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Bevezető

Legsötétebb óráimban

Ne jöjj el sírva síromig,
Nem fekszem itt, nem alszom itt;

Ezer fúvó szélben lakom...
Gyémánt vagyok fénylő havon

Érő kalászon nyári napfény,
Szelíd esőcske őszi estén,

Síromnál sírva meg ne állj;
Nem vagyok ott, nincs is halál.

– Mary Elizabeth Frye (ismeretlen szerző fordítása)

Ez a könyv a fiam, Stephen életéről, öngyilkosságáról és halála utá-
ni életéről szól. Önkezével vetett véget életének, tizenöt éves, há-

rom hónapos és tizenöt napos korában, mert úgy érezte, több szen-
vedéssel jár az élet, mint a halál.

Ez egy történet halálról és elválásról, de egyben túlélésről is. De 
leginkább egy történet a reményről, mert leírja beszélgetéseim nagy 
részét Stephennel, mióta meghalt. 

Hiszek benne, hogy elveszített szeretteink folytatják életüket a ha-
lál után, nem számít, hogyan ért véget fizikai életük. Hiszek benne, 
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hogy rengeteg üzenetük van számunkra, melyeket ilyen vagy olyan 
módon közölni szeretnének velünk, olyan dolgokról, mint a halál 
utáni útjuk, vagy véget nem érő szeretetük. Rengeteg csodával ha-
táros történet látott már napvilágot ebben a témakörben, de nagyon 
ritka a gyermeki vonatkozású. Eddig nem találtam olyat, ami gyer-
meköngyilkosságról szólt volna. 

Olyan őszintén és nyíltan írtam meg ezt a könyvet, amennyire csak 
tudtam. Egyáltalán nem volt könnyű az írás, mert rengeteg fájdalmas 
emléket idézett fel bennem és rengeteg kínt, amit az ilyen esetekben 
hátrahagyott szülők az olyan megválaszolatlan kérdések keresésével 
élnek át, mint: Miért? Miért tette ezt? Miért nem láttam az arra utaló 
jeleket, hogy mire készül? Mit tettem én, mint anya, hogy az egyetlen 
lehetséges megoldásként a halált látta? Miért? Miért? ...a soha véget 
nem érő miértek sorozata.

Mára már más kérdések foglalkoztatnak, például: Mit tanulhatok 
ebből? Milyen ajándék volt Stephen öngyilkosságának következmé-
nyeiben számomra? Hogyan fejlődhetnék egy ilyen tapasztalat után? 
Hogyan használhatnám a fájdalmamat arra, hogy másokon segítsek? 
Ebben a terjedelmes folyamatban életem legmeghatározóbb leckéit 
éltem át és olyan mértékű fejlődésen mentem keresztül, hogy azt 
elképzelni sem tudtam volna. A könyv egy részét Stephen jelenlegi 
lakóhelyéről, a szellemi síkról diktálta, amit mi, emberek, gyakran a 
másik oldalnak is becézünk. Stephen azt mondja, hogy az egyáltalán 
nem a másik oldal. Felvilágosított, hogy a lelkek abban a dimenzió-
ban ugyanúgy egy térben lehetnek velünk. Az ottani lelkeknek egy-
szerűen más a rezgésük, mint a mi fizikai testünknek. Sajnos annyira 
nem ismerem még jól azt a dimenziót, de ismereteimet folyamatosan 
bővítem Stephennel és mindazok segítségével, akik többet tudnak 
nálam.
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Stephen megkért rá, segítsek neki megírni ezt a könyvet, hogy út-
mutatással szolgáljon mindazon gyermekeknek, akik magányosak 
vagy kilátástalannak tartják jelenlegi életüket, és az öngyilkosság 
gondolata foglalkoztatja őket. Stephen fő törekvése, hogy megértesse 
ezekkel az elveszett lelkekkel: az öngyilkosság semmit nem old meg; 
épp ellenkezőleg, nyomában pusztító fájdalmat, szomorúságot és se-
beket okoz mind a két oldalon, ami nagyon ritkán gyógyul be telje-
sen. Stephen azt szeretné, ha ezek a fiatal lelkek megértenék, mindig 
van jobb megoldás az öngyilkosságnál. Amikor a választás mégis az 
öngyilkosságra esik, olyankor egy fiatal ígéretes lélek eltávozik, sze-
rettei pedig halálukig cipelik bűntudattal és fájdalommal teli gyászu-
kat.

