
SZÁSZ ANNA

A bántalmazott nõk életét, érdekeit
védelmezõ szervezetek

A nõk elleni erõszak formái – a szociológiai irodalom és a nemzetközi
egyezmények megfogalmazásában – az erõszak azon megnyilvánulá-
sai, amelyek nagyobb mértékben érnek nõket, mint férfiakat, és ami-
ket a nõk a nõi nemhez tartozásuk miatt szenvednek el.

E megnyilvánulási formák közé tartozik:
a) A családon (intim kapcsolaton) belül elkövetett, nõket érintõ

bántalmazás, („feleségbántalmazás”).
b) A nemi erõszak.
c) A prostitúció, kényszerprostitúció, nõkereskedelem.
d) A nõket érõ munkahelyi zaklatás.
A nõk védelmének alapokmánya az ENSZ által 1981-ben kibocsá-

tott ún. CEDAW-egyezmény, amely a nõk mindennemû hátrányos meg-
különböztetésének tilalmait tartalmazza, és amit Magyarország 1982-ben
aláírt, ekként része lett belsõ jogrendszerünknek.

Az eredeti egyezményhez, a törzsdokumentumhoz kapcsolódnak
a CEDAW-bizottság általános ajánlásai, amelyek az aláíró államok
számára kötelezõvé teszik, hogy négy évenként készülõ nemzeti je-
lentésükben az abban foglaltakról is számot adjanak. Két olyan ajánlás
van, amely tartalmazza a nõk erõszakkal szembeni védelmével kap-
csolatos állami feladatokat: az egyiket 1989-ben, a másikat 1992-ben
fogadták el, szövegüket azonban a 2000. évig le sem fordították ma-
gyarra.

CIVIL VILÁG

„Magyarországon majdnem minden héten megöl egy nõt a hozzá
(formálisan) legközelebb álló férfi. Egy nõnek négy és félszer

nagyobb esélye van arra, hogy a saját otthonában a házastársa
vagy az élettársa oltsa ki az életét, mint egy férfinak. A családi
otthonokban zajló, tettleges támadásokkal szembeni hatósági
közömbösség mulasztásban megnyilvánuló diszkriminációt

valósít meg a nõi és férfi állampolgárok között”, noha
Magyarország több olyan nemzetközi egyezményt írt alá, amely

tilt minden, nõkkel szembeni hátrányos megkülönböztetést.
A bántalmazott nõk védelmére a rendszerváltozás után, a

kilencvenes évek közepén jöttek létre civil szervezetek.
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A feleségbántalmazás nem magyar sajátosság, a világ minden ré-
szében, a nyugat-európai országokban is elõfordul. Mélyek a patriar-
chális családmodellbõl eredõ gyökerei, s ezek ahhoz a képlethez kap-
csolódnak, amelyben a férj, illetve apa családfõ és háztartásfõ szere-
pében (szinte) korlátlan hatalmú úr, a nõk és gyerekek pedig enge-
delmes alávetettek.

A modern társadalomban ez a patriarchális szerepfelfogás nem
csupán anakronisztikus: teljességgel elfogadhatatlan. Több mint tíz
éve, hogy a nemzetközi, illetve európai szervezetek a feleségbántal-
mazást folyamatosan napirendjükön tartják, és minden megnyilatko-
zásukban annak minõsítik, ami: az emberi jogok durva megsértésének.

A kérdésnek gazdag és sokrétû az irodalma, ami jelzi, hogy ez a
probléma nyugtalanítja, foglalkoztatja a nyugat-európai országok tár-
sadalmait.

„Magyarországon az állam és annak szervei tudomást sem vesznek
a családon belüli erõszak – mint rendkívül súlyos társadalmi problé-
ma létezésérõl. A véget nem érõnek tûnõ hallgatásból arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy a magyar állam nem tekinti feladatának, hogy ezzel
a kérdéssel foglalkozzon.”

