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Seress Rezső es a Szomorú Vasárnap. Miért Seress Rezső-é, és 

nem Ozzy Osborne-é az  „öngyilkosok himnusza”?

 Anekdotakon túl, - mint  a Werther effektus számos ismert példája a szuicid mintakövetésben 

- a Seress - Javor: Szomorú vasárnap sláger /majd film/ európai és USA fogadtatása az előző 

évszázadban empírikus közléseket is eredményezett

 Az ”öngyilkosok himnuszát” a legnagyobb enekesek enekeltek el /Robeson, Holliday, Ray 

Charles, Sinatra/,  egy detroit-i egyetemi publikacio /Stack, 2007/ mintegy 200 modellkövető 

szuicid eseményt /instabil depressziv populacioban/  azonosított. A NYT, BBC kozlemenyei

(információként,de quasi „reklámként” is), továbbá később rádiós letiltások (BBC pl.)  

kovettek az eseményeket /

 A jelen kor metal - rock zenekultúrájának, kultikus figurainak együtteseinek direkt  

szóhasználatai,, /ld Osborne: Suicide Solution/ szövegei es zenéi /éles auto-heteroagresszív

tartalmakkal/ a területen, -a média/világháló helyzetkezeléséből is következően – alig kérdése-

sen utaltak szuicid modellkövetésre 

 A lehetséges hátterek elemzése az „öngyilkosok himnusza” Seress-song és más zenék 

bemutatásmódja, szövegei, utóéletének összevetese (ld a az un.  Papageno effektus)



GLOOMY SUNDAY: DID THE 

“HUNGARIAN SUICIDE SONG” 
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EPIDEMIC
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• A szuicidium – szándékos önpusztitás

személyes emberi döntés eredménye, ugyanakkor 

biológiai-pszichoszociális történés

• Többségének hátterében mentális zavar áll 

(főként depresszió), de személyiség-lélektani, szocio-

kulturális tényezők meghatározóan befolyásolhatják 

• Szuicid kisérlet – „paraszuicidium” szandékos

önártalom, mely „nem-fatalis”          



A WHO adatai szerint, 
évente kb. 1 millió ember 

hal meg öngyilkosság 

miatt

Európában évente 150.000 ember

lesz öngyilkos (120.000 férfi és

30.000 nő)



• Minden kultúrában előfordul, az ideáció szinte 
minden ember fejében, mégis, a „Bilanz” – racionális 
szuicidium létét megkérdőjelezik  

(eutanazia?  Asszisztalt szuicidium?)

• Miért történik? - Mi okbol? mi célból? Cry for help

vagy Cry of pain, Shneidman – „psychache”

• Stress-vulnerabilitás modell - Mentalis zavar





Szuicid mintakovetes, epidemiak mechanizmusai

• Azonosulás, imitáció, identifikáció, introjekció

– Szociális tanulas, hasonloság, celebritas,     

mintakövetes   (Bandura)

• _   Jelentéssel bíró kulturális mintak (Douglas)

• Projektiv identifikació (Taiminen)



Önpusztitó krizisek ambivalens –
szuggesztibilis fázisában kulső
hatások– media, internet –szerepe  
jelentős lehet sérülékeny, labilis, 
depressziv egyéneknél – kutatas, 
tartalomelemzes



Nehany transzkulturális vizsgálati irány:

 Médiakutatások, attitűdvizsgálatok, web oldalak 
szövegei

 Búcsúlevelek, szövegek elemzése
(Osváth és mtsai 2000, Fekete és mtsai 2010)

 Himnuszok zenéje
(Rihmer 1997, Lester és Gunn 2011a)











Jeff warden 1 éve

"SUICIDE SOLUTION".. is perhaps my most contraversial song . This song caused me lawsuits from parents and 

religious leaders. Ile never know why the message in "suicide solution" got so twisted. The lyrics are about drinking

yourself to death . I was not condoning suicide ... ozzy osbourne (prince of darkness collectors album) 

