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A csAládon belüli erôszAk 
pszichológiájA 

egy házban 
az ellenséggel

A
 
 
 
 családon belüli erőszaknak 

nevezett bűncselekmények tehát nagyon 
sokfélék lehetnek. Áldozata lehet fel-
nőtt vagy kiskorú, az elkövető pedig 
nem minden esetben férfi. Riskó-Tóth 
Mária kriminálpszichológus szakértő-
vel, az Országos Rendőr-főkapitányság 
(ORFK) Bűnügyi Szakértői és Kutatóinté-
zetének munkatársával beszélgettünk a csalá-
don belül, a férfi és a nő között zajló erőszakról, 
s annak pszichológiai hátteréről.       

Mint a szakember elöljáróban elmondta, a pszichológus 
szakértő feladata, hogy feltérképezze az adott ügy lélektani 
hátterét és ez alapján válaszoljon a kirendelő hatóság kérdé-
seire. Ezekben az esetekben első lépésként azt kell kiderítenie, 
hogy valóban megtörtént-e az adott bűncselekmény, bán-
talmazás, szexuális zaklatás. A sértetti oldalról kérdés továb-
bá, hogy a megélt trauma milyen lelki sérüléseket okozott, 
az elkövetőre vonatkozóan pedig általában a személyiség és 
a motiváció. Rendkívül bonyolult feladat a szálak kibogozá-
sa ezekben az ügyekben, hiszen szinte sohasem fekete-fehér 
helyzetekről van szó, ahol az egyik fél a rossz megtestesülése, 

sokkal terhelt családi miliő, ennyi ami elénk tárul. 
Az, hogy egy férj csúnyán nézett a feleségére 

(konkrétan ezzel is jöttek már), esetleg 
megcsalta, vagy lekezelően bánt vele, 

rosszul eshet, de ez nem rendőrsé-
gi ügy. Ráadásul a saját szerepü-
ket az emberek kevésbé látják 
meg egy házasság megromlá-
sában, mindenért a másikat 
tartják hibásnak. Pedig – köz-
hely, de – egy házasság, egy 
kapcsolat alakulása két embe-

ren múlik.
Az emberek családon belü-

li erőszakról hallva szinte min-
dig férj által vert feleségre, gyerekre 

gondolnak. Ez azonban fordítva sem 
olyan ritka, mint hinnénk, de képzeljük 

csak el, milyen nevetségessé válna az a férfi, aki 
azzal menne be a rendőrségre, hogy veri a felesége. A szakér-
tő nem is találkozott még olyan üggyel, amikor a feleség fér-
jével szembeni agresszivitása miatt indult eljárás, de olyannal 
igen, amikor pl. egy torzult személyiségű bűnelkövető szü-
leiről derült ki a vizsgálat során, hogy ilyen viszonyban vol-
tak egymással. Valóban nem is ez a tipikus: a nők kedveltebb 
módszere a pszichológiai eszközökkel megvalósított agresszió. 
Ez azonban kevésbé megfogható, kevésbé tetten érhető, mivel 
nincsenek látható jelei, ám nem kevésbé fájdalmas és ártó. A 
nők azok, akik nagyobb előszeretettel használják fel eszköz-

ként a gyerekeiket is, és vonják be játszmáikba 
a rendőrséget. Sokszor meg is mondják a vizs-
gálat során, hogy ők nem akarják a kapcsola-
tot megszakítani a szidalmazott férfivel, csak 
azt várják a rendőrségtől, hogy magyarázzák 
el a párjuknak, hogy nem lehet így viselkedni.

Ugyanakkor biztosan rengeteg kiszolgálta-
tott helyzetben lévő nő él az országban, ezek 
közül viszont kevesen jutnak el a rendőrségig. 
– Volt egy esetem, amelyben egy kimondottan 
értelmes, talpraesett nő volt az áldozat – mesél-
te a szakértő. – Ő tartotta el nála jóval rosszabb 

színvonalú, munkanélküli férjét, aki rendszeresen verte, üvöl-
tözött vele, féltékenységi jeleneteket rendezett, hívogatta a 
munkahelyén, mert azt hitte, hogy megcsalja. A nő szerette a 
férfit, s bízott abban, hogy előbb-utóbb talál magának mun-
kát és megváltozik. Végül egy ponton belátta, hogy ez nem 
fog megtörténni, elköltözött otthonról, de annyira félt a fér-
fi bosszújától, hogy egy-két napon belül bement a rendőrség-
re. Egyből minket hívtak, gyakorlatilag a pszichológus volt az 
első, akinek az élete során a megélt borzalmakról beszámolt. 
Végig reszketett, láthatóan rettegett, őszintén félt attól, hogy 

a másik pedig a vétlen áldozat. Az igaz-
ság valahol a kettő között van. Nyilván 
minden ügy, minden család, minden 
ember más és más, de azért vannak 
olyan momentumok, tendenciák, 
amelyek visszatérőek, több esetre jel-

lemzőek és ezért általánosságban meg-
fogalmazhatók. 

