


,/mikor benne voltam, olyan volt,
mintha leeresztetrék volna a íüggörryr
a szemem előtt, semmi sem tűnt fel.
A barátaim folyton mondták, hogy nem
vagyok normális, hát nem látom, mi tör-
ténik velem? De nekem sokáignem állt
össze a kép" - kezdi Edina, aki ma már
bűntudat nélkül tud mesélni az elmúlt
hat évről. Kívülról álompárnak tííntek
tehetséges, jóképú, érzékeny barátjával.
Csak ő tudta, hogy a szelíd tekintet mö-
gött egy lelki bántalmazó áIl ]esben, aki
Edina egész életét kézben akarta tartani.
Es ez a legkisebb mozzanatolban i5 ter-
ten érhető volt. ,,Ha például megbeszél-
tem egy találkozót a barátnőimme1, fel-
ajánlotta, hogy értem jön B-ra. Majd fél
7-kor megjelent. és lözölte. hogy azonnrl
indulunk. En pedig felálltam morrdat
közben, és mentem. Azzal győzködtem
magam, hogy de jó íej, hogy a szabad ide-
jét arra áldozza, hogy nekem ne kelljen
buszoznonr. Csak utólag ismerterlr fel,
hogy ez semmi másról nem szólt, csak
a teljes kontrollról."

A barátok rögtön kúldtek figyelmez_
tető jeleket, de Edina nem figyelt rájuk,
inkább ritkábban találkozott velúk, és
egyre kevesebbet mesélt magáró1. Ha
valaki bántalmazói kapcsolatban él,
annak az egyik biztos jele éppen ez:
lassan leépülnek a társas kapcsolatai.
Vagy azért, melt az illető tart a barátok
véleményétől, vagy azért, mert a bán-
talmazó aki lehet férfi, de akár nő is
- szándékosan elidegeníti tőlük. Mint
példáLLl Zsófi esetében. ..Arrila még ön-
gyilkossággal is íenyegetőzött, ha magáIa
mertem hagyni pár órára, mondván, hogv
szerinte nekem fontosabbak a barátaim,
A következő lépés a családom volt, Bebe-
szélte nekem, hogy nem normális, ahogy
hozzájuk ragaszkodom, hog1, a sziilők
csak megkeserítik az életürrket." Zsófi
fiatal volt, könnyen befolyásolható, és
vonzotta A tt ila inte|Iektusa. Önkente-
lenül hagyta magát bevonni egy súl1,os
bántalmazói viszonyba. Ezt ő is csak
azzal tudja magyarázni, amivel Edirra:
,,Olyan volt, mintha hipnózisban lettem
volna."

NEM ÚNYREqÉNY
AMlANNAKLATszlK
Persze ennek meg kell ágyazni az elején,
Az érzelmi erőszak áldozatai először úgy
érzik magukar. mint a mesében. Jön egy
férfi, aki nem fél kimutatni az érzelmeit,
és nem tart az elkóteleződéstől. Sőt még
sürgeti is csak később derúl ki, hogy
birtoklási vágyból. Beteljesíti az álmokat,
amelyeket kislányként belénk tápláltak
a mesékkel, a hagyományokkal. Gyorsan
jön az összeköltözés, a házassági ajánlat.
Olyan romantikus az egész, hogy bárki
belesétílna. Edina is úgy érezte az ele_
jén, hogy az álmai válnak éppen valóra.
,,Varázslatos pasi volt: a magányos farkas,
aki engem választott. Az utak vándora, és
közben egy árva kisíiú, akir olralmazni
kell Gyere, anya, ments meg! - üzente
a szemével. Aztán ez kiegészii,Lt azzal,
hogy >míívész vagyok, nem fizetek gáz-
szám]át"." Edina keresetébó1 éltek, még-
sem ő határozta meg - és nem is közösen
-, hogy mire költsenek. ,,Évek teltek el
Úgy, hogy soha nem vehettem magannak
semmit, mert nem engedte, neki viszont
mindenből a legjobb, a legdrágább kel-
lett. De eZ akkor teljeSen termésZetes-
nek tűnt... Akkor fogtam csak gyanút,
amikor szerellem volna leselejtezni a
konyhaszekrényben sorakozó megko-
pott bógréinket, Mondtam neki, hogy
merrjúnk ki egy áruházba, vegyünk párat.
Azr válaszolta. hog1 ez baromság. nincs
rá szúkségünk. Egy mondattal elintézte
a dolgot. Én pedig meggyóztem magam
arról, hogy igaza van." Edina tölténete
itt fordulópor-rthoz érkezett, de előbb
lássuk, törvényszerűen jutott-e ide.

