
A családon belüli erőszak ta-
butéma. Senki nem beszél róla 
szívesen. Sem aki elköveti, sem 
aki elviseli, de még az sem, aki 
esetleg tanúja az eseménynek. 
Azt, hogy létezik, a hatóságok 
sem tagadják – csak nem fog-
lalkoznak vele különösebben. 
A civilszerveztek között sincs, 
amelyik felvállalná az áldoza-
tok támogatását, segítését. Eu-
rópában naponta minden ötödik 
nő elszenved ilyen jellegű erő-
szakot, nálunk pedig majd min-
dennap megfordul egy áldozat 
a törvényszéki orvosnál.

A családon belüli erőszak 
valójában tág fogalom: 
ide sorolják ugyanis a 

lelki terror különböző formáit, 
az érzelmi zsarolást, a sértege-
tést, az elutasítást, a fenyegetést 
és a vádaskodást, a lekezelést, 
a mellőzést, a büntetést, ám a 
köztudatban, ha a jelenségről be-
szélünk, a fizikai bántalmazás, a 
verés fogalma él. Ezúttal minket 
is a családon belüli erőszaknak 
ezen formája érdekel, ebből is 
az, amikor nem gyerek, hanem 
felnőtt az áldozat. És bár a verés 
nem kizárólag a férfiak eszköze 
a hatalmuk fitogtatásához, nyil-
vánvaló, hogy lényegesen keve-
sebb feleség veri a férjét, mint 
fordítva. Ezért – anélkül, hogy a 
bántalmazott férfiak által elszen-
vedett sérelmek súlyát törpíteni 
kívánnánk – riportunkban a női 
áldozatokra összpontosítunk. 

Nem székelyföldi jelenség
Vannak szakemberek, akik 

azt állítják, hogy a székely csalá-
dokban, ahol igen hangsúlyos a 
férfidominancia, az asszonyverés 
„már a kultúra részét képezi”. A 
családon belüli erőszak viszont 
nemzetközi. Az Európa Tanács 
adatai szerint a kontinensen na-
ponta minden ötödik nő erősza-
kot szenved el. Romániában 2004 
és 2008 között 47 ezer családon 
belüli erőszakot jelentettek a ha-
tóságoknak (az esetek 71 száza-
lékában az áldozat nő volt, a férfi 
áldozatok 72 százaléka pedig kis-
korú), ezek közül 677 halállal vég-
ződött. Bukarestben a napokban 
figyelemkeltő akciókat szerveztek 
civilszervezetek, ahol többek kö-
zött azt is elmondták, hogy az or-
szágban a 16 és 44 év közötti nők 
körében a családon belüli erőszak 
több elhalálozást vagy súlyos meg-
betegedést okoz, mint a rák vagy a 
közlekedési balesetek.

Hargita megyében is igen gya-
kori jelenség – legalábbis ezt állít-
ja dr. Ţepuc Alexandrina csíksze-
redai törvényszéki orvos. Szinte 
naponta jelentkezik náluk olyan 
nő, akit férje helybenhagyott, az 
esetek túlnyomó többsége viszont 
szerencsére nem súlyos.

– Enyhe és közepesen súlyos 
esetekről beszélhetünk nagyrészt, 
szerencsére ritkán fordul elő az ál-
dozat életét veszélyeztető sérülés, 
vagy éppen halálos kimenetelű 
verés – mondja a doktornő. 

Szégyen és félelem
– Amikor először megpofo-

zott, mérhetetlenül megalázott-
nak éreztem magam. Akkor még 
elhittem neki, hogy ez többé 
nem fog előfordulni, és megbán-
ta, hogy megütött. De hamar ki-
derült, hogy ez nem így van, és 
jöttek a verések sorozatban. Én 
pedig állandóan féltem, hogy va-
jon milyen hangulatban érkezik 
haza – meséli D. R., aki többéves 
megalázó házasságból kilépve ma 
már független nőként él és neveli 
gyermekeit. Azt mondja, a bán-
talmazott nők általában annyira 
szégyellik helyzetüket, hogy ha 
tehetik, és ameddig tehetik, nem 
beszélnek róla.

