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8. példa: Az öngyilkosság rejtélye

Klára 48 éves, hosszú évek óta jár támogató pszicho-
terápiás kezelésbe depressziós panaszai miatt. Férje 
kamaszkora óta több pszichoterapeutához is járt, 

néhány alkalommal öngyilkossági krízis is társult. 
Klára és férje több mint két évtizedes kapcsolatában 
sok szimbiotikus vonást lehet felfedezni. 

A férj két éve elvesztette állását, anyagi problé-
-

len gyermekük már elköltözött otthonról, egyetemi 
tanulmányait folytatta. Elhúzódó krízishelyzetében 
a férj egyre mélyebb depressziós állapotba került, 
intenzíven foglalkoztatták önpusztító gondolatok, 
Klárát többször próbálta rávenni, hogy együtt köves-
senek el öngyilkosságot. Klára korábbi terapeutája, 

s aki alkalmanként párkapcsolati konzultációkat 
is beiktatott a kezelésbe, néhány hónapja külföldre 
ment dolgozni, ezért a mostani párkapcsolati és sze-
mélyes krízisben a pszichiátriai gondozóban Klára 

-
ció és az ahhoz kapcsolódó támogató ambuláns pszi-

-
szába egyre inkább férjével való szimbiotikus kap-

-
-

kossági veszélyeztetettség miatt rövidebb ideig pszi-
chiátriai osztályra kellett felvenni, majd állapota 

-

egy magánrendelést folytató terapeuta telefonszámát 
kapta meg, mivel a pszichiátriai osztályon nem volt 

gondozóba – ahol feleségét kezelték, s ahová koráb-
ban saját maga is járt – nem akart elmenni. Klárának 

-
csolata. Mivel pszichológusával jól megértették egy-
mást, továbbra is igényelte, hogy 2-4 hetes rendsze-
rességgel találkozzanak. 

fejezte be klinikai képzését, eddig egy pszicholó-
-

teit minden héten átbeszélték. Korábbi mentora és 
-

tus keletkezett, melyet nem sikerült rendezni, így a 
megbeszélések elmaradtak. Klára esete a pszicholó-

-
megbeszélés keretében felvázolta a Klárával foly-
tatott terápiás munkát. Ennek eredményeképpen 
kapott támogatást a terápiás terv Klára autonómiá-

csökkentésére, amit követve történt a további keze-
lés. A team megbeszélésen a korábbi mentor is részt 
vett, de az esethez nem szólt hozzá. 

-
mányai befejeztével az ország egyik távoli városába 
költözött, ott rövidesen szoros párkapcsolata alakult 

-
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sával örömmel tapasztalták, hogy lánya elengedése 

támaszkodik rá, egyre több elismerést kap. Keveseb-

-
kat említ. Klára terapeutája, amikor látja az otthoni 
feszültségeket, habozik a terápiás terv folytatását 

-
ben találkozzon, de erre nincs ideje. Aggodalmait 
– többek között a volt mentora és közte fennálló 

-

Klára függetlenedési törekvése áll. A beszélgetések 
során egyre gyakrabban említi férjével szembeni 
haragját, otthonról való érzelmi eltávolodását. A férj 

-
séget nem keresett – fokozódóan lehangolttá válik, 

nagyon megrendítette férje tragikus halála. Önmagát 

ezzel szemben a férj öngyilkosságának magyarázatát 

látja. Klára egyre többször mondja le az órákat 
vagy értesítés nélkül kihagyja a megbeszélt ülést. 

hisz zsúfolt naptárában nehéz fenntartania számára a 
helyet. Ekkor viszi újra esetmegbeszélésre a terápiát, 

korábbi mentor Klára terapeutáját hibáztatja, s olyan 
megjegyzéseket tesz, melyek arra utalnak, hogy a 

-
piás munkára. Abban a team többi tagja is egyetért, 
hogy a terapeuta hibázott, amikor nem vitte közös 

kapcsolati válságot. Kiderül az is, Klára – terapeu-

Klára terápiájának vezetésében találhatunk szakma-
ilag szerencsétlen lépéseket, de nem hiszem, hogy 
etikai vétség merülne fel, és biztos vagyok benne, 

férjének öngyilkosságáért. A terapeuta lépései mel-

lett a mentor és a szakmai team magatartását érde-
mes vizsgálni.