,,Ahhoz, hogy valakiből bántal-
maző vagy bántalmazott legyen, ál-
talában szükséges az úgynevezett
intergenerációs átörökités. Vagyis
gyerekkorában valamilyen formában
találkozott ezze7, és megszokta, hogy
a párkapcsolat résztvevői aszimmet-
rikus viszonyban vannak egymással -
mondja Soltész Krisztina pszichológus,

Előfordulhat az is, hogy a szerepek
felcserélődnek aki az egyik kapcso-
latban bántalmazó volt, a következőben
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Ez a v égpont : a bántalmazott elhiszi ma-
gáról,hogy semmit sem é7 az öltözködé-
s,!v el csak rejtegeti magát, úgy érzí, hog7t

b ármily en önálló c seleke detre alkalmatlan

bántalmazott 1elTet, ehhoz, l-rogy ezen
változtassunk, és az illető szimmetriktrs
kapcsoIatbar. is tudjon létezni, ter,ápia,
örrisneret, fejlődés szükséges." Csakhog,v
ahhoz e]őbb fel kell ismerni a ploblé
mát. És a 1egtöbb áldozat rr-rég ör-rrr-raga

előtt senr meri felvállalrri, mekkora baj-
brtt r ln. ..Hl vllrlti lzt érzi. hogy:rmi-
óta a kapcsolata fenrráll, az ör-rbizalma
s_\,eDsiilt, az önéltékelése sér,iilt, akkor
rra8-y valószínűségge] bántalmazottként
él a kapcsolatban, Ugyanakkor nem sza-
bad azt hinrri, l-rog_v minden veszekedés,
konfl iktus bántalmazást jelcnt."

Anna, egv kétgvermekes, válófélben
lévó anyuka nra nár a fol5,amatot is lát
ja, és pontosarr crrrlókszik,
hogyan keZdődött a ]elki
telror, ,,Az eIső veszeke
désünkre cg1, utazáson
kelült sot,- még a gl,e
rekek sziiletrlse ellítt.
Egy kora leggeli busszal
indu]tunk vo]rT a tovább
a ]<övet]<ező á1]onásra, és én ál]ítottarr-r
be az ébresztijt. De a telefonon-r nern
az ottani időzónár,a volt állítva, ezért
rosszkor jelzett, és majclnem elkéstünk.
Óriási iivö]tözés 1ett a vége, durván meg-
alázott. Azt akarta, hogy ítgy érezzem:
rrir-rcs ná]am bónább a földön, Ez később
renclszeressé vált" - nondja. Anna rá-
adásrrl a férje cégében dolgozott, igy
a lelki bárTtalrr-razás két frontot zajlott:
nencsak az nen felelt meg, ahogyan
otthorr viselkedik, hanen a nunkáját is
állandó birálat élte. ,,Minden veszekedés
alra ment ki, hogy éreztesse: nem élek
annyit, nint ő, és nem tiszteIem eléggé.
Hogy senrmit nem tetteln le aZ aSztalra,
vagy péIdául, hogy a gyes a]att nelrr adtanr
hozzí a családi kasszához, ó r,iszont nem
akarta fe]adni az agglegényélet szépsé-
geit: a rendszeIes utazásokat a l]arátok-

kal, a hétr,égi bulizásokat, Azt éleztem,
hogy egy lakás szal vagvok, és meg kéne
javulnom," Anna életében lendszeressé
váltak a megaláztatások, amelyek gl,ak-
ran a gyerekek jelenlétéberr zajlottak. És
liiába jött trtárruk nag,r, kibékiilés - mert
a bárrtalmazó később általában angyal-
3rcot ölt . egyre ,telrezebb voIr lrinni
abban, hogy bármi is rr-regváltozik. Mi-
után Anna elveszítette a baIátait, vagy-
is jelentősen leg_vengült a hátországa,
egyle rr-rélyebben érintetté]< a rosszízú
neg,jegyzések, a nregalázás, ,,Ha a klitika
szisztematikus, és soscm ópítő jellcgíi,
az rrrár bántalnazás. ktilőrrösen. ha ez
n].i]vánosság e]őtt is zajliJ<" mondjaSol-

tész Krisztina. Anrra nem tudta, rrritől, de
idónkérit légszomj g.vötöIte, egyszerűen
nelr-l kapott levegőt. Hiába rr-rent orr.os-
hoz, nem találták a szeryi okát,