– Szégyellhetik is, hogy ezt tű-
rik. Ha a bántalmazás kiderül, én 
azonnal megpróbálom rávezetni a 
hozzám forduló nőt, hogy lépjen 
ki a kapcsolatból – mondja Albert 
Ildikó klinikai szakpszichológus, 
akinek az a tapasztalata, hogy ki-
mondottan a családban elszenve-
dett erőszak miatt kevés nő fordul 
hozzá, de azon páciensek esetében, 
akik párkapcsolataiban súlyos gon-
dok vannak, legtöbbször kiderül, 
hogy a bántalmazásnak valamilyen 
formája is hozzájárul a nehézségek-
hez. Egyébként a pszichológusnak 
sem nyílnak meg könnyen az áldo-
zatok, de a szakember szerint, ha 
mégis sikerül „kinyitni a zsilipeket”, 
utána sokat és részletesen beszélnek 
az elszenvedett sérelmeikről. 

Albert Ildikó azt mondja, leg-
többször a függő típusú nők men-
nek bele az ilyen megalázó kapcso-
latokba, azok, akik modellként is 
azt látták, hogy „ez a nő sorsa”.

– Ez benne van a kultúránk-
ban. Mentalitás kérdése. Ezen 
nők nagy százaléka eleve tehe-
tetlen, nem az ő háza, amelyben 
lakik, nem ő keres, fél, hogy nem 
fogja tudni eltartani a gyerme-

keit, fél, hogy ha elmegy, a férfi 
„agyonveri”, fél, hogy a gyerme-
keit egyedül nevelő nőként a tár-
sadalom perifériájára szorul, fél a 
létbizonytalanságtól. A nők nagy 
része sajnos nem eléggé független, 
hiányzik belőlük az a magabiztos-
ság, amivel szembe tudnának néz-
ni a független élettel – mondja a 
szakember.

– Kevés ilyen jellegű hívás van 
– állítja Simó Irma klinikai pszi-
chológus, aki az SOS Lelkisegély 
Telefonszolgálatot vezeti. Az ő 
tapasztalata is azt mutatja, hogy 
a bántalmazott nők ritkán kérnek 
segítséget. Beszél egy esetről, ami-
kor a férje által megvert, a kórház 
sürgősségi osztályáról éppen kien-
gedett nő szorult segítségre, mert 
nem tudta, merre mehet, miután 
az őt már több ízben bántalmazó 
férjéhez nem akart visszamenni. 

– Magam is sokszor végig-
gondoltam, hogy jó volna fogni a 
gyermekeket, és elmenni, elhagyni 
a férjemet, új életet kezdeni vala-
hol, ahol nem kell rettegve kelni 
és feküdni, ahol nem aláznak meg, 
ahol nem vagyok kiszolgáltatva egy 
kényúr kénye-kedvének. De nem 
tudtam, hová mehetnék. Rokonok-
nál, ismerősöknél megtalált volna a 
férjem, és féltem, hogy akkor még 
durvábban megver. Ráadásul nem 
is szívesen mondtam volna el az is-
merősöknek, hogy engem a férjem 
rendszeresen ver. Nem tudtam, kitől 
kérhetek segítséget, hová fordulhat-
nék. Nem láttam kiutat. És amikor 
összeszedtem a bátorságomat, és 
valakinek elmondtam a problémá-
mat, úgy éreztem, hogy nemcsak én 
félek, hanem az emberek is félnek 
segíteni a bántalmazott nőkön, fél-
nek az esetleges bonyodalmaktól, 
az agresszív férj megtorlásától, a cir-
kuszoktól – meséli D. R.

– Igazából mi sem tudjuk, 
hová irányítsuk az ilyen hívókat, 

nem tudunk arról, hogy valahol 
működne egy számukra fenntar-
tott biztonságos hely, netán jogi 
vagy éppen pszichológiai tanács-
adást biztosítana valaki számukra 
– mondja Simó Irma. 

Szőnyeg alá sepert
probléma
Így fogalmazza meg a hely-

zetet Elekes Zoltán, a Hargita 
Megyei Szociális és Gyermek-
jogvédelmi Igazgatóság vezetője. 
Az igazgatóság ugyanis inkább a 
bántalmazott gyermekek ügyével 
foglalkozik, és bár elméletileg a 
bántalmazott nők problémája is 
hozzájuk tartozik – miután egy 
ideig a munkaügyi minisztérium 
alárendeltségében lévő igazgató-
ság hatásköre volt –, e téren gya-
korlatilag nem történik semmi. 
Elekes beszélt egy balánbányai 
kezdeményezésről, ott ugyanis 
létrehoztak egy olyan központot, 
amely a családon belüli erőszak 
áldozatává vált nők megsegítésére 
lett volna hivatott. Az elképzelés 
az volt, hogy a környékbeli tele-
pülések önkormányzatai is hoz-
zájárulnának a fenntartásához, 
így mindenhonnan oda lehetett 
volna irányítani a menedéket és 
támogatást igénylő nőket, akár 
gyermekeikkel együtt is. 