A kérdés tanulmányozásával a szakma is adós maradt.
Kivételt képez a fenti idézet forrása, Morvai Krisztina bûntetõ-

jogász Terror a családban címû, A feleségbántalmazás és a jog alcímet
viselõ, 1998-ban megjelent könyve, amely alapmû ebben a témakör-
ben. (Morvai Krisztina könyvét Harangi Andrea ismertette az Esély
1998/5-ös számában.)

A jogásznõ megtörte a sok évtizedes hallgatást, hihetetlenül szívós
és következetes munkával feltárta a családon belüli erõszak módsze-
reit, természetét, dinamikáját, a végül is – többnyire – tragédiákba
torkolló okok és okozatok láncolatát, és mindezek mögött a társadal-
mi hátteret. A hatóságok érzéketlenségét, tehetetlenségét, cinkos
összejátszását az erõsebb féllel. Vagy csak a bántalmazott iránti teljes
közönyt.

Ugyancsak alapvetõ munka Tóth Olga szociológusnak egy kérdõ-
íves vizsgálat alapján írott tanulmánya, az Erõszak a családban (meg-
jelent a TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok címû sorozatában,
1999-ben).

A nõk körében végzett kutatás az asszonyveréssel, a nõk elleni
szexuális erõszakkal, a gyerekveréssel és a gyerekek szexuális zakla-
tásával foglalkozott.

A vizsgálat megállapításai elszomorítóak. Példaként csak néhányat
említünk: a megkérdezettek háromnegyede szerint a szülõnek jogá-
ban áll megpofozni a gyerekét, „ha az megérdemli”. Minden hetedik
megkérdezett szerint a magánélet része, ha a férj brutálisan veri a
feleségét. A megkérdezettek 20 százalékának gyerekkori családjára
volt jellemzõ, hogy az apa verte az anyát, a verekedõ apák 32 száza-
léka a gyereket is verte. A gyerekkorban fenyegetett légkörben élõk

����� � ����������� ��� ������� �������� ��������� �����������

����� ����	
 107



kétszer akkora eséllyel kerültek felnõtt korukban is hasonló helyzetbe,
mint azok, akik nem fenyegetett légkörben nõttek föl.

A megkérdezettek 65 százaléka úgy véli, hogy a szégyenérzet, 33
százaléka pedig, hogy a félelem tartja vissza a megvert nõket, hogy
külsõ segítséget kérjenek.

Végül még egy fontos adat, egyszersmind adalék a válások gya-
koriságához: „Az elváltak minden más családi állapotúnál magasabb
arányban gondolják, hogy a házastársak közötti veszekedéseknek
gyakran oka, hogy egyikük akar nemi életet élni, a másikuk nem: az
átlagnál lényegesen többen éltek át szexuális erõszakot a férjük részé-
rõl (25 százalék), és gyakoribbak ezekben a családokban a feleségve-
rési esetek is. Megdöbbentõ arányban, 61 százalékban számolnak be
a házasságon belüli fenyegetettségrõl az elváltak.”

Mikor jelentkeznek?

Az elsõ szervezet, amely Magyarországon a bántalmazott nõk érde-
kében létrejött: a NaNE Egyesület: a Nõk a Nõkért Együtt az Erõszak
Ellen. Alapítók a Feminista Hálózat tagjai. Köztük a hazai feminizmus
kialakulásában kulcsszerepet játszó Antonia Burrows. Az egyesületet
1994 februárjában jegyezték be. Két évvel ezelõtt megkapta a kiemel-
ten közhasznú szervezet minõsítést.

Profiljuk országos hatókörû telefonsegély-szolgálat, amelyet napi
négy órában, este hat és tíz óra között mûködtetnek. A nap többi
részében a hívásokat üzenetrögzítõre veszik.

Tóth Györgyi, az egyesület elnökhelyettese, harmadmagával fõál-
lású. Korábban mindhárman éveken keresztül önkéntesként vettek
részt az egyesület munkájában. A telefonszolgálatot jelenleg tíz ön-
kéntes végzi.

Tudják, hogy a napi négy óra kevés.
Bõvítésre azonban nincs mód, ilyen célokra a magyar állam nem

áldoz. Maga az egyesület, jóllehet állami feladatot lát el, az éves költ-
ségvetésének mindössze öt százalékát kapja az állami büdzsébõl.

