
H6DI SANDOR:
fejezMlk, amlnek a devlanelaku-.
tatas viszony13g keves figyelmel

'szenlel. A szemelyiseg Icherblra-
sat, all6kepesseget. ktizdaszellemet,
a szemelyi ereltseg szintjel, a ma-
gatarta" egyenl sajatossilgait - az
egy-egy osztalyra es retegre jel-
lemza sajatossagok mellJ>tt -
mindenekelatt azok a szemelyi
ftiggOsegi viszonyok (kotadesek,
kapcsolatok) hatRrozzak meg, ame-
Iyekbe az ember belesztiletik. A
klalakul6. szemelyiseg 5zokasaf-
ban, bealllt6dasaban, karakterje-
gyeiben interperszonalis helyzete-
nek ezekhez a beisa felteteleihez
fog igazodni. ElOk a felrete1ek, ,"-
szonyulilsok valnak a kiala\<u16
szemelyiseg "szoveteve", . ezeknek
es a belaWk sarjad6, rajuk eptila
kapCBolatoknak es kot6deseknek a
jellege, teherbfraSa hatarozza meg
az "er6t'\ vagy "gyengeseget", a
szemelyl megnyilatkozasok m6djat
es lehetaseget. A sztilal, esaladI
"minta" kizar61ag a tanulasi es
ut3.nza.sJ folyamatok jelent6.eget
emeU kl. Nem vitatva cl' az utan-
zitsl folyamatok jelent6seget,tlsz-
taban keH lenntink azzal, hogy
magatartasuhk vegtil Is a sza-
munkra adatott letezitsl m6d lehe-
tosegel kore szervezOdlk,:

A deviitns magatartas' az Inter-
perszonaUs helvzet megoldatJansa-
galnak athidalasl' Idserlete. A gyo-
kertelensegbOl fakad6 egzisztenea-
lis blzonytaLans.ig es szorongas
eIMr!tasanak' m6dja., Igy a "blr-
katermeszetet", llIelve annak fen-
tebb elmarasztalt megnyllatkoza-
salt is az egzlsztenelaUs blztonsa-
got nyUjt6 kapesolatok hianya
kenyszeriti Id. De nom c.sak al.

A tulzott engedelmessegre val6
hallam. a .s.lekves! gatoltsaz ne-
voles es kondieionalas kerdese Is,
,A Rvermek sz3m:\ra a esalad nem-
esak "mintat", ad, de r:\kenyszerltl
ana is, bogy megtanuljon masok
akarata szerlnt elnl. A esalMI
kapesolatok ielle~eb51 fakad6an'az
"eivezkedes'; vegtelen sokiele for-
mala johet letre. A megoldatJan
Interpers,onalis helvzet a klszol-
galtatottsag- kaprsoiatlgenv, szere-
tetszomj mertekebel] noveli a vi-
selketiessel klv:\ltott kornyezetl re-
akC!6kkal (bilntetessel, ozeretet-
megvon:\ssal) szemben! erzekenv-

Andorloa, osztozva CzelzeHel es oeget. Relnetilk erne sajato","ga-
Budaval a sztilal, esaladl "mlntak" MI fa':ad~n fgv sokan a tdlkon-
devial\;' yhie1Jked!1<re, szocialjz:\16 dlclonalas aldozatal lesznek- amI a
hailian1'!<. l>o.,eeil!:.16jllJ:!an,Illetve,,: konfliktusok"'klvall<>t~""1'oro~¥,:".
az alkoholfogyasztitssal, ongyilkos- ban... cSele1kvesI gatolts~gMn
saggal kapcsolatban megflgvelheto feje26dJ,k Id, A ozorongM
kulturMis tMdfci6k elmarosztala- es CBelekves! gatolts~g vis'1'nt
sitban, tov~bbl magyarazat! lehe-
t5segeket I.s felklnal. Kozillilk fa-
kent a szoc!alizacl6s magyar~zat-
tal eroemes foglalkoznunk, mlnt-
bogy ez a legelterjed\ebb es leg.
kedveltebb koncepci6 -ma a devl-
aDS 'jele~ek kutailiaban. E
koncepel6' szerlnt, ha "a szoclal!-
zacl6t valaml megzavarja", akkor
az met6 szemely M..6bb, feln6tt
koraban nom tud erett, egeszsegeo
ozemelyisegkent vlselKednl, s 'tar-
hat6. 'hogy nehez helyzetekben,
uiabb konfllktusok. hatits~ra, ' de-
vl~ns viselkedesbe meneknl. Vel.
ellentetben a fejlOdeseben "za-
vart" nom szenvedelt, "egeszse-
ges"" "erOs'" szemelv!seg m!ndig'
megpr6bAI a helyzetekkel es afe-
szilllsegel<kel megbirk6znl. A mo-
d.rn!zacI6, a felboml6 esalMok, a
s,illok es gvermeke!k kozottl rossz
kapcsolat sib. hatas~ra a "ozoclal!-
zaei6s zavarok" mind gyakorlbM
valnak, ebb51 klfoly61M n6 az aI-
koholistak, neurotlkusok es 6ngyH-
ko"OIk szama 10.