FOJTOGATÓ SZERELEM
Az ilyen kapcsolatból kilépni senr egy-
szcrű, és nem is veszélytelen - ez a r,á-
iasz alra a sokszot,feltett kérdésle, hogy
nriéft nrarad benne valaki. A bánta]nazó
nem eIeszti e1 csak Úg,v az ,,áldozatát",
gyakran még lrosszú időn át zakIatja, ü1-

dözi. Edináva] is ez töftént, mire végleg le
tudta zárni a kapcsolatot, ,,A hosszít évek
iszon"yatos kontlollja egyszel csak kijött
rajtam eg1 betegség forrnájában, amiért
kórházba kerültem. Megállapították,
hogy hiárrybetegségben szenvedek. Nag1
volt a baj, infílZióval kellett pótolni. KöZ-
ben jöttem r,á, hogy annyila alárendeltem

magam ebben a kapcsolatban, iro5,. -

korlltiIag elsorr adt a szet,v,.,z,.,tc,tt, ]
hitig leküdr<rn herrt. és ezllatr.ok - -

derrt átgondoltam, Eg,vszel csak beka: _-

nekern. hogy megór,ü]ök. hl nern k.r:
tom megázok5l lz új hügrjket. E'. -:

Ilt,ki. mcnIlyire szükrégem vln r,, --

muszáj nregvennem őket. Beleeg1 ez.
De rnikoljobblr letreln. es h.rzln,t -,

tem. megint .lkezdte hrlL-,grtnir,1o'- ,

Bennem akkor töltént meg a foldu :.
amikor fogtam magam, és elmetlt.:
öná]lóan bevásároIni. Vettem vag1- L:,
minc g_vönyörű bógrét, otthag5,tanr g.

vagronr. Addigazt hittem. rrincs jo_1 -
eZt e8],edúl eldönteni, megvcnni, egr:

talán: nincs jogom alrhc
hogy igényein-r 1egyerl.,
Amikor megtettem, akk :

villant meg az agyamb:
a vészviliogó, hogy men.-
külj! Ó csak írg1 tuclta e

fogadni a szakítást, hoE
te]ekúrtö]te a szakmánk.:

azzal, hog1, megcsaltam. olyan szinte
szorított sarokba a vádaskodásár,al, lrog
a végérr bevallottam valamit, amit ner:
követtem e]. MeIt ha az errrbert éjjelent.
hárorrrszor keltik fel azzal, ho91, vallja be
mit tett ezzel vag,v azzal, akkor iukábh
bevallja, Csak 1ragl,jon már békén."

vEGALLoMAs, KlszAtLAs
Edinának trrlajdonképpen szerencséje
vo]t. A bánta]mazás sosem foldrrlt át fizi
kai erőszakba, és ha nehezerr is, de végü1
le tudta zár,ni a kapcsolatot. A ]elki terlol
azonban könnyen vezethet fizikai bán-
talnazáshoz, sokan csak ekkor kapnak
észbe. ,,Kor,ábbarr taián nen ismerték fe1,

hogy addig is bántalmazásró] volt szó,
de egy adott ponton nár nen lehet leta-
gadni" - mondja Soltész Krisztina. Anna
pont így ébredt öntudatra. ,,Tavaly elju-
tottalr-r addig, hogy kezdtem beIetörődni
a helyzetembe. Beállítottam nagam arra,
hogy így fogom ]eélni az é]etem, íelad-
tam az összes jóvőbeli elképzelésenret.
Eg,vik nap éppen altattam a kislányunkat,
an-rikor irjra belém kötőtt. Az vo]t a baja,
hogy rossz hangsúllyal kérdeztem vala-
mit. Úg1, nlggl6ngatott, hogy az ö5szes
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íórum
lük a szülés után, r-re haglják r-rragukat
belesétálni a kiszolgáltatottságba. Ha
bármi történik egy kapcsolatban, a nő
rre veszítse el a ]ába alól a talajt. Legyürrk
konpeterTsek a saját életünkbenl Jogunk
van meghozni a saját clöntéseinket."