(A Szociális és Családügyi Minisztérium 2000-ben jelentette meg
Magyarország IV. és V. sz. kormányzati jelentését a CEDAW-egyez-
mény elõírásainak teljesítésérõl. Ebben szerepel a nõi szervezeteknek
juttatott állami támogatásról kimutatás. Eszerint 1995-ben a NaNE ke-
reken egymillió forintot kapott, a következõ két évben 600-600 ezret,
98-ban 400 ezret, 99-ben 300 ezret. A fenti adatokat az egyesületben
azzal egészítik ki, hogy 2000-ben a Nõképviseleti Titkárság egyetlen
pályázatukat sem fogadta el!)

Indulásuktól a jelenig 12 ezer hívásuk volt. Naplót vezetnek a hí-
vásokról, a hívók által közölt adatokat regisztrálják, földolgozásukra
azonban – jóllehet ez rendkívül fontos és tanulságos lenne – a napi
feladatok mellett nem jut sem idõ, sem energia.
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Milyen okok és indítékok vezetik a nõket, hogy föltárcsázzák a
NaNE zöld számát?

És milyen segítséget tudnak õk a hozzájuk fordulóknak nyújtani?
A hívók egy része fizikai bántalmazást szenvedett. A többség nem

az elsõ pofonnál jelentkezik, hanem amikor már minden lehetséges
módszert végigpróbált, hogy elkerülje a bántalmazást, amikor meg-
változtatta, föladta a személyiségét, amikor úgy érzi, hogy már telje-
sen mindegy, mit tesz, amikor már nincs min változtatni, és már ké-
telkedni kezd, hogy valóban õ tehet-e arról, hogy a másik kijön a
sodrából, hogy õ az, aki a magatartásával a bántalmazást kiprovokálja.

Morvai Krisztina könyvében külön fejezet A bántalmazás természet-
rajza, amelyben részletesen leírja ennek a gonosz játéknak a szabályait.
Érdekes, hogy amikor az a kérdés: hogyan lehet egy másik ember
fölött uralkodni, még a legostobábbak is zseniális lélekismerõkké vál-
nak. Horrorisztikus történeteket olvashatunk, amelyeknek lényegében
azonos a dramaturgiája. A lényeg, hogy az áldozatot el kell szigetelni,
majd meg kell büntetni, a legkülönfélébb indokokkal. A kiszámítha-
tatlanság a családi terror leghatékonyabb eszköze. Ezzel lehet legin-
kább rettegésben és tökéletes függõségben tartani a másikat, vagy egy
egész családot. Aki együtt él egy olyan, nála erõsebb emberrel, akinek
kiszámíthatatlanok a reakciói, ha a kezdet kezdetén nem lép ki a kap-
csolatból, menthetetlenül beleragad egy ördögi körbe. Meg akar fe-
lelni valakinek, akinek nem lehet megfelelni. Az pedig minél inkább
érzékeli a gyengébb fél igyekezetét, annál inkább nyeregben érzi ma-
gát. Egyre többet enged meg magának és egyre brutálisabbá válik.

Van olyan a hívók között, aki már régóta tudja, hogy egy rossz,
megalázó kapcsolatban él. De nem akkor jelentkezik, amikor felismeri
ezt, hanem amikor már a gyerekekre is veszélyt jelent ez a helyzet.

A méltatlan kapcsolatokat az a társadalmi hazugság enyvezi össze,
hogy a gyerek, gyerekek kedvéért a házasságot mindenáron fenn kell
tartani.

Tóth Györgyi azt állítja: nincs gyerek, akinek olyan apára vagy
anyára van szüksége, aki kezet emel rá és megalázza.