Miután elolvasták ezt a könyvet, talán azt gondolják majd: „Nem 
csoda, hogy Stephen végzett magával” vagy hogy „Ilyesmik a mi csa-
ládunkban is történtek, sőt még rosszabb dolgok is, és a mi fiunk 
mégsem lett öngyilkos. Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat.” 
Ugyanakkor lehet, hogy egyesek mélyebb áttekintést kapnak azokról 
a szavakról és tettekről – vagy éppen valamiről, amit nem tettünk 
meg –, ami visszafordíthatatlan károsodást okoz gyermekeinknek. 
Az is lehet, hogy a könyv elolvasása után alapvető dolgokat kezdenek 
majd el megváltoztatni az életükben és gyermekeik életében, meg-
előzve ezzel, hogy szerettük ne váljon az öngyilkossági statisztikák 
szereplőjévé.

Az Amerikai Egyesült Államokban két és fél percenként követnek 
el öngyilkosságot. Az utóbbi húsz évben az öngyilkosságot elkövető 
fiatalok száma folyamatosan nő. A becslések szerint körülbelül két-
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millió tinédzser kísérel meg öngyilkosságot minden évben. Ezek kö-
zül legalább hatezernek sikerül. Az öngyilkosság mint halált kiváltó 
ok a ranglista második helyén van a tíz- és huszonnégy évesek kö-
zött, bár egyes szakemberek szerint az első helyen. Az öngyilkossági 
arány a tizenöt és huszonnégy évesek között több mint kétszeresére 
nőtt 1957 és 1987 között; a tizenöt és tizenkilenc évesek között pe-
dig több mint háromszorosára. 195 szakemberből, akik orvosi terü-
leteken dolgoznak, több mint 100 egyetért abban, hogy a tényleges 
öngyilkossági arány körülbelül kétszerese a fent említett adatoknak. 
A statisztikákat növelik még az olyan, halálesettel végződő balesetek 
(például autó- vagy motorbalesetek), amikor csak egy ember érintett 
az incidensben. 

Több mint 400 000 amerikai fiatal szenved depresszióban. [1990-es 
adat – a ford. megj.]

Ugyancsak a különféle orvosi szakterületeken dolgozók egybe-
hangzó véleménye, hogy a depresszió az egyik fő oka a gyermekön-
gyilkosságoknak. A másik tényező, amit még figyelembe kell ven-
nünk, hogy az elhízás a fiatalok körében 40%-kal nőtt az utóbbi két 
évtizedben. Kutatások igazolják, hogy 4,5 millió tizenkét és tizenhét 
év közötti fiatalnak több mint az egyötöde túlsúlyos. Ez gyakran ve-
zet a hasonló korúaktól való elszigetelődéshez. Túlsúlyos gyermekek 
gyakran válnak célpontjává iskolai kötekedéseknek, aminek élethosz-
szig tartó következményei is lehetnek: önbizalomhiány, önértékelési 
problémák. A fent említett dolgok időbeni észrevétele kulcsfontossá-
gú lehet az öngyilkosságok megelőzésében. 

Ha egy gyermek önkezével vet véget az életének, az nem hagy mást 
hátra, mint kínt és gyötrelmet. Statisztikák kimutatták, hogy azok-
ban a családokban, ahol egy gyermek öngyilkos lett, 70%-kal nőtt a 
válási arány. A bűntudat, a fájdalom és a gyász miatt a családtagok 
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szinte képtelenek arra, hogy minden úgy legyen, ahogy előtte volt; az 
öngyilkosság útját választó gyermekek szüleinek ezzel a hagyatékkal 
kell megbirkózniuk. 