A lelki bárrtalmazás két enberen mú-
lik - ezt minclenki elismeri. I(ell hozzá
egy nalcisztikus személyiségzavarra
hajlamos vagy már azzal rende|kező
bárrtalrr-razó, és kellhozzá egy alany, akit
nragához tud vonzani. Az aszimnetrikus
feIá]lást azonbarr 1egalizálja és tovább
er,ősiti a társadalom azzal, lrogy a 1egen-

dáival, közmondásaival, hagyományaival
ezt elfogadja, sót romantizálja. ,,Sokkal
kevesebb válás lenne Magyarországon,
ha a nai fiatal rTők málolyan köln.vezet-
ben nőhetnének fel, ahol gondolkodásra,
tudatosságra, az önnagukkal szemben
felvállalt felelősségle tanítanák őket. Ha
jó példát látrrának nraguk körúl" - mond-
ja a REGINA Alapítr,ány elnöke, Pilcsik
Tüncle, aki éppen ezért járja az iskolá-
kat, és beszélget a fiata]okkal. ,,Meft aki
ebben szocializálódik, az sokkal kisebb
eséll"ve1 kerül ilyen helyzetbe. Valószí-
níileg hozzá sem nrenue olyan férfilroz,
akin az erőszakformák árulkocló jeleit
észreveszi."

Anna, Eclina és Zsófi nag,v szenvedések
árán, de ki trrdott 1épui a bántalmazotti
szerepből. Mindannyiuknak sok időbe
telt vagy telik , amíg a gyógyulás út-
jára léptek, Ma már az önismeret egy
magasabb szintjén érzik n-ragukat. Zsó-
fi élrr-rénye több nrint tíz évvel ezelőtti,
azóta nen keriilt hasonló helyzetbe. Most
boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolat-
balr él. Edina alig egy éve szakított, és
úgy érzi, nostarrla készült fel egy felnőtt-
szerelemre, amelyben mindkét fél teljes
errrber Arrna két kisgyerekkel kezdte elö}-

rő] az életét, és még nenl tudta ]ezárni
a tölténetet. A \.olt íér,jér.el egyelőre nem
is ta]álkozik, és új kapcsolatra senr áll
készen. A légszomja észrer,étlenúl e]múlt,
csak akkoI jött elő újra, arnikor a cikkhez
készülő irrterjúra felkértük. Úgy döntött,
leküzdi a félelneit, meIt segíteni szeret-
ne nrásoknak. Ha csak egyetlen errrbernek
is, nár megérte, mt

Lrjja nyomán lila foIt alaku]t ki a kalomon.
Ekkor ébledterrr fel. Lítleletet Vetetten,l
l karomró], és elkezclten szelvezni a köl-
tözést. An-rellett, hogy nem bíftam to-
r-ább, az is motir,áIt, hogy a g_verekek ne
ezt a mintát kapják otthorrr,ó],"

Zsófi viszont még akkor sem ébredt
fel, amikor 1ila foltoknál jóval súlvosabb
sérúlést szerrvedett.,,Rosszat áltrrodtanr
éjszaka, és kiabáltam álmonbar-i. Attila
íelébredt, és azt gondolta, biztos szexu-
ális töltetíí álmom volt va]aki nással.
Hogy álmomban megcsaltan. Nen 1ehe-

tett neggyőZni, Teljesen válatIanul éltek
az első iitések, Életenrben először emel-
tek r,ám kezet, és komolyan azt hitten,
rrerrr élem túl, A falba verte a fejenr, nem
tudom, meddig, de csillagokat láttar-rr.