A bántalmazás a gyerekeknél is tüneteket okoz. A bántalmazás
még akkor is beépül a személyiségükbe, ha õket nem éri közvetlenül.
Elszigetelõdnek, és nem tudnak barátságokat kiépíteni. Nem tudják,
és fõként nem értik mindazt, ami körülöttük zajlik. Titkokat sejtenek.
A saját fantáziájukkal egészítik ki a történeteket, amelyek így talán
még borzasztóbbak, mint a valóságban. Gyakran van bûntudatuk,
úgy érzik, hogy õk az okozói az apa vagy a nevelõapa dühkitörése-
inek, hogy nekik kell az otthoni viszonyokat megváltoztatni, ami ele-
ve kudarcra ítélt vállalkozás.

A belsõ történéseknek megvannak a külsõ jelei. Az anyák ezek
miatt telefonálnak: a gyerek már rég szobatiszta volt, de most ágyba
pisil. Romlik az iskolai teljesítménye. Vagy ellenkezõleg: túlságosan
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is „jó” gyerek. Esetleg rosszullétei vannak, gyomorpanaszai. Az or-
vosi vizsgálatok eredménye azonban negatív.

Némelyik asszony a telefonbeszélgetést azzal kezdi: „Engem nem
bántanak, de…” Természetesen bántják, csak nem fizikai, hanem lelki
eszközökkel.

Egyre gyakrabban hívják az egyesületet szexuális erõszak miatt –
ez a média hatásának, a kérdés nyilvánosság elõtti tárgyalásának kö-
szönhetõ –, ami lehet egészen friss élmény, de lehet nagyon régi.

Idõrõl idõre elõfordul, hogy nem maga a bántalmazott telefonál,
hanem valaki, aki közel áll hozzá.

Vannak néma hívók, akik egyáltalán nem szólalnak meg, csak oda-
telefonálnak.

Vannak, akikkel barkochbázni kell: kérdéseket tesznek föl nekik,
a hívók pedig igennel válaszolnak vagy nemmel.

És vannak, akik csak jeleket adnak: nyomogatják a telefon valame-
lyik gombját.

Léteznek olyan dolgok, amelyeket nem lehet kimondani.
Kimondhatatlan és elhihetetlen dolgok, amelyek mégis megtörtén-

nek, amelyek a szexuális erõszak címszó alá sorolhatók.
Tóth Györgyi azt mondja:
„Ezeket helyettük mi mondjuk ki. A szavaknak hatalma van, álta-

luk kapcsolatot teremtünk az õ valóságával. Ki van mondva – és ettõl
kezdve objektív dologról van szó. Olyasmirõl, ami másokkal is meg-
történik. Nem kell többé kitaszítottnak, magányosnak éreznie magát.
A segítség valójában ez. A szavak. Egy órányi beszélgetéssel ablakot
nyitok valakinek az életére. Lehetõségeket villantok fel. De nem ve-
hetem magamra egy másik ember életének a felelõsségét. Mondatról
mondatra változik a másikról alkotott kép: és én ugyan tudnék taná-
csot adni, de nem volna korrekt, mert neki kell végrehajtania.”

A lelki támaszon kívül a NaNE igyekszik minél több, a szociális
ellátó rendszerre vonatkozó információval felvértezni a hívókat.
Adott esetben fordulhatnak a családsegítõ, a gyermekjóléti szolgála-
tokhoz, a nevelési tanácsadókhoz, az állami, önkormányzati szociális
rendszerekhez, amelyeknek mind megvan a maguk feladata. Azok-
ban az esetekben, amikor a rendszer nem akar beindulni, személyesen
járnak el.

De nem akarják a profiljukat bõvíteni: inkább arra törekednek,
hogy maga a rendszer mûködjön.