Igy a magyarbal Csakhogy ez
~koneepcl6 s~ntit.' OJyan ozabll-
Iy'okat, "t6rvenvszen!sitlteket" kl-
n~1 fel a lelkl jelen.egek ertelme-
zesehez, ameIye)<kel log!kallag
ugyan rendet ViOl a megmagya-
ra.h3tallannak 1:\1826torl.n<'sekbe,
val6iaban azon6an meghamisltja
az okozat! osszefUggesek,t, es kor-
lato",a a kerdeskor m~gertesenek
lehetasegel. A ozoclal!z~cI6s elme-
let gondolatl elofeltevese szerlnt
ugvanio a szemeJyiseg pus,tan
pszlchol6gial torvenyszen!segek-
nell< engedelrnesked'o<' k~V"tike7""-
kepp, ha az egvenl elehlt soran
valam11ven rendeJlenesseg felUtl
fejet, ha a szemelvl magatart:\o a
tarsadalm11ag klvanalost61 elter,
azt csakio a ozoola1l7ael6 "elt\!!l<'.-
lensegevel", az IIntorvenvi! fejl6-
dest ..megzavar6"kllrnvezetl hata-
sokkaI 'Iehet. magyaraznl.

A val6sagban m~skent test
m!ndez. Nlncs "gyengebb" es "era-
sebb" szemelyls'~, csak' h4tranyo-
sabb' es eJ5nvllsebb helyzetl1, Ez a
"Mtr~ny" es' "alony" nemcsak a
kltl1z6tt' celok, az ervenveoUleo, a
magasabb eletszfnvonal megval6-
sftasara' felhasznalhat6 eozkOzokra
ertend6, hanem olyasmiben II Id-

". -_.~--...

Ha mar HacskG
, '

5E6ba keriill...
Fontos kezdemenyezesnek to-

Idntheta, bogy ..,. Ea. - teladva
vegre az indokolatlan telelmet es
tltkol6zitst - helyet adott a ma-
gyar t~rsadalom "hagyomanyosan
kenyes", es hagyomanyosan elba-
nyagoit kerdasenek nyilvanos vi-
taj~hoz, A vitat kezdemenyezak
eredet! celja teltehet6en nom is
annylra az onpusztftits rejtelyenek

.megvilagitasa volt, hanem a koz-
veIemeny felr~zasa, E kozleme-
nyek megjelenese ugyanio, erze-
lem ozerint, osszefilggesben allhat
annak a tudomitnyos p.ogramnak
az elkeszUltevel, amelyben a ma-
gyar sza\<emberek legj bbjal kl-
vantadt betekintest 'nyUjtJanJ az 11-
Ietekeseknek az ongyilkossag, al-
koho11zmus, neur6zis, elm"baj, bU-
nozes oz6vevenyes kerdeskorebe, a
magyar tar.<adalomban megtlgyel-
beta devlans jelen..;gek elterjedt-
...gene\< mereteibe, tendenelai-
ba, o.ssze~ilggeselbe, Az Idabel!
e"'beese. allgha velellen. A hely-
zetvitItOztatast celz6 folyama.tok
keresztillvitelehez a kozvelemeny
felrazitsaval megfelelo "tOmegM-
zist" ke11 teremtenl, illelve ele-
genda cselekva erat kell mobill-
zaLnI a'renyhesseg es "lel1<1 r...t-
leg" lektizdesehez.

