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    Az egyetem után 1965-1980 között a Balassagyarmati Városi Kórház neuro-

pszichiátriai osztályain, Sántha Kálmán professzor, akadémikus szakmai és etikai 

hagyományának légkörében dolgozott, 1975–től főorvosként. Pályája elején főként a 

neurológia érdekelte, ilyen tárgyú közleményei jelentek meg. Egyik közülük még ma is 

idézett a világirodalomban.  

  Szakmai érdeklődése már Balassagyarmaton a pszichiátria, azon belül is az 

öngyilkosság felé fordult, több szuicidológiai felmérése, kutatása jelent meg, addig alig 

kutatott témákban. 

   1980-ban Budapestre költözött és az akkor megnyílt Dél-pesti Kórház neurológiai 

osztályán, Prof. Szobor Albert főorvosa lett. 1984-ben a kórház egyik pszichiátriai 

osztályának vezető főorvosává nevezték ki, mely beosztásban dolgozott 2004-ig.  

  

Szakmai tevékenység 

- Az 1970-es évek közepétől – az osztályvezetés nem kis munkája mellett az 

öngyilkosság-kutatás maradt továbbra is szakmai érdeklődése középpontjában.  

- Még Nógrád megyei működése idején több kutatási eredménye jelent meg, 

köztük a legfontosabb egy, a Nógrád megyei cigányság öngyilkossági 

magatartásával foglalkozó munka, mely a mai napig is egyedülálló a 

szakirodalomban. Ugyanitt készült egy fontos follow-up vizsgálata is.  

- 1988-tól a IASP (International Association for Suicide Prevention) tagja, majd 

1992- től ún. National Representative-je, többször újraválasztva 2015-ig.  

- A nyolcvanas évek során az öngyilkosság multikauzális jelenségének 

kulturális háttere, története és szociálpszichiátriája felé fordult a figyelme.  



 

- Az Öngyilkosság kultúrtörténete c. könyve a Magyar Pszichiátriai Társaság 

(MPT) Nyírő Gyula díját nyerte el, mely az év legjobb szakkönyvének jár 

(1991). Ezt követte az Öngyilkos nép-e a magyar? c. könyv (1996), mely 

ismét az év legjobb szakkönyvének bizonyult az MPT megítélése alapján. 

- Másik kutatási területe a Magyarországon több mint 150 éve észlelhető, igen 

markáns regionális öngyilkossági gyakoriság-különbség oka, mely a hazai 

öngyilkossági szcéna egyik legfontosabb megoldásra váró kérdése. Harmadik 

könyve, az  Öngyilkosság, statisztika, társadalom részben az idevágó 

kutatásait tartalmazza  (2006). PhD dolgozata is e témából készült. 

- Eddig 17 könyvfejezete, 70 tudományos közleménye jelent meg hazai és 

külhoni  szaklapokban; több szakkönyv elő- és utószavának megírására, 

lektorálására kérték fel. 

- Több hazai és két külhoni tudományos társaság tagja.   

- A „Végeken” c. szaklap társfőszerkesztője volt (Kopp Máriával) 1980-2003 

között, majd a jogutód “Mentálhigiéné és Pszichoszomatika”  szaklap 

szerkesztőbizottsági tagja. A „Szenvedélybetegségek” c. lap szerkesztőségi 

tagja a lap kezdetétől megszűnéséig, Buda Béla főszerkesztő felkérésre. 

- Több PhD disszertáció opponensi felkérését kapta meg.  

- Felkért, alkalomszerű előadó volt a Corvinus Egyetemen, a Károli Gáspár 

Egyetemen, az SE Pszichológiai Tanszékein, és az Eötvös Kollégiumban.  

- A Károli Gáspár Egyetem Társadalomtudományi és Kommunikációs Intézet 

felkérésére 2013-2014-es tanévben, “Az öngyilkosság pszichológiája és 

szociológiája“ c.  speciális kollégiumot tartott, 130 jelentkező számára.  

- 1988-tól a Magyar Írószövetség tagja  (esszé-tagozat)   

- Szakmai és társadalmi tevékenységéért 2013.március 15-én a “Magyar 

Érdemrend Lovagkeresztje” állami kitüntetést vehette át.  

- 2014-től a Károli Gáspár Református Egyetem címzetes egyetemi tanára 

 

 

 

 

  