Életveszélyben

„G. Éva vagyok, negyvenegy éves. Az én történetem ott kezdõdött, hogy
elvált voltam, volt négy fiam, akiket egyedül neveltem. C.-re költöztünk, ott
vettem házat. Nem ismertem a múltját sem a szomszédunknak, sem az öccsé-
nek. Õt nem sokkal az odaköltözésünk után ismertem meg, szintén elvált
ember, egy gyereke van a volt nejénél. Megismerkedtünk és a barátom lett.
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Az elsõ három év az nagyon szép volt. Nem akarom letagadni. Eleinte meg-
beszéltük mindig, hogy mikor jön. Mivel kicsik voltak a gyermekeim, csak
úgy tudtunk együtt lenni, hogy eljött hozzánk, ott aludt, másnap elment.
Így járt hozzánk, és a gyerekek is, én is nagyon szerettük. Egyre sûrûbben
jött, és mivel szerettük, nem mondtuk, hogy ne jöjjön. Igazából akkor kez-
dõdtek a problémák, amikor beleszólt a dolgainkba. A kapcsolatunk elején
megbeszéltük, hogy egyikünk sem akarja lekötni magát, tehát ez egy baráti
kapcsolat lesz, és csak a szabadidõnk kellemes eltöltésére szolgál.

De elkezdett beleszólni a dolgainkba, és én ezt szóvá tettem. Az elsõ pofon
azért csattant el, mert az egyik fiamnak vettem egy dzsekit, és reklamálta,
hogy miért olyan drága dzsekit, úgyis el fogja szakítani. És én akkor azt
mondtam neki, amíg az én pénzem és az én gyerekem, addig hadd döntsem
el én, hogy milyet veszek. Ezért kaptam az elsõ pofont. Másnap megjelent
egy rózsacsokorral, bocsánatot kért, hogy ne haragudjak, és hogy többet ilyen
nem fordul elõ. Sajnos elõfordult, egyre sûrûbben. A történethez az is hoz-
zátartozik, hogy valamikor ez alatt a három év alatt derült ki, hogy õ em-
berölési kísérletért ült már börtönben. A feleségét, akitõl akkor még nem vált
el, bántalmazta az utcán, és azt a járókelõt, aki próbálta az asszonyt meg-
védeni, megszúrta úgy, hogy majdnem belehalt. Ezért kapott hat évet, amibõl
ténylegesen öt évet ült le.

Ezt is körülbelül három év után tudtam meg. Akkor a pofonok már el-
elcsattantak, és én elkezdtem tõle félni. Szüleim már nincsenek, de testvéreim
vannak, próbáltam hozzájuk fordulni segítségért, mivel tudtam, én gyenge
vagyok vele szemben. Mert egy alkalommal, amikor volt egy vitánk, én cél-
zást tettem rá: talán engem is úgy bántol, mint a feleségedet? Így megtudta,
hogy tudok a múltjáról, attól fogva nem titkolta, sõt, dicsekedett vele, mint
egy nyaralásról, élményszerûen beszélt a börtönéveirõl. A félelmemet még
csak növelte, hogy azt mondta nekem: ha õ tudja, hogy ezért a férfiért hat
évet kap, bemegy az intenzív osztályra és megöli, hogy ne fölöslegesen üljön…

Többször kísérletet tettem rá, hogy a kapcsolatot megszakítsuk, annyit
tudtam tenni, hogy közöltem vele, ne jöjjön többet, befejeztük. De jött, nem
volt elõtte zárt kapu, zárt ajtó. Berúgta, betörte. Én meg nem mertem a
rendõrséghez fordulni, az van a köztudatban, csak akkor jönnek, ha vér folyik.
Féltem tõle. A testvéreim pedig elbarikádozták magukat elõlem, még a leve-
leimre sem válaszoltak.

Így egyedül maradtam a négy gyermekemmel.
A második három évünk úgy telt el, hogy fokozatosan jött ez a bántal-

mazás… De akkor még csak engem bántott. Az utolsó három évben már a
gyerekeket is. Olyanokat mondott, hogy õ benne van a maffiában, és ha rend-
õrökhöz fordulunk, kinyír bennünket. Nem mertem semmit tenni ellene, azon
kívül, hogy a magam módján megpróbáltam a gyerekeket védeni, ha õket
bántotta, a haragját magam ellen fordítottam.