MestOrt teh~t a leg. Felemao
m6don egyebllent. Mert lam, alIi
bangzik el a kerdes: "Miert mene-
kiJIUnk ml gyakrabban problema-
Ink elal az ontudatlansag menede-
kebe, mint eselleg mits nacl6be-
Uek?" (CzeizeI). Mlvel magyarazr
hat6 masokenal Is aggaszt6bb on-
puliztft6 bajlamunk? 'MariB ko"eU"
ezl valaml megmagyarazhatatlan .
aggalyoskod~s, 'elblzonytalanft6,
ketSegeket tamaszl6 6vatoskddas,
Czelzel szakemberekre, koztilk Bu-
da Belitra hivatkozva mondja,
bogy - az "onpusztftas ragalyos-
ailga' miatt" - talan nom Is he-
lyenval6 a kerdes nyH"itnos vlta-
tasa, Rozzitsz61asilban Buda szilk-
leget erzl a helyesbitesnek anv-
nylban, bogy alert "egy' ertelmise-
gi r6teglap felel6s ny11v~nossaga
el5tt" beszelnl leh.;t es kell r6la,
Mitsok szamara azonban - gon-
dolom, fok6pp azok Izamara, akik-
ral fillylk a vlta - a lema tabu,

'mert "mlntat ad", Ez azelhatit-
rol6das azokt61, aklkr61' sz6 van,
tul awn, hogy ..,relmes es jogta-
laD, 6hatatlanuI fellegjar6va es el-
lentmonditsossa teszl az ongyIlkos-
.aggal kapcsolatos oeglta szande-
kat es oknyomozast. Ellenvetesem
lit Inkabb megis e1sOsorban azzal
az One11entmond~ssal. kapcsolatos,
amlt legszembet(ln6bben Buda
peldb. Az ongyilkossagOlkr4 vo-
IIatkoz6 adatszolgaltatitsokkal kap-
esolatban ,nyHtan - egyebkent
joggal - a hatosag .zemere Mny-
ja a "basadtlelkl1,eget", 0 meltan
""hezmeny.;z. az ongyIlkossitg ku-
tataoaval eo a publikac!6s kfs~rle-
tekkel. jar6 kalvarlat, ugyanakkor
azonban a klrekesztest ea tltkol6-
zitst m~sok I.anyaba maga i. ja-

,vallja, .. 6ngyllkossag megiteIese-
ben tapasztalhat6 blzonytalanko-
d"'t koneepei6j~val maga Is .ou-
laIlja,

.
A "magyar lelek" yell vagy

!t\nyleges sajatossagalyal, es a ve-
l. o.sszefilgg6 IIngyilkossagl hal-
larnrnal kapeoolatban Buda Bela
uta! a m~s ~rsz:\gokban el6 ma-
gyarok hasonl6 szinten l~v6 on-
gyllkossagl keszsegere, A statisz-
tlkal adatok val6ban azt blzonyit- ,
jak, bogy az orszaghatart ovezo
masyarlakta terilletoken magas az
6ngyllkosoag aranyr.; nagyj~b61
meglelel a hat~ron belnl elak on-
gyllkossagl hajLamanak, Sot egyes
ter1lleteken, kilWnosen B~rokQban
azembetl1no ez, nemcsak magyar
rekordot dont az onpuszUili, de
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mindeD elkepze1het6 solei j6slast
feltilmulva, a maga nemeben
egyedtilall6 gyakorisagot mutat a
vllagon. A helyzet Szabadkiln a
legsulyosobb: lit az ongyilkossag
gyakorlsaga .ketszerese az azonos
idaszakban veil magyarorsz:\gi at-
lagnak, ket es fe!szerese a vajda-
lagl, ot es fe!szerese az orsz~-
'gos atlagnak, es kozel hUsszorosa
a legalaesonyabb ongyilkossagl
aranyszamu Kosov6 atlagana\<, '

Ne farasszuk 0lvas6inkat szam-
adatokkaI. Az ongyilkossag sta-
tlsztlkal jellemzol amugy is Isme-
retesek a magyarorszagi szakem-
berek elatt. Ugyanez azonban nom
mondhat6 el az itt foiy6 munkit-
r61, az ongyllkossltg, vagy' a ta-
gabb ertelemben volt onpusztit6
magatarta.sformak temakoreben
megjelent kiadvanyokr6J. Sot, er-
zekelheta talan blzonyos foku eI-
hatarol6das is a t"maba vaga, {un.
a hatarokon tIll <!jegjelent ma-
gyar publikael6kt6J.