LeLki-testi terror férfi és nő között
A pszichológus szakértő elé olyan ügyek kerülnek, 

amelyekben feljelentést tettek. Az olyan esetekről tehát érte-
lemszerűen nem szerez tudomást, amelyek nem kerülnek a 
rendőrség látókörébe.

A Riskó-Tóth Mária által tapasztaltak szerint a felesé-
gek által kezdeményezett rendőrségi eljárások során vizsgált 
ügyek nagy részében derül ki, hogy valójában nem, vagy 
nem egyoldalúan történt fizikai erőszak, bántalmazás a két 
fél között, vagy a gyerek sérelmére. Sajnos a családon belü-
li erőszak média általi erőteljes hangsúlyozása azzal az ered-
ménnyel is jár, hogy sok nő visszaél ezzel, és bosszúból, 
vagy a válás körüli viták számukra pozitívabb végkifejleté-

Az utóbbi években a sajtóban, a médiában, a közbeszédben egyre gyakrabban találkozunk a 
családon belüli erőszak fogalmával, aminek hallatán az első, amire asszociálunk az, hogy a férj 
veri a feleségét. A családon belüli erőszak azonban nem egy hivatalos jogi kategória, hanem egy 
gyűjtő megnevezés a köznyelvben minden olyan esetre, amiben testi, lelki vagy akár szexuális 
bántalmazást követ el valaki ellen egy vagy több vele egy háztartásban élő személy. 
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A gyerekeket 
a szülők egymás között 
eszközként használják a 

vitáikban, annyira belefeledkeznek 
egymás utálatába és bántásába, 
hogy észre sem veszik, milyen 

lelki sérüléseket okoznak 
közben a gyermekeiknek.   

nek reményében állítják azt, hogy őket, vagy gye-
rekeiket a párjuk bántalmazta, szexuálisan 
zaklatta. Nem egyszer előfordul, hogy a 
válóperes ügyvéd tanácsára tesznek 
feljelentést, így próbálván előny-
höz jutni a gyermekelhelyezés 
vagy a vagyonelosztás elbírá-
lásánál. Új tendencia, hogy 
a nők az idevonatkozó szak-
irodalomból is felkészülnek, 
volt, aki hozott is magával a 
pszichológus szakértő számá-
ra az internetről kinyomtatott 
szakanyagot. 

Mint Riskó-Tóth Mária rámu-
tatott, nehéz megmondani, hol 
van az a határ, amikor már erőszak-
ról beszélünk, ráadásul az erőszak több-
féle formában megnyilvánulhat. – Ezzel együtt 
egyre több az olyan ügy, amikor végighallgatva a történetet 
semmi olyat nem hallunk, ami egy rendőrségi eljárás alap-
jait szolgáltathatná. Azonkívül, hogy az illető nő terrorról 
és bántalmazásokról beszél általában, konkrétan nem mond 
egy olyan hitelesnek ható esetet sem, ami ezt alátámasztaná. 
És ugyanígy a gyerek által elmondottak: volt olyan, amikor 
a legnagyobb szörnyűség, amit egy gyerek felidézett az apjá-
val kapcsolatban az volt, hogy az olaszországi nyaralásra autó-
val kellett utazniuk, illetve sérelmezte, hogy a vidámparkban 
a hullámvasútra is felszálltak. Érezhető volt, hogy az anyuka 
utólag címkézte negatívnak ezeket, és sok más 
élményt is, és a gyerek ezzel azonosult, vala-
mint törekedve az édesanyja elvárásainak való 
megfelelésre, fordult az egyébként szeretett apja 
ellen. Sokszor érezzük azt, hogy inkább ezek az 
anyák veszélyeztetik a gyerekeik érzelmi fejlő-
dését, mint a meggyanúsított férfi családtag. 
Sokszor egy megromlott kapcsolat, konfliktu-

A családon belüli 
erőszak jogi értelemben a 

különböző súlyú testi sértések 
kategóriájába tartozik, illetve ha gyerek 

sérelmére követi el az, akinek a felügyeletére 
van bízva, akkor kiegészül kiskorú veszélyeztetésével. 

Jogi szempontból nincs különbség a tekintetben, 
hogy a testi sértés elkövetője és elszenvedője 

milyen kapcsolatban áll egymással, vagyis nem 
esik más megítélés alá, ha az érintettek 
házasok vagy élettársak, vagy egyáltalán 

nem is élnek együtt. 
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rossz anya”), és elhiteti vele, hogy nélküle nem 
tud létezni. Pedig ez fordítva igaz és kialakul a 
kölcsönös függés. Aztán elcsattan az első pofon 

és innen már alig van megállás, visszaút. 
Az életnek aztán kialakul egy ciklikussá-
ga, egy egyre rövidülő nyugalmi időszak 

után kezd nőni a feszültség, majd rob-
ban. A verés után aztán a férfi eskü-
dözik, hogy soha többé nem tesz 
ilyet („Reggel sír és bocsánatot kér. 
Amikor nyugodt, megígér fűt-fát.”) 
Ezek az időszakok tartják a nőben 
a lelket, és tartják őket a kapcsolat-

ban. Amikor valakivel legalább két-
szer lejátszódik ez a folyamat, akkor 

gyanakodhat, hogy egy bántalmazóval él 
együtt és jobb, ha menekül. 