Így volt kilenc év a kapcsolatunk. Ehhez tudni kell, hogy van egy közös
gyermekünk. Én nem védekezhettem, semmilyen hormontartalmú gyógyszert
nem szedhettem, õ nem volt hajlandó gumit használni. Az egyedüli védeke-
zési módként nekem a kiszámolásos módszer maradt, õ erre sem volt tekin-
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tettel. Hat abortuszom volt, azokat a terhességeket még engedte elvetetni.
De a hetediket nem, mert biztos volt benne, hogy fiú lesz. A feleségénél egy
kislánya van, aki nem viszi tovább a nevét. Magzatvízvizsgálaton voltam a
terhesség alatt, a huszonharmadik héten, amikor kiderült, hogy ez a fiú nem
fiú, hanem kislány. Akkor már nem lehetett volna elvetetni, de nem is ve-
tettem volna el, mivel nekem négy fiam van. És attól fogva örültem a nem
akart terhességnek. De õ terhesen is bántott, attól fogva még kegyetlenebb
lett, megpróbálta a gyereket a hasamból kirugdosni. Valószínûleg emiatt nem
tudtam végig kihordani, nyolc hónapra született…

Héthónapos, hét és fél hónapos volt a kislány, amikor 96. december 28-án
le akart bennünket lõni. Mind az öt gyereket és engem, emiatt menekültünk
el…

Este fél hétkor jött meg autóval, részegen… Mondta, hogy öltöztessem
fel a kislányt, bevisz bennünket az anyukájához. Részeg volt, érthetõ, hogy
nem akartam a kisbabával beülni a kocsiba…Végül is sikerült rábeszélni,
hogy bemegy, egyedül… Aztán úgy döntött, hogy mégsem. Visszajött a ház-
ba, akkor jött meg a legidõsebb fiam, aki akkor tizenhét éves volt. Mondta
neki, hogy hozza be a kocsiból az akkumulátort, mivel tél volt, mínusz húsz
fok. A gyerek csak le akarta venni az új pulóverét, õ nekirontott, mit gondolsz
te, ha valamit mondok, ugorjál azonnal, mert különben letépem a fejedet,
büdös gyökér és ugrott a gyereknek, hogy bántja. Én hátulról csak elkapni
érkeztem, a gyereknek meg kiáltottam, szaladjon ki. A gyerek kiszaladt, a
kislány sírni kezdett, õ lerázta a kezemet, rohant a gyerek után, én pedig
fölvettem a kislányt. Már csak azt láttam, hogy az elõtérben szalad pisztollyal
a kezében a gyerek után. Hál’ istennek nem találta meg, mert kiszaladt az
utcára és elbújt. Õ viszont visszajött a fegyverrel, hol ütött, hol rám fogta
a fegyvert, a kislánnyal bevágott bennünket az ágyba, hogy õ kinyír ben-
nünket, honnan vesszük a bátorságot, hogy neki ellentmondjunk, hogy õ
benne van a maffiában, õ kiirt bennünket… Közben õrjöngött, tört zúzott,
rugdosott… az egyik fiamnak, akit talán kedvelt, sikerült valahogy rábeszél-
nie, hogy mégis bemenjen a városba, de akkor meg a kocsikulcs miatt
cirkuszolt, hogy biztos én tettem el. Ez volt a mentõötlet, intettem a gyere-
keknek, vegyenek föl dzsekit, segítünk kocsikulcsot keresni. A kislányra egy
overallt tudtam ráhúzni, magamra még egy dzsekit se, örültem, hogy me-
gyünk kifele, mert tudtam, a szabadban nagyobb biztonságban vagyunk. Ki-
mentünk a kapu elé, úgy tettünk, mintha keresnénk a kulcsot, már sötét
volt, jött egy autó, világított a lámpája, ez riasztotta meg. Visszaszaladt a
házba, minket a kocsiba ültettek, polgárõrök ültek benne, riasztották URH-n
a rendõröket, hogy fegyver van nála, jöjjenek azonnal. Jöttek is, bennünket
be sem engedtek, házkutatást tartottak, hat darab fegyvert találtak nála, köz-
tük éles kispuskát, amilyet a háborúban használnak. Akkor õt megbilincsel-
ték, elvitték. Akkor még nem menekültünk el, még nem kellett. Két napig
volt fogdában, két nap után kiengedték. Elsõ útja hozzánk vezetett. Azt
mondta, ha el merjük mondani, hogy mi történt, nemcsak ránk fogja a fegy-
vert, de meg is húzza. Csakhogy a házkutatás után engem bevittek a rend-
õrségre, kihallgattak, jegyzõkönyvezték, hogy mi történt. Én ha akartam vol-
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na, sem tudtam volna nem elmondani, mert már elmondtam. Így tudtam,
hogy veszélyben vagyunk, menekülnünk kell, ha életben akarunk maradni…