75 

Suicide Solution
Suicide Solution - YouTube

www.youtube.com › watch

Wine is fine but whiskey's quicker

Suicide is slow with liquor

Take a bottle and drown your sorrows

Then it floods away tomorrows…

https://www.youtube.com/channel/UCDV8EpugG65xZ1KMREFJrgA
https://www.youtube.com/watch?v=RAApJ1nHX2w&lc=UgzFjM1OOhyg_rWrkKh4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCDV8EpugG65xZ1KMREFJrgA


Myles Sykes 5 hónapja

Never kill yourself things always work out 

3

Myles Sykes 4 hónapja

I've been reading that Ozzy doesn't like the altimate sin album l think he's going to redo it again 

1

XBettie Page 4 hónapja

@Myles Sykes cool

1 

Matthew Crowson 4 hónapja

Their more power behind this song than you think...I say that and I love Ozzy

1 

TSERV 3 hónapja

its about alcoholism not suicide tart 

https://www.youtube.com/channel/UCU6KaNdPCAFVCdsuHb0DkcA
https://www.youtube.com/channel/UCU6KaNdPCAFVCdsuHb0DkcA
https://www.youtube.com/watch?v=RAApJ1nHX2w&lc=UghG9npje8TzYHgCoAEC.8KhtXQuq_W98xs8dyg17sL
https://www.youtube.com/channel/UCU6KaNdPCAFVCdsuHb0DkcA
https://www.youtube.com/channel/UCU6KaNdPCAFVCdsuHb0DkcA
https://www.youtube.com/watch?v=RAApJ1nHX2w&lc=UghG9npje8TzYHgCoAEC.8KhtXQuq_W98zEbkdZpcYj
https://www.youtube.com/channel/UCKmW1QuGpUXRHLEOSTiPScg
https://www.youtube.com/watch?v=RAApJ1nHX2w&lc=UghG9npje8TzYHgCoAEC.8KhtXQuq_W98zFHud4AAG0
https://www.youtube.com/channel/UCU6KaNdPCAFVCdsuHb0DkcA
https://www.youtube.com/channel/UCdiFd9F_JkbRSt1jFtFGxOw
https://www.youtube.com/watch?v=RAApJ1nHX2w&lc=UghG9npje8TzYHgCoAEC.8KhtXQuq_W98zQ_ux_XNGi
https://www.youtube.com/channel/UCvwbB6flL3UkBT7iKnyeD3A
https://www.youtube.com/channel/UCvwbB6flL3UkBT7iKnyeD3A
https://www.youtube.com/watch?v=RAApJ1nHX2w&lc=UghG9npje8TzYHgCoAEC.8KhtXQuq_W99-UG3evAsKT
https://www.youtube.com/channel/UCKmW1QuGpUXRHLEOSTiPScg
https://www.youtube.com/channel/UCdiFd9F_JkbRSt1jFtFGxOw
https://www.youtube.com/channel/UCvwbB6flL3UkBT7iKnyeD3A


ZENE, (ÖN)DESTRUKTIVITÁS - Heavy metal 

MEGADEATH POISON

ANNIHILATOR METALLICA

NUCLEAR ASSAULT IRON MAIDEN

BLUE MURDER SUICIDAL TENDENCIES

Szövegkiemelések:

"FOR EARTH TO HEAL THEN WE MUST DIE, NO ONE DESERVES IT MORE"
MOTORHEAD'S - "MARCH OR DIE"

"THERE IS NOTHING MORE FOR ME, NEED THE END TO SET ME FREE"

METALLICA - "FADE TO BLACK"

"SUICIDE IS THE ONLY WAY OUT....SUICIDE IS SLOW WITH LIQUOR.."

OSBORNE - "SUICIDE SOLUTION"

"I HATE MYSELF AND WANT TO DIE"

NIRVANA /COBAIN/ - "IN UTERO"



interviews about these musics 

 

"a song may push them over the edge..."   

 "I have seen it  happen to a friend"    

 "especially if if its a song by a band or singer they admire..." 

 

 Perek 

: 

McCollum vs Osborne  "Suicide solution"... 

Waller vs CBS  /Osborne/  "Suicide solution" 

Vance  vs Judas Priest  /CBS/  "Beyond the realms of death" 