A felvázolt eset központi momentuma, hogy 
miközben Klára terápiája jól halad, a terápiás célnak 

-
-

krízis kialakulásában, ám mégsem kér segítséget a 

korábbi mentora közt. Átfogalmazva a helyzetet: úgy 
-

helyzetnek kezelése, pontosabban a kezelés elmu-
-

szakmai munkájára. Bevonhattak volna mediátort, a 
-

ségét átmenetileg, amíg nem tudja bevinni eseteit a 
teambe. A teamtagok is segíthettek volna támogatá-
suk biztosításával, ha rezonálnak a két kollégájuk 
közti feszültségre.

-
-

tek fel benne a terápiás céllal kapcsolatban, mere-

magának és páciensének, körüljárhatta volna job-
-

tus.  mi fontos az adott pillanatban, hogyan 

nem kezelteti depresszióját, és egyre mélyebbre süly-
lyed, illetve lehetne-e ezen javítani anélkül, hogy a 
páciens feladná eredeti célját. Ezek mindenképp fon-
tos kérdések a páciens hogyléte szempontjából, és 

-
nyebben tudott volna dönteni, kell-e változtatni az 
addigi irányon. A kongruencia jegyében akár meg 
is fogalmazhatta volna a terápiában, hogy felme-

Ugyanez az ambivalencia nyilván megvolt a páci-

fájdalmas hatásait. Ezt a nehézséget nyílttá lehetett 
volna tenni a terápiában.

Az öngyilkosság után, mikor Klára magát és a 

felvetést, hogy a férj gyermekkorában keresi az oko-
-
-
-
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érdemben foglalkozni azzal, lehetett-e szerepe Klára 

mit lehet ezzel kezdeni a jelenben, hogyan lehet fel-
dolgozni. Itt nem vette észre, hogy saját sérülékeny-

tevékenységét.
Az öngyilkosság után a mentor kifejezi, alkalmat-

-
tusban álló kolléga munkáját, jó lett volna, ha beis-
meri magának elfogultságát, és háttérbe vonul. 

-
tént”. Mi történt a teamen belül, hogyan alakult úgy, 
hogy egy kolléga azt érezte, nem viheti be az ese-
tét, nem támaszkodhat a csoportra? Vajon mit tehet-
nének, hogy más alkalommal jobban kezeljenek egy 

-
-

hasonló helyzetbe. 

Ha a történetnek címet kellene adnom, a „Hullámzó 
harag” jutna az eszembe… 

Az esetben leírt folyamatban nagyon sok az elfoj-
tott, eltitkolt, ki nem mondott, másra hárított harag, 

-
nek. Bár nincs mélységeiben kifejtve a terápiás folya-

-
nyuló, de ki nem mondott harag, amiért elvesztette 
– otthagyta, és elment külföldre –, nyilván a szakmai 
szabályait betartva kapott egy másik terapeutát, aki-
vel össze is hangolódtak. 

utóbb szembe kerülnek az indulatok tematikájával, 
haragudni fog a páciens a férjére, szüleire… A terá-
piás folyamatban a páciens egyre nagyobb önállósá-

dolgozódott át?   

hatást gyakorolt a férjre, milyen játszmákat indít-

-
tika mennyire került be a feleség terápiájába? A férj 
állapotrosszabbodásának és szuicid döntésének fele-

keresete meg a felajánlott terapeutát. 
A páciens indulatkezelése mennyire érett? Mintha 

-

mennyire tudták ezt megdolgozni. A lemondott órák-
ban rejtett agresszió nyilvánul meg, a terapeuta fel-
jelentésében az agresszió nyíltan jelenik meg, a fele-

kapcsolatban.
2, A terapeuta és a szupervizor kapcsolata… 

autonómia, dependencia problematikája, az indula-
tok áramlása, haragszik a szupervízor, a terapeuta, a 

-

igen. A szupervizort mintha a személyes indulatai 
vinnék el.  

ítélni, de ez súlyos vád, egy eset alapján megfon-
tolandó ezt kimondani. Ráadásul, ha a szupervizor 
nem ad segítséget, és más kollégát sem javasol maga 

véleményem az, hogy a szupervízióban nem a kiok-
tatás, megalázás a cél, hanem a probléma megértése 
és iránymutatás. 

