolhatatlan (csak-
nem kizárólagos) fegyver. Kiváló hatásúnak láttuk 
a bipoláris zavarok heves (pszichotikus) mániás 
állapotaiban. Az 5–l0 éves után-vizsgálati idő alatt 
1 (szkizoaffektív) beteg lett öngyilkos, (0,75%), az 
irodalmi adatok 8-9 %-ot jeleznek, így megerősí-
teni tudtuk, hogy a Leponex kifejezetten csökkenti 
a szkizofrén betegeknél az öngyilkossági veszélyt és 
gyakoriságot (Zonda et al., 2000).

AZ ÖNGYILKOSSÁG METEOROLÓGIAI  
ÉS SZEZONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

A nemzetközi trendeknek megfelelően, munkacso-
portunk az elmúlt évtizedben kezdett el foglalkozni 
az öngyilkosságok szezonális jellegzetességeivel, és a 
meteorológiai tényezők változásainak hatásaival. Az 
öngyilkosságok szezonális ingadozása több, mint 100 
éve ismert jelenség. A tengernyi szakirodalomban ha-
zai kutatókat nem igen találunk, a KSH egy-két rövi-
debb közlése egyértelműen tavaszi-kora nyári csúcsot 
és késő őszi-téli minimumot talált. Ez egybe esik az 
idevágó szakirodalmi adatokkal, melynek részletes ha-
zai összefoglalását első szerző közölte először (Zonda, 
2000a). Később munkatársaival a hazai öngyilkossá-
gok szezonális fluktuációját vizsgálták az 1970 és 2000 
között öngyilkosságot elkövetett mintegy 127.877 
személy esetében. Mindkét nemnél az ismert, késő 
ta vaszi-kora nyári csúcsot, és az őszi-téli minimu-
mot találtak. A nőknél nem jelentkezett egy második, 
kisebb őszi csúcs. Az országos rátacsökkenés (1988) 
előtti és utáni időszak között a havi adatok vizsgálata 
alapján nem, míg az évszakok szerinti ANOVA elem-
zéssel mérsékelt fokú „deszezonalizáció” jelentkezett, 
de kizárólag a 29 évesek alatti korcsoportban. Ezt a 
fiatalok körében észlelt kiemelkedően magas eset-
szám-csökkenéssel önmagában magyarázhatónak 
tartják a szerzők (Zonda & Bozsonyi, 2001; Bozsonyi 
et al., 2003; Zonda et al., 2005; Bozsonyi et al., 2019).

A biológia, az informatika és a meteorológia elmé-
leti és technikai fejlődése tette lehetővé a 20. szá zad 
második felétől az öngyilkosság-gyakoriság szezo-
nális fluktuációjának további vizsgálatát. Több, nagy 
mintán tett megfigyelés és vizsgálat azt találta, hogy 
a napfény, a szerotonin rendszeren keresztül trig-
gerhatást kifejtve, emeli az impulzivitást és elősegít-
heti az önsértő (szuicid) magatartást (Preti &, Miotto, 
1998; Vyssoki et al., 2014). 

Saját vizsgálatunkban az 1971-2000 közötti 30 év 
hónapjaiban észlelhető napsütéses órák, és a havon-
kénti befejezett öngyilkossági esetek számát hasz-
náltuk, nemenkénti és violens–nem violens elköve-
tési módok szerinti bontásban. Elemzésünk során 
Ma gyar országon nem találtunk szignifikáns direkt 
kapcso latot a napsütéses órák száma és a befejezett 
ön gyilkos ságok száma között, és nem találtunk össze-
függést a napsütéses órák száma és a violens öngyilkos-
ságok száma között sem (Bozsonyi et al., 2017, 2019).. 

(A részletes napi felbontású adatok vizsgálatával vi-
szont sikerül igazolni a napfénytartam és az öngyil-
kosság gyenge, de szignifikáns kapcsolatát az alföldi 
régióban (Bozsonyi et al., közlés előtt)).
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A Meteorológiai Szolgálat munkatársaival is ké-
szült elemzésünk, mely konklúziója: A meteo ro ló giai 
elemekkel való kapcsolat vizsgálata során leginkább a 
hőmérsékletnél és a napfény tartamánál találtunk kap-
csolatokat a szuicid rátákkal, de további vizs gálatokat 
tartottak szükségesnek (Fülöp et al., 2007).

A hatvanas évektől napjainkig számos nemzetközi 
cikk foglalkozott a holdfázisok és az öngyilkosság 
közötti összefüggés vizsgálatával. Teamünk az 1976 és 
2010 közötti magyarországi öngyilkosságok számának 
napi eloszlását (12784 nap) vizsgálta a holdciklusok, 
a napkitörések és a mágneses viharok aspektusából 
a teljes lakosságnál, férfi-nő, violens–nem violens 
elkövetés összehasonlításban. Eredményeink összes-
ségében felemásak. A telihold esetében számításaink 
inkább arra mutatnak, hogy nincs valós együttjárás a 
két jelenség között. A napkitörések további vizsgálata 
viszont indokolt lehet (Kmetty et al., 2016b).