Könnyen meglehet, hogy már valamelyik rokonuk, barátjuk vagy 
ismerősük ilyen módon távozott el az élők sorából és egyszerűen 
tudni szeretnék, hogy miért tette. Lehet, hogy hozzám hasonlóan fo-
lyamatosan visszajátsszák magukban a haláleset előtti időszakokat, 
csak hogy valamilyen magyarázatra leljenek a történésekkel kapcso-
latban. Lehet, hogy önök is szenvednek a válaszok hiányától és a bűn-
tudattól – és a következmények visszafordíthatatlanságától. 

Amikor gyermeke meghal, különösen, ha önkezével vet véget az 
életének, az olyan érzés, mintha valaki átszakítaná a mellkasát, és ad-
dig tekerné és szorítaná a szívét, míg az utolsó csepp élet is elillan 
belőle, az így okozott fájdalom pedig túl van minden tűréshatáron. 
Olyan érzés, mintha az egyik végtagját elvesztette volna, és tud-
ja, hogy sohasem gyógyul meg vagy nő vissza. Folyamatosan azon 
gyötrődik, hogy kudarcot vallott mint szülő, mert a gyermeke az élet 
helyett a halált választotta, inkább végzett magával, mintsem hogy 
önnel maradt volna. Nem adott önnek esélyt arra, hogy megoldást 
találjon a problémájára, és még csak el sem tudott tőle köszönni. 
Örökre elment – elment oda, ahol nem láthatja és nem beszélhet vele 
– és az életük minden csepp örömét elvitte magával.

Ki mást hibáztathatna, mint saját magát? Azért a gyermekért önt 
terheli a felelősség. Mialatt ön mással foglalkozott, a gyermeke meg-
halt. Nem vette észre, hogy valami gond van. Képtelen volt megállí-
tani. Nem volt ott mellette, amikor szüksége lett volna önre. Örökre 
elment, és mélyen, legbelül, a legsötétebb órákban tudja, hogy senki 
más nincs, akit hibáztathatna, csak saját maga. Meghalt, és semmit 
sem tehet, hogy mindezt megváltoztassa. Nem tudja már elmonda-
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ni neki, hogy mennyire sajnálja, és azt sem, hogy megérti, amit tett. 
Nem tudja, hogy hol van, és azt sem, hogy érzi ott magát. Lehet, hogy 
lassan elkezdi gyűlölni Istent. Egy szerető Isten nem hagyta volna, 
hogy mindez megtörténjen.

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok cikáznak fejünkben a gyász és 
zavarodottság állapotában. Gyakran ebben az állapotban ragadunk, 
és nagyon lassan, legbelül elkezdünk meghalni és fizikailag teljesen 
leépülni. Én is átéltem. Ott voltam. Emlékszem.

És végül elkezdtem meggyógyulni és felépülni. Hiszem, hogy 
önök is képesek rá. Szép lassan beforrhatnak a sebek, ha megosztjuk 
fájdalmunkat és félelmeinket; és emlékezünk a szép emlékekre és jó 
időszakokra. Igen, meghalt. De először élt! 

Létrejöhet a gyógyulás, de csak akkor, ha képesek vagyunk nyíltan 
beszélni gyermekünkről és nem elhallgatni halálának körülményeit. 
Beforrhatnak a sebek, ha átgondoljuk és felfogjuk szerepünket gyer-
mekünk halálában és továbblépünk saját életünkben. De a leginkább 
úgy gyógyulhatunk, ha tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy a  
fizikai test ugyan már nincs jelen, de a lélek, akit szerettünk, ugyan-
úgy él és gyakran ott van velünk.

Stephen úgy döntött, hogy véget vet a fizikai életének. Úgy gondo-
lom, ez helytelen döntés volt, de ami még fontosabb, hogy Stephen 
szintén így gondolja. Sajnos, amit tett, visszafordíthatatlan. A meg-
bánás, gyász és fájdalom sajnos nem változtathat a végeredményen. 
Azok után, ami történt, sem az én életem, sem pedig a gyermekeim 
élete nem lehet már olyan, amilyen volt. 

De a legsötétebb óráimban valami csodálatos dolog kezdődött el. 
Olyan ajándékot kaptam, ami minden képzeletet felülmúlt. Lehetősé-
gem nyílt Stephen jelenlétét érezni és hallani a hangját – és nemcsak 
nekem, hanem másoknak is. Egy bizsergető, sűrű energia töltötte be 