Erral Is lehetne bOv"" Irnl. En-
nel azonban sokkal fontosab!)
most - elve az alkaloID kfnalta Ie-
hetoseggel - dl6hejban osszefog-
Ialni az onpusztit6 magatartassaI
kapcsolatos kutatasl eredmenyein-
ket a magyar 0lvas6 szamara.
(Reszletesebb klfejtesUk megtalal-
hat6 A "meghivott" ha!a! - F6-
rum, 1979. - es a Magatartasfor-
mak es tarsadalml viszonyok ,-
F6rum, 1983. clm(l kladvanyok.-
ban.) Tul azon, bogy agond kOzOs,
es az okok feJtarasaban, illetve aZ
orvoslas lehetosegeinek felkutata-
saban ,! 'valamennylen erdekeltek'"
vagyunk; lioizitsz'6lasra kesztef'

tobb szempontMI 'Pa~a a vlta 13..
A CzeIzel ~!tal felvetett kercteo

ook Iranyb61 kinalja magat to-
vabbgondolitsra, A legfontosa!>b,
mindenkeppen az okok feltarasa
volna, annak megvalaszolitsa, bogy
mlert menekillnek abnylan az al-
kohol ontudatla.nsagaba, illetve,
bogy ml valtja kI a sok le!kl meg-
hasonlitst es onpuszUtast. A vital
olvasva viszont az a benyomasom,
bogy eppen az okokat illetaen
naif a blzonytalankOOits, A felkl-
nalt magyarazatok mindenesetre
megengedhetetleniiJ lee/weszerl1-
Iltve lattatjak az alapproblemal.
A "mlntara", "ragalyra", hiMo
tarsadalml ; "beldegzadesre", a
szilIak -os az ertelmiseg "felel<'5t-
lensegere" alapoz6 koneepci6val
megismerkedve az 0lvas6nak ugy
t(lnhet fiji, bogy m! "bUs lelk(l",
onpuszt!t6 magyarok tulajdonkep-
pen csak egy rossz szokits itIdoza-
tal vagyunk. A szerzak egybeesen-
go .magyarazataozerlnt ugyanlo, a

. kozvelemeny "megerto" az ongyil-
kossag IraQI; az onpuszUtas iro-
dalml ml1vekben "a16 "herolzala-
sa", s Them uto1s6sorban nagv kol-
tolnk, nemzetl Mselnk szemelyeo
pelditl pedig szlnte sugalljak sza-
munkra az "letszervezesl nehezse-
gekkel kapcsolatos rossz megol-
das!. Egy sz6 mint szaz: kulturalis
eletilnk ertekelnek anakronlzmu-
saMI fakad a ronto hatas. S ha
Igy van, a megoldas ertelemsze-
r(len nom lebet roils, mint erinek a
hamis ertektudatnak a megvaltoz-
tatasa, ami ben term6szetesen a
legnagyobb felel6sseg az ertelml-
segre, ml1veszekre, ujsagir6kra 0
mlndenekelatt a koz.~ze.1lem leg-
meghataroz6bb mal alakit6lra, a
love es rMi6 ml1sorszerkeszt61re
MruJ. ,
, Mlndez azonban nemesak bogy
megengedhetellCil leegyszer(lsfrese
a val6sagnak, .de aklk hadat nzen-
nek az "ongyIlkossitg mitoszanak",
maguk Is egy mltosznak az :\Ido-
zatal. Annalk a mftosz"ak. amely
az Indlvidu~lis eletszervezadesben
az egzlsztencialis krfzlshelyzetekre
vonatkoz6an a tarsadalml Itruklu-