.A.ztán amilyen hamaI jött a diihfoha111,
olyan hamar el is mírlt. Sírni, vigasztalrli
kezdett, ápolta a fejen, Később ez a jele-
net rendszelessé r,ált, és rrrindeg"vik lólté-
kenl,ségg. .1.r.l1'. Ha csak rámosol,vog-
tam valakile, dúhkitöléS követte, LaSsan
negtanultan, hogyan ke]] viselkednenr
ahhoz, hogy elkeriiljen-r a clühkitörést.
Megtanultam, miIől beszélhetek, nerr-r

jártam le az utcára, és a nrunkahelyern
ről kirúgattam magam, hogy ne kelljerr
embeIekke1 találkoznom. AZtán eg].SZer

csak azon kaptanr magam, l-rogy a négy
fal között ülök egész nap, a teleforrt senr
merem felvenni. Csak azt váron, hogy
hazajöjjön, Ó neg közben élte az életét,
és egyre többször kinaradt."

]tt a végpont. A bántalrrrazott elhiszi
rr-ragáról, hogy semmit nem ér, az ö1-

tözködésével csak rejtegeti rr-ragát, ír91.

érzi, lrogy bármilyerr öná]ló cse]ekecletle
a]kalmatlan, akár arla is, hogy feladjorT

egy csekket a postán. Vag1, alra, hogy
kilépjen a kapcsolatból, és ónálló életet
kezdjen élni. A szigorú önkollátozás,
az önbecsülés tcljes hiánya és az ebből
fakadó szorongás pedig akár, pszichés
betegségekhez is vezethet, So]tész Klisz
tina így figyelt fel a jelenségre, ezér,t lett
kulatór,iumi elr-röke A Nők Világa Ala-
pitványnak, és irrditott el azon belü] eg,v

önsegítő csoportot.,,A pszicholópgsi
munkám solán, a pácienseirn kózött eg_v-

re többször találkoztam olyan esettel,

Oly an színten szorított
sarokba avádaskodá-

sával,hogy avégénmár
azt is bevallottam, amít

el semkövettem

amei1, bárT talnrazásra volt visszavezethe-
tő. Észrevettenr, hogy bizonyos szoron-
gásos zavarok (például pánikbetegség)
és hlngLrlati zrv:rroL killlkrrIásáérr ez
a jelerrség is felelős lehet. Úgy 1áttarrr,

hog,v ez nincs kinrondva, és kevesen íog-
1a]koznak ve]e, társada]rni szinten nenr
tudnak róla az err-rberek."

Edina egy pszicl-rológus támogató se-
gítsége nélkül nem trrdta volna végiggon-
dolni és végigcsiná]ni a szakítást. Zsófit
a szülei segítették, neki az édesanl.ja járt
pszicl-rológushoz, mert számára is trauma
yolt, ami a ]ányával tör,téut. Anna pedig
aZ intelneten találta meg az önsegítő
csoport virtuális változatát.

KÓDOLT TÉYKÉPZETEK
Lelki báuta]nazás minden társacla]ni
csopoltban előforclul, és nem mirrdig
a fér,fi a bántalrnazó, a r-rők ugyanis ép-
pen a velbális erőszak terén lehetnek
fejlettebbek, Hogy rrrégis az ellerrkezője
a gyakolibb, telrát hogy a nők kerülnek
álclozati szerepbe, ;rnrrak a társadalmi be-
rögződésekhez varr köze.,,Még mindig
Iétezik az a sztereotipia, hog,v a férfi erős,
a rrő pedig gyenge. Hiányzik a gondolko-
dásunkból, 1-rogy elfogadjrrk: nirrcs erős
rrő és er,ős félfi, hanenr vannak dolgok,
anrelyekben a férfiak jobbak, másban pe-

clig a rrők. A párkapcsolatok így válnak
rivalizálássá, nem pedig kiegészülés-
sé" mondja Soltész Krisztina. ,,Fon-
tos, hogy rr-rerjünk önállóan dóntéseket
hoztti - teszt hozzá a gődöllői REGINA
Alapítvány alapítója, Milánkovics Kirr-
ga, aki szintérr sok nőlrek nl,írjtott r-rrár
Segítséget. Ne csak az legyen fontos,
hogy mindenképpen férjl-rez rr-renjenek,

gyereket szüljenek, szép, tiszta l-ráztar-
tást vezessenek, Tanuljanak meg nemet
is nrondani, Tervezzék rrreg, mi lesz ve-
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