EGYÉB TÁRSADALMI TÉNYEZŐKRE  
FÓKUSZÁLÓ VIZSGÁLATOK

Öngyilkosság-kutatás a hazai cigányság körében

A világirodalomban elsőként az első szerző végzett és 
közölt vizsgálatot a roma és a nem-roma személyek 
öngyilkossági viselkedéséről. Nógrád megye 3 járásá-
ban vizsgálta a befejezett és a megkísérelt öngyilkossági 
eseményeket 1970–1980 között, roma és nem-roma 
személyekre bontva. A kísérletet tévők körében átlag 
11,2 év múlva utánvizsgálatot is végzett.

1. Megállapítható volt, hogy az utánkövetési idő-
szak alatt a roma lakosság körében az öngyilkossági kí-
sérletek 2,5-szer gyakoribbak voltak, mint a nem-roma 
lakosság körében (1,42% vs. 0,53%). A női kísérlete-
zők aránya mindkét népességben magasabb, a nem-
roma lakosságban 1:1,9, a roma lakosság körében 1: 
3,3. A roma nők tehát jóval nagyobb hajlandóságot 
mutatnak konfliktusaik estén önsértő magatartásra, 
főként a 16-20 éves korcsoportban.

2. A kísérletet tévők népességében (583 fő) a köve-
tési idő alatt a roma kísérletezők közül 1 fő (1%), míg 
a nem-roma kísérletezők közül 16 fő (3,35%) követett 
el befejezett cselekményt. A roma népességben tehát 
a már egyszer kísérletet tévők veszélyeztetettsége egy 
későbbi befejezett tettre lényegesen alacsonyabb, mint 
a nem-roma kísérletezők körében.

3. A roma lakosság körében a befejezett cselekmé-
nyek száma általában is jóval alacsonyabb: a követési 
időszak alatt a romák rátája 7,1/105 volt, míg a nem-
roma népesség körében 22,4/105 (Zonda, 1989; Zonda 
& Lester, 1990).

Egy másik kutatás során munkacsoportunk 150 ön-
gyilkossági kísérletezőt vizsgált. Erős szignifikanciával 
gyakoribb volt az ismételt kísérletezés a romák (N=90) 
körében, a nem romákhoz (N=60) képest, ami meg-
egyezik az előző vizsgálatok eredményeivel. A han-
gulatzavar diagnózis szignifikánsan kevesebb volt a 
romáknál, mint a nem-romáknál (roma: 51.6% vs. 
nem-roma:72.7%). A teljes mintában a major depresz-
szió, a reménytelenség voltak előrejelzői a többszörös 
kísérleteknek, míg a romák körében ezen felül a do-
hányzás, a családban történt öngyilkosság, és az egy 
évnél régebbi munkanélküliség is (Tóth et al., 2017).

Öngyilkosság és születésnap

Világviszonylatban elsőként sikerült hosszú időszak 
alatti, nagy esetszámmal dolgozó anyagon kimutat-
ni pozitív összefüggést a címben szereplő témában. 
Vizsgálatunkban az 1970-2002 között időszak alatt 
történt hazai öngyilkosságok elemzését végeztük.  
A szakirodalomból ismert metodikával és egy újszerű, 
szofisztikáltabb módszerrel is egyaránt azt találtuk, 
hogy a magyar férfiak kifejezett érzékenységet mu-
tatnak a születésnapjuk dátumára: lényegesen többen 
követtek el öngyilkosságot születésnapjukon, minden 
korosztályban, mint az év más napjain. A nők körében 
csak az idősebb korcsoportban jelentkezett gyenge 
szignifikanciájú kapcsolat. A magyar férfiak speciális 
érzékenységét a Gabennesch féle „broken promise ef-
fektus” keretében értelmeztük. (Bozsonyi et al., 2010).

Második, részletesebb tanulmányunkban tovább 
vizsgáltuk a kérdést, különböző háttérváltozókat is 
bevonva. A magasabb öngyilkossági szám a születés-
napokon egyaránt jelentkezik a házasoknál, a nem 
házasoknál, az elváltak esetében, az özvegyeknél, 
úgy vidéken, mint a fővárosban. Az elkövetés módja 
szerint (violens–nem violens) sem volt különbség  
a vizsgált kérdésben. (Zonda et al., 2010b; Zonda et 
al., 2016). 

Öngyilkosság és az ünnepnapok 

Teamünk hazánkban elsőként, az 1970 és 2002 kö-
zött elkövetett 133699 magyarországi öngyilkosság 
adatait elemezte a különböző (világi és vallási) ün-
nepek mentén. A szerzők nemcsak az ünnepnapokra 
koncentráltak, hanem az azt megelőző és követő há-
rom napra is. Elemzéseiket külön végezték el a női és  
a férfi elkövetők mintáján. 