– Úgy tudom, ritkán vannak 
ott lakók. Az önkormányzatok 
ugyanis nem járultak hozzá a 
központ finanszírozásához, és az 
asszonyok sem igen futnak el ott-
honról, inkább eltűrik a verést – 
fogalmaz Elekes.

Állami, illetve önkormányzati 
intézmény tehát nincs. Szétnéz-
tünk a civilszervezetek között is. 
Az interneten pillanatok alatt rá 
lehet bukkanni egy egész sor olyan 
magyarországi civilszervezetre, 
amelyek a bántalmazott nők szá-
mára biztonságos házakat mű-

ködtetnek, tanácsadásokat bonyo-
lítanak. Hargita megyében más 
a helyzet: félmegoldások ugyan 
imitt-amott vannak, de konkrétan 
a bántalmazott nők helyzetének 
megoldását vagy bár könnyítését 
felvállaló civilszervezet nincs.

– Évente két-három esetünk 
szokott lenni – mondja Ko-
lumbán Imre, a Csibész Alapít-
vány vezetője. Az alapítvány által 
működtetett csíkszentmártoni le-
ányanya-otthonba ugyanis befo-
gadnak bántalmazott, otthonról 
elmenekült nőket is. Legtöbb két 
évig maradhatnak ott az asszo-
nyok, de a tapasztalat azt mutatja, 
hogy körülbelül fél év alatt meg-
oldódik a helyzetük.

– Legjobb esetben vissza-
mennek a férjükhöz – mondja 
Kolumbán Imre. Hogy ez való-
ban a legjobb eset-e, vitatható.

A Caritas Családsegítő Szol-
gálatának vezetőjét, Vargyas 
Móni Gabriellát is megkeres-
tük. Azt mondja, kimondottan 
a bántalmazott nők helyzetével 
ők sem foglalkoznak, egyéni ta-
nácsadásban tudják fogadni azt, 
akinek ilyen jellegű problémája 
van. Ő is azt tapasztalja, hogy 
az áldozatok csak akkor kérnek 
segítséget, ha már elviselhetetlen 
a helyzetük, de hosszú távon ne-
hezen változtatnak, lépnek ki a 
kapcsolatból, többségük 1-2 nap 
távollét után visszamegy agresz-
szív férjéhez. 

Kevés a hivatalos
feljelentés
A bántalmazott nők félelmét a 

rendőrök is tapasztalják. Gheorghe 
Filip rendőrségi sajtószóvivő azt 
állítja, nem érkezik hozzájuk sok 
ilyen jellegű feljelentés, mert az 
áldozatok tartanak a megtorlástól, 
de attól is, hogy a bántalmazóra ki-
rótt pénzbírság a család havi költ-
ségvetését állítja fejre. A rendőrök 
egyébként, ha ilyen jellegű hívás 
érkezik a 112-es hívószámra, azon-
nal kiszállnak a helyszínre, és ha a 
házastársak egyikének beleegyezé-
sét megkapják, bemennek a lakás-
ba. Azt már Filip nem mondja, de 
nyilvánvaló, hogy vannak esetek, 
amikor a rendőrök érkezéséig a 
férj „meggyőzi” az asszonyt, hogy 
nincs is semmi baj. Innentől az 
egyenruhások tehetetlenek, ma-
gánlaksértést ugyanis nem követ-
hetnek el. Van eset viszont, amikor 
nem várnak beleegyezésre.

– Ha megalapozott jelek van-
nak arra, hogy bent erőszakos 
cselekmény történik, bemegyünk 
mindenféle beleegyezés nélkül – 
mondja Filip.

De hogy mi történik azután, 
amikor a rendőrök esetleg leállí-
tották a feleségét ütlegelő férfit, 
arról már nem sokat tudunk meg. 
Filip szerint a törvényszéki or-
vos által kiállított papír alapján 
megtörténik a cselekmény jogi 
besorolása. És utána? Az esetek 
többségében az asszony látleletes-
tül hazamegy, az ember pedig 
folytatja ott, ahol abbahagyta. 

Forró-Erős Gyöngyi
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Látlelet nélküli áldozatok 

Nem látnak kiutat kiszolgáltatott helyzetükből, ezért tűrik el az erőszakot a nők. Intézményes segítségre valóban nem számíthatnak