Jogvédelem

A Nõi és Gyermekjogi Jogvédõ Programiroda, e nemben az elsõ és
egyetlen Magyarországon, 1997 augusztusában a Soros Alapítvány, a
Budapesti Nyílt Társadalom Alapítvány, valamint az utóbbi társinté-
zete, az Alkotmány és Jogpolitikai Intézet támogatásával kezdte meg
a mûködését. Ez a támogatás tette lehetõvé, hogy ügyfeleik érdekében
ellenszolgáltatás nélkül járjanak el. Az ügyfelek többsége bántalma-
zott nõ, akik mire eljutnak hozzájuk a NaNE, az ESZTER alapítvány,
(a szexuális erõszakot elszenvedettek lelki gyógyítására alakult szer-
vezet), a gyámhivatalok, a gyermekjóléti és családsegítõ szolgálatok
révén, már számos fórumon próbáltak a maguk igazának érvényt sze-
rezni – sikertelenül.

A programiroda mûködtetését a támogatók 2001 áprilisában meg-
szûntették.

A munkatársak, dr. Subasicz Éva és dr. Miklós Kata ügyvédek,
valamint segítõik egy e célra létrehozott alapítvány keretében tovább-
ra is folytatni kívánják a tevékenységüket. Ugyanúgy, mint eddig.

„A Nõjogi és Gyermekjogi Jogvédõ Alapítvány célja egyebek közt
az emberi-állampolgári jogok különös kategóriájaként felfogott nõi és
gyermeki jogok érvényesülésének és hatékony védelmének elõsegíté-
se, az érintett kérelmére a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesü-
lésének elõsegítése… a rászoruló ügyfelek számára tanácsadás és képviselet
végett ügyvédek felkérése, díjaik és költségeik átvállalása az ügyfelek he-
lyett…” (Az én kiemelésem.)

Azaz szándékaik szerint továbbra sem a kiszolgáltatott, nehéz
helyzetben lévõ ügyfeleik viselnék a jogi procedúrák költségeit.

Szubjektív megjegyzésként megkockáztatom: az eddigi biztos tá-
mogatással szemben az alapítvány pénzhez jutási lehetõségei aligha-
nem jóval bizonytalanabbak.

Az elmúlt három évben, mint azt Subasicz Évától megtudom, 220
ügyük volt, ebbõl 90–95 befejezetlen. Az utolsó évben csak tanács-
adással foglalkozhattak. Heti hét-nyolc új ügyfél jelentkezett, meg-
szerkeszthették az iratokat, de a képviseletüket nem vállalhatták el.

Az eddigi ügyeik közt voltak, illetve vannak házassággal, család-
dal, ifjúsággal kapcsolatos és nemi erkölcs körébe tartozó büntetõ-
ügyek, gyerekelhelyezési és kapcsolattartási perek.

A családdal kapcsolatos ügyekben, Subasicz Éva szerint, a bíróság
igyekszik tárgyilagosnak lenni, mindkét felet meghallgatni, és meg-
egyezésre törekedni. Az ügyvédnek mindenféleképpen alaposan fel
kell készülnie, rossz szituáció, ha a tárgyaláson kerül szembe olyan
ténnyel, amelyet az ügyfél nem tárt föl.

Általános tapasztalat, hogy nagyon elhúzódnak az eljárások. Há-
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rom-négy év, mire egy ügy befejezõdik, ezzel szemben a bántalmazott
asszonyok a gyerekeikkel mindössze kilenc hónapot tölthetnek az anya-
otthonban.