Május elsején, augusztus huszadikán, és az azt kö-
rülvevő napokon nem tért el az öngyilkosságok száma 
a várt értéktől. Január elsején viszont kifejezetten ma-
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gasabb öngyilkossági arányszámok jelentkeztek, mind 
a férfiak, mind a nők esetében. Az újévet megelőző 
napon (Szilveszter) viszont mindkét nem esetében 
alacsonyabb volt az öngyilkosságok száma a vártnál. 
A két vallási ünnepen (Karácsony, Húsvét) a nők által 
elkövetett öngyilkosságok száma nem különbözött  
a várt értéktől, a férfiak esetében viszont szignifikán-
san alacsonyabb volt. A hazai adatok szerint tehát 
elsősorban az egyházi ünnepek voltak megóvó hatá-
súak, meglepően csak a férfiak esetében (Bozsonyi et 
al., 2005; Zonda et al., 2008).

Sport és politikai események, és az öngyilkosság 
gyakoriság 

Egy munkatársunk vezette vizsgálat az 1970 és 2012 
közötti magyarországi öngyilkosságok elemzésekor 
arra fókuszált, hogy egy olyan eredménycentrikus 
országban, mint Magyarország, változik-e az elköve-
tések száma az olimpiák ideje alatt. A 30 év alattiakat 
kihagyták az elemzésből, külön vizsgálták a 30–60 
éves korcsoportot, valamint a 60 évnél idősebbeket, 
férfi-női bontásban is. 

Az eredmények azt mutatták, hogy csak a 30–60 év 
közötti férfiak esetében van eltérés az öngyilkosságok 
várt és valós száma között, miszerint az olimpia alatt 
csökken ezen csoport öngyilkossági arányszáma. Az 
összefüggés viszont nem állt fenn az 1984-es Los An-
geles-i olimpia esetében, ahol nem vett részt a magyar 
delegáció. A magyar részvétel nélkül lezajlott lab-
darúgó világbajnokságok esetében szintén nem volt 
kimutatható az összefüggés a vizsgált változók között. 
Ezek az eredmények azt mutatják, hogy azok a sport-
események tudnak csak megóvó hatásúként működni, 
ahol a magyar részvétel miatt nagy érzelmi azonosulás 
is várható (Bozsonyi et al., 2016).

Választások hatása az öngyilkosságra

Munkacsoportunk – több külhoni kutatást figyelembe 
véve – hazánkban elsőként az 1990 és 2010 közötti idő-
szakban elkövetett öngyilkosságok esetében vizsgálta 
meg az országgyűlési választások lehetséges hatását. 
A különböző módszerekkel végzett elemzések azonos 
eredményre vezettek: nem volt szignifikáns eltérés az 
öngyilkosságok számában a választási napokon. A szer-
zők megvizsgálták a választási heteket és a választási 
hónapokat is. 

Az eredmények megegyeztek a csak napokra kon-
centráló elemzésekkel, miszerint az öngyilkosságok 
száma nem tért el a választási időszakban a várt ér-
téktől (Kmetty et al., 2014; Zonda et al., 2015).

KÓDA

Munkacsoportunk tevékenységének fentebb rész-
letezett többirányúsága jól tükrözi az öngyilkosság 
multikauzális, komplex jellegét. A transzkulturális 
összehasonlítás hasznos és fontos lenne az öngyilkos-
ság jelenségének még jobb megértésében és a meg-
előző stratégiák kidolgozásában, mert a kockázati és 
védő tényezőktől függően igen változó a különböző 
kultúrákban. Ma már evidens, hogy integrált megkö-
zelítésre van szükség, ma hangsúlyozottabban, mint 
valaha. Egyszóval még összehangoltabb és koordinál-
tabb, multidiszciplináris megközelítést igényelne az 
öngyilkosság pontos megértése és főként prevenciója. 
A különböző teóriákra nézve pedig a Nemzetközi Ön-
gyilkosság-megelőző Társaság (IASP) volt elnökének 
még ma is érvényes szavait kell idéznünk: „Mivel az 
öngyilkosság talán a legszörnyűbb emberi tragédia, 
érthető a vágy, hogy megoldást találjunk ellene. Ez 
az igyekvés elkerülhetetlenül odavezet, hogy elfogad-
junk irreális egyszerűsítéseket és nem végiggondolt 
elméleteket.” (De Leo, 2004).
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Forty years (1979–2019) of our working group in the service  
of Hungarian and international suicidology

In our study we have summarised the various fields of our suicide research made in the last 
40 years. We have devided our whole publications into thematic chapters: cultural-history, 
regional differences, follow-up studies, prenvention, ecological researches, mostly sociology. 
Some of them had been firstly published in Hungarian or/and also in international literature. 
We repeatedly reiterate the importance of writing a Hungarian suicide prevention program. 
We agree with the opinion: “Suicide prevention is far more than a psychiatric business”.
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