A történetben két magára maradt ember lesz:

A férj szuicidiuma miatt nem a feleség terapeutája 

problémát. 
Klára terápiája nehezen folytatható a jelenlegi 

terapeutával, de valahogy tisztázni kellene a fele-

talán könnyebben tudna segíteni az indulatok értel-
mezésében és tisztázásában. 
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Azt tudjuk, hogy a férj kamaszkorától depresszív 
panaszok miatt pszichoterápiába jár – de nincs ele-

-
sített panaszai mennyire súlyosak: vitálisan fenye-

-

jelenik meg. Fontos lenne azt is tudni, hogy ki adta 
ezt a diagnózist eredetileg, és milyen körülmények 
között, mert ez a diagnózis validitását érinti. 

hogy legalább 20 éve él házasságban, valamint több 
éve jár pszichoterápiába – vagyis depresszív panaszai 
nem olyan régen állnak fenn, mint férjéé. Azt azon-
ban nem tudjuk, melyikük terapeutájának megállapí-
tása, hogy „szimbiotikus” a kapcsolatuk, és nem tud-
ható, hogy ez a szoros lelki összefonódás megfelel-e 

lelki közösségnek, vagy valamelyikük lelki kibonta-
-

hogy a kétféle megközelítés nem volt szinkronban. 
A feleség esetén a „támogató pszichoterápia” címke 
nem informál arról, mi volt a terápiás cél, hiszen – 
elvileg – bármilyen terápiás irányzatnak támogató-
nak kell lennie.

A férj „anyagi problémákkal küszködött” – ezt 
nehezen értelmezem, mert a házasságban elvileg 
a pár közös kasszán él, a pénzügyi gondok mind-

kerülne hozzám – a párterápiás megközelítést ajánla-
nám, nemcsak a közös egzisztenciális gondok miatt, 

-
-

éve fennálló párkapcsolaton belül a panaszok sok-
kal inkább a pár problémái, amit persze egyéni pszi-

-

-
hette volna a pár pszichoterápiáját, akár úgy, hogy 
a feleség pszichológusával közösen dolgoznak, vagy 
ha erre nincs mód, akkor azzal konzultációkat foly-
tat, hogy összehangolják a terápiás célokat. 

-

olyan gondolatai, hogy kilépne a kapcsolatból. Ezt 
az információt mindenképpen közvetítettem volna 

véve annak teherbíró képességét. A férj ellátásában 

azt a hibát veszem észre, miszerint: kórházi kezelés 
és rövid utógondozás után egy magánrendelés tele-

pácienst – erre csak azt tudom mondani – ez „eti-
kai vétség”, ami a hazai pszichiátriai ellátás intézmé-

-
-

ményes forma, ami felé irányíthatta volna. Talán itt 
lenne az ideje a magánrendelésben folyó ellátást és 
az ingyenes intézményes ellátást valahogy egységbe 
hozni – kínálkozó keret a közösségi ellátás – elindí-
tani a kommunikációt és kidolgozni az átadás-átvé-
tel útjait. A pszichiátriai betegségek utógondozásával 
foglalkozik civil társaság is, ide is irányíthatta volna 
a férjet. Utógondozásként alkalmazhatott volna 
néhány családterápiás konzultációt, amibe bevon-
hatta volna a pár közös gyermekét, vagy más család-
tagokat a férj oldaláról – létrehozva ezzel egy támo-
gatói csoportot, megadva nekik a visszajelzés lehe-

hívjon életre, akár civilekkel karöltve.
A feleség pszichoterápiájáról szólva: „Mivel pszi-

chológusával jól megértették egymást…” ebben 
olyan problémát érzek, amikor a pszichológus a terá-
piás alaphangulattal „elvarázsolja” páciensét, mintha 

-

és neki nincs kivel összehangolódnia.  Etikailag 
nem marasztalható el a pszichológus, de szakmailag 
felülvizsgálandó egy olyan eljárás, amiben nem jut 

-
bevétele. Ebben az esetben azonban a feleség szá-
mára mintha a pszichológussal való kapcsolat lépett 
volna a férjével való kapcsolat helyébe – és ez nem 

-
másom, hogy a kliensek nagy része nem tudatosítja, 
hogy a terápiás kapcsolat, bár baráti-családias han-
gulatot biztosít, de csupán virtuális kapcsolat, ami 

-

-
sziójukat, mint az élet értelmességének elvesztését 
– külön-külön terápiás térben kezelni? 