ralis viszonyok rovasara tuldlmen-
zlonaIja a szellemi kultura bata-
sait,

VItatbatatlan, bogy az Ongyll-
kossag , (alkoholizmus, neurazis)
"valamlfele problemamegoldasi
m6d, menekiiJesiut, reakci6sema",
ahopyan azt Buda helyesen aliitja,
Jobnan utana kell j~rnunk azon-
ban e magatartitssemak klala\<uIa-
sanak. Az etet el5li megfutamo-
ditst nom 'ebet, nom eIegendo
"kulrorilJd.s szokitsegyUtteskent"
(Buda) targyalnl. Nem lehet, Them
elegenda az onpuszUtast az embe-
rek "birkatermeszetevel" ,(Czeizel)
magyarazni. Ra .nem mutatunk ra,
hogy miM! lakad, mlt jelenft meg
ei a magatartas, !gazsilgtalallOa
valik az 'elettikkel boIdogulnl nom
tud6k megbelyegzese 'os megalaz-
tatasa. Ellenten, ha a "blrkater-
meszet" titkat feltarjuk, kezilnk.
ben az onpusztitits .magyarazata is,
Ereszkedjtink hitt Iejjebb a pokol
bugyralba. Vallaljuk, amlre Cse-
peli biztat bennilnket: a restseg, a
mellebe",eles helyett a "gondolko-

, dits kfnjalt", hogy azilluzt6kba
menekilles, a esodaHan v~J.6 re-
menvked6s es az eltorzitott, megls-
miresre alkalmatJan Ideo!6glak
helvett job ban megkozelithessilk a
teljesebb 19azsagol.

+

a konfliktusok' megoldits'a ozem-
'pontjab6J. eleve hatranyt jelent. A
helyzetet esa\< sulyosbltja, ha a
bennilnket egzisztenciankban erln-
to konfliktusok megoldasana\< ob-
jektiv lehetaseg. io hiitnyzik. A
konfJiktusok a tarsad1\Im! elet \er-
meszetes velejar6i, s elvlleg a fej-
IOdest, a fennW6 viszonyok es itI-
lapotok megpaladitsat ozolgaljak.
Felteve, bogy a konfUktusokat el-
szenveda szemet"ek szembeneme\-
nek a konfJiktusok okaival, es
m6djuk van azokat valamllyen
formaban befolyasolnl. Ellenkezo
esetben,. ha a nyiltes demokra-
.tikus erdekegyeztetes lehet6sega
hianyzlk, ha a kollekUv megol-
daskereses kim~rill a tarsadaImI
struktura bilrokratizal6dasaban.
ha a cselekvessel jar6 kockazat es
tObblet-felelosseg kizar6lag . az
egyen szamlajara Ir6dik, a azl-
l.itrd (~sorskozOsseget jelent6J -kap- -
cso!atokat es megfelel6 (=erzelm!
biztonsagot 'nyujt6) kot6deseket
nelkillOz5 ember szamara ne~k
a sulyos kon!l!ktushelyzetek val.
oak megoldhatatlanna, de elObI>-
ut6bb kl1ailita'anna ~1!k a mIn-
dennap! kilzdelem es helytitlIa.. la..

MU lehet tennl? Vltapartnerelm
~ joggal.- meglehetasen,szkep-
tlkusak a gyors es ..littvitnyos erect-
menyl Illewen. Realisan szamolva
a lehet6segekkel, beern~ a kuta-
t6munka fejleszresevel; a szemIe-

!Ietformalassal, a krizisooztaIyok es
telefonos lelki elsOsegely-szolga-
latok letrehozasaval. Ketseglele!l,
bogy mar ez is, mint mindeD (OOa-
fordulits) osztozas a titrstalan em-
ber gondjaban, faj

.
dalmaban, erte-

kes es eletm,nta, De - Igaza van
Andorkanak - ez .csak tilnetl 'ko-
zeles. M<!~lrelesem szerint volta-
keppen nom is az onpusztititsl
"hajlam" megsztinteresere .kell to-
-rekednilnk, hanem az ember lelld
szilardsitgat, eletigenleoet kell "ro-
sltenilnk. Ehhez viszont az egyet- .
lea Igazan emberhez melt6 maga-
tarili: a kozo~egform~16' csele'k-
veil lehet5segenek megteremtese.
Enelkill egyebkent elabb vagy
ut6bb mindenklnek s2Ombe kelj
nezni azzal a veszellyel, bogy kal>-
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KESZ5EGESEK?
Buda Bela !.elkl restseg - . ,