– Ebből a helyzetből nagyon nehéz kilépni, 
s gyakran előfordul, hogy a nőket hiába menekítik ki, 

néhány hét, hónap múlva visszamennek az őket bántalmazó, 
terrorizáló férjükhöz. A folyamat során ugyanis egyfajta lelki 
függőség alakul ki bennük, azaz valóban elhiszik, hogy a fér-
fi nélkül semmit sem érnek, semmire sem képesek – emelte 
ki a szakértő, megjegyezve, hogy általában eleve labilis önér-
tékelésű nőkről van szó, így nem kell hozzá sok, hogy a meg-
lévő kevés önbecsülésüket is lerombolják. 

Hozzáfűzte, hogy a bántalmazott nőknek gyakran tényleg 
nincs hova menniük, hol lakniuk, nincs munkájuk, senki, 
akihez segítségért fordulhatnának, vagyis valóban kiszolgál-
tatottakká válnak férjüktől, s ezért kénytelenek visszatérni. 

– Ez valamennyire érthető is, az azonban már kevésbé elfo-
gadható, hogy az ilyen párkapcsolatban élők a gyermekeiket 
komoly lelki, illetve sokszor fizikai szenvedésnek teszik ki – 
jegyezte meg a pszichológus. 

kovács Andrea 

Nők a Nőkért 
Együtt az Erőszak Ellen 

(NANE) Egyesület adatai szerint ma 
Magyarországon legalább 400 ezer 
nő szenved el bántalmazást párkap-

csolatában. A NANE segélyvonalat tart 
fenn a bántalmazott nőknek, akik a 
06-80-505-101 ingyenes számon 

kérhetnek az egyesülettől 
segítséget.

Az ENSZ „a családon belüli erőszakra vonatkozó 
modellértékű jogszabálya” szerint: A családon belü-
li erőszak fizikai, pszichikai és szexuális visszaélés, 
amely a könnyű testi sértéstől a súlyos fizikai bán-
talmazásig, emberrablásig, fenyegetésig, megfélem-
lítésig, kényszerítésig, üldözésig, megalázó szóbeli 
visszaélésig, lakásba történő erőszakos, vagy jogtalan 
behatolásig, gyújtogatásig, vagyontárgyak tönkretéte-
léig, nemi erőszakig, illetve a házastárs által elkövetett 
nemi erőszakig, a nők prostitúciós célú kizsákmányo-
lásával járó erőszakig, a háztartási alkalmazottak elle-

ni erőszakig és a cselekmények elkövetési 
kísérletéig terjed. 

a férje meg fogja 
őt ölni.

Mint a 
p s z i c h o l ó -
gus elmond-
ta, ez a nő 
azért viselte 

el ezt a helyze-
tet, mert szerette a férfit és érzelmileg 

függött tőle. A férfi elmarta mellőle a barátait, szüleire nem 
számíthatott, így teljesen egyedül maradt. Annak köszönhe-
tően tudott kiszabadulni a kapcsolatból, hogy legalább az 
anyagi függetlenségét biztosítani tudta, mivel volt mun-
kája, saját keresete.

– Hosszú folyamat, amíg ilyen helyzetbe sodródik egy 
nő, s ebben nagyon fontos szerepet játszik a gyermekko-
rából hozott, a szüleitől látott viselkedési minta – muta-
tott rá Riskó-Tóth Mária. – Aki ebbe nő bele, annak ez 
lesz a természeteses, ebben a közegben tud jól, ott-
honosan működni. Vannak lélektani elméle-
tek, melyek szerint pl. bizonyos alkoholista 
férjek feleségei – nyilván nem tudatosan 
– kifejezetten kiváltják, kiprovokálják 
férjeikből az italozó, agresszív visel-
kedést, mert ebben a légkörben érzik 
helyükön magukat. 

Érdekes ugyanakkor, hogy 
a „bántalmazó férjek” mennyi-
re egy kaptafára működnek. Mint a 
kriminálpszichológus elmondta, szin-
te teljesen ugyanazt, ugyanolyan módon 
teszik, ráadásul sokszor szóról-szóra ugyan-
azokkal a kifejezésekkel, megfogalmazásokkal kísér-
ve. A bántalmazó kapcsolat alakulásának a fázisai is nagyon 
hasonlóak. A férfi a nőt lerohanja, érzelmileg nem megalapo-
zott mértékben szorosra vonva a kötődést, pl. már az első héten 
halálosan szerelmes lesz, feleségül akarja venni. Hamarosan 
ráveszi, hogy szakítsa meg a kap-
csolatait („mi együtt vagyunk 
egy pár, vele érezzem jól 
magam” – idézet egy 
sértettől) és mindenki-
re féltékeny lesz. Ezt a 
nők eleinte az igazi sze-
relem bizonyítékának 
érzik, későn jönnek rá, 
hogy ez sajnos nem erről 
szól. A férfi közben alá-
ássa a nő önérté-
kelését („rossz 
feleség vagyok, 
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