-

– szerintem – durván beavatkozó tanácsot adott a 

csökkentésére” vonatkozó tanács. Nem tudjuk, hogy 
-

gését, illetve, hogy valóban eljutott-e a párkapcso-
lat megszüntetésére vonatkozó elhatározásig. Mivel 
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-
-

hogy egyik fél sem jár rosszul a kapcsolatban – az 

-
nek nem feladata a terápiás célok meghatározása, 
ezért ha ebben tanácsot ad, az nem szolgálja a kli-

-
tét – ennyiben a team etikai hibát vét. 

Ezen a ponton merül fel bennem az a gondo-
-

keztében egy házaspár „egymástól való megmen-
tése” folyt, ahelyett, hogy a párterápiás konzultá-

-
-

ket – aminek ismeretében közös terápiás célt lehe-

„üres fészek”-probléma tovább mélyítette kapcsolati 
válságát, vagyis mindenképpen új alapokra kellett 

-

kellene az élet értelmessége/spirituális út kérdései-

etikai vétség, hanem az egyéni terápiával járó elfo-
gultság. Pszichoanalitikus megközelítésben ez lehet 
egy nem-korrigált viszontáttételes jelenség, a kli-

illetve férje érdekeinek elhanyagolása felé hangolta. 
Ez akkor is igaz lehet, ha a férj szuicid késztetései 
hangoztatásával lelki zsarolást alkalmaz. Elgondo-
lásom szerint azért is teszi, mivel kiszorult abból a 

-
tak. Az, hogy két szomorú ember, vagy egy szomorú 
házaspár külön terápiába jár – talán része annak a 
folyamatnak, ami a családok atomizálódása, és az 
egyének egyre individuálisabb létformába való szo-
rulása.

-

-

-
kal a személyekkel szemben áll fenn, akikkel isme-

-
dás szempontja nem merült fel benne, mert látta a 

-
-

fel kell vetni a párterápiás konzultációt, lehet közös 
gyermeküket is hívni, és ha lenne közösségi ellá-

hozzá a terepre, vagy mobilizálná a férj rokonságát. 

vagyok elfogult, az ellensúly miatt hangsúlyozom 
ezt a szempontot. Az esetbemutatásnak az a kitétele: 
„kamaszkora óta” voltak depresszív panaszai, azt 
sejteti, mintha a férjnél endogén depresszióról lenne 
szó. Ha így van, akkor ez a depresszió kicsúszott a 

is járt”, és mondjuk egyikük sem vetette fel a gyógy-

sajnálatos fejlemény, hogy több pszichoterapeutánál 
-

ban vagy rosszabbul – a hiányos intézményes hát-
tér miatt sem lehettek hatásosak, ha minduntalan 
megszakadt a kezelés és elmaradt az utánkövetés, a 

öngyilkossági motivációjának magyarázatát adja – 
-

tásai lehetnek, ha személyesen nem találkozott a férj-
jel. Szakmailag hibás egy olyan egyoldalú magya-

-
tán gyermekkori okokkal magyarázunk. A magya-

lehet következtetni abból, hogy lelkiismeret-furda-
lása van, amiért elhanyagolta férjét.

Az eset záróakkordjából kiderül, hogy a feleség 
-

ségre vonásának kezdeményezését túlzónak érzem, 
azt a gyász-folyamatával hoznám összefüggésbe. 
Az intézmény nem róhatja fel pszichológusának, 
ami kliensének hozzátartozójával történt. A team 
beavatkozása etikailag kifogásolható abban is, 

-
gikus fejlemény irányába vitte az ügyet. Másrészt 
elmarasztalható azért, mert a pszichológus és volt 

-
lanságot látok a viselkedésében, hanem egy nagyon 
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a páciens hozzám tartozna, miközben a páciens a 
párjához, a családjához tartozik. Nagyobb tisz-
telettel kellene belépni a kliens személyes lelki 

bármely lelki panasz esetén – akkor is, ha csak a pár 
egyik tagjánál jelentkezik – szükségesnek látszik a 

annak tisztázására, hogy a tünet párkapcsolati jelen-

tése világossá váljon, és hogy mérlegelni tudjam, 

az információ szerintem nem mindig kikövetkez-

a háromszemélyes helyzetben detektálni lehet azt – 

szükséges. Magam akkor érzem biztonságosnak 

ha legalább egyszer láttam a párját, illetve annak 
reakcióit a kliensem tüneteire.
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