Meg egy.zer az ongyllkoosagr61
elm(l ctkkeben (Elet es IrOOa-
tom, januar 21.)' a kOvetkez6
megallapitast teszI:' "Blzonyos
lelki restst\g mutatkozik mar a
problema kezeleseben Is, A ha-'
t6sagok most Is ~hasadtIelkl1ek«,
Ez abb61 itn, hogy a statlsztlkai
adatokat kozrebocsatjak, meg-
adjak n~mzetkozl statlsztIkal
kladvanyoknak. De I'z adatkoz-
leseket reszletelkben meg a ku-
tat6k Is nehezen kapjak meg ilt-
boo, mert a Idadvanyok szolga-
latl hasznalatra keszillnek (Igaz,
nemely oRgy konyvtarb61 kl le-
het k(jlcs1ll10znl aket)," TekIn-
tettel Buda BeJanak a

~
Statlsz-

tlkal Rivatal munka rsalval
fenn~1l6, hosszabb multr vlsz-
szateklnt6 szemelyeo es intez-
menyes kapcsolat~rai ez a meg-
allapltas meglep<'5. Az emUtelt
kapesolat nyoman ugyanlo fel-
teteIezhet5en Buda B61a szama-
ra is ismertek a kovetkezo le-
nyek:

1, A Statisztlkai Rivatal 1958
6ta rendszeresen nyilvanossagra
hozza az ongyil1<ossa,gokadatalt a
nagykozonseg szamara ts h6zza-
ferheta (konyvarus! forgalom-

, ban kaphat(\) killontele kladva-
. nyokban (peJdaul, Statlsztlka!

Evk6nyv, Demograflal Evkonyv;
a' most megjelent Nepesedes el
Tarsadalomstati8ztlkal Zseb-
konyv). Ezek nemesak azonosSlk
a nem2Otkozl statlsztlkal klad-
vanyokban (ENSZ, Egeszsegilgyi
.Vilagszervezetl - publlkitit ada-

tokkal, Mnem h6vebbek, resz-
Ielesebbek azoknal.

2. A folyamatos, .'rutlnlzen!
es nyilv~nos publlkacl6kon kl-

vill a szakemberek, melve a.te-
maval foglalkoz6k reszere -
Ide ertve a ~jt6t es a tomeg-
kommunikacl6 szerveit - spe-
clans ossz<!aIHtasokat Is keszl"
tUnk. Egyreszt hitromevenkent
Ossze~lHtunk egy kiadvanyt,
amit'az erlntelt szerveknek, fo-
ly61ratoknak, sza\<embereknek
megkilldtink, de hozzaterheto e.
a konyvtarakban Is, Ezen w-
menoen, ha az 'erlntettek resze.
ral Igeny jelentkezlk - amlnt
oiz Iegut6b!> peldaul A tRrsadal-
ml bel1l~zkedesl zavarok clml1
kutatasi falrany kereteben tor-
rent - adatalnkat keszsegesen
hocsatjuk rendelkezesre a kuta-
t6k aItal meghatitrozott ozem-
pantok szerlnt osszeal1ltoWdo-
kumentacl6kban, elemzesekben.

,(Ez egyebkent termeslOtes: mln-
den statisztlkus orill, ha adatal
Ir~nt erdeklOdnek,)

3. Mindlg keszsegesen kozre-
ml1kOdUlnk - reszben saj't
kezdemenyezesUnkre 10 - mao
kutat6helyekkel kOlas vlzsgala-
tokban az on~vilkossag t6mako-, '

reben, Igy peldaul az 1970-
evek elejen a Semmelwels Or-
vostudomanyi Egyetem Igazsag-
IlgyI Orvostan! Inlezerevel ve-
gezUlnk kOzOs kutatasta buds.
pestl ongyl1kossagokr61 (ennek
eredmeoyeit u~yane'ak nyIlva-
nos an publlkaltuk). A statlozt!-

.kusok '- onit1l6an vagy tars-
szerzakent - szamos. tanuI-
manvt. elemzest pubIikaltak kIl-
10nWe foly61ratokban la.

"

df. Vulcovidr .Gyilrqy
foo.ztalyvezet6

Kozponti'Statiszilkal Hlva~1
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