A lelki bántalmazás nehezen bizonyítható. A fizikai bántalmazástól
pedig nagyon nehéz az áldozatot megvédeni, a bántalmazó szabad-
lábon van, egy fedél alatt élnek, a hazai lakáskörülmények között jó-
formán lehetetlen a bántalmazott nõnek elköltözni.

Bántalmazónak és bántalmazottnak egyenlõ jogokat biztosít a ma-
gyar jog, csak éppen a körülményeik, adottságaik, lehetõségeik nem
egyenlõk.

A házasságon belüli nemi erõszak 1997 óta bûncselekménynek szá-
mít, de eddig még egyetlenegyszer sem tudták bizonyítani. A gyerek
sérelmére elkövetett erõszakot már inkább. Ezek azonban rendkívül
kényes ügyek: a gyereket meg kell hallgatni, pszichológusnak kell
közremûködnie. Ha az utóbbiak nem kellõen értenek a szexuális
abúzust elszenvedett gyerekek viselkedéséhez, ha nem kellõ tapintat-
tal közelítenek hozzájuk, csak elmélyítik a félelmeiket, amellett, hogy
nem kapnak valósághû képet a történtekrõl.

Subasicz Éva megerõsíti a témával foglalkozó jogászok, szocioló-
gusok tapasztalatait: bár az erõszak gyakoribbnak látszik ott, ahol
munkanélküliség és szegénység van, a gazdag családokban, a maga-
san kvalifikált értelmiségiek közt is elõfordul, csak kifinomultabb esz-
közökkel gyakorolják. Így például magánnyomozóval figyelteti a férj
a feleséget, lehallgattatja a telefonjait, ellenõrzi minden lépését. Az
újgazdagok, a vállalkozók közt nem ritkaság, hogy a vagyon a férfi
nevén van, a feleség vagy az élettárs pedig minden jogi biztosíték
nélkül dolgozik a közösnek hitt vállalkozásban, majd amikor végül
megelégeli a fölötte gyakorolt zsarnokságot, és válni akar, azzal zsa-
rolják meg: mehetsz egy bõrönddel, de a gyerekek itt maradnak!

Miért marad?

A bántalmazott nõkkel kapcsolatban ez a kérdés újra és újra felmerül.
A NaNE külön kiadványt jelentetett meg ezzel a címmel, amelyben
részletesen taglalja az okokat. Egy teljesen evidens ok: azért marad,
mert a gyerekeivel nincs hova mennie. Mert Magyarországon hátor-
szág, vagyon, különleges kapcsolatok nélkül új otthont, új egziszten-
ciát teremteni jóformán lehetetlen. Mert nem ok nélkül tartanak attól
az asszonyok, hogy ha a családi problémákra egyáltalán fény derül,
a gyámhatóság kiemeli a gyerekeket a családból.

Vagy, mint Subasicz Éva mondja, azért marad, mert amikor meg-
próbált elmenekülni, a férj hajtóvadászatot rendezett az asszony után.

Tóth Györgyi szerint az értelmiségi nõk közt nem egyedülálló me-
nekülési mód az öngyilkosság.

Végezetül az ügyvédnõ megemlíti: a Szociális és Családügyi Mi-
nisztérium, illetve a Nõképviseleti Titkárság, noha kötelessége lenne
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velük kapcsolatot tartani, a jogvédõ programirodáról tudomást sem
vesz. Nem hívják meg õket a rendezvényeikre, és nem küldenek szá-
mukra anyagokat sem.(!).

Az ugyancsak jogvédelemmel foglalkozó Habeas Corpus Munka-
csoport 1996-ban alakult, a jogsegélyszolgálatuk egy évvel késõbb
kezdett mûködni.

Juhász Géza, a szervezet szóvivõje a munkacsoport célkitûzéseit a
mindenkit egyaránt megilletõ önrendelkezési jog képviseleteként fo-
galmazza meg. Erre utal a nevük is. (A latin Habeas Corpus kifejezés
szó szerinti fordításban annyit jelent, hogy a test legyen a tiéd. Erede-
tileg egy 1679-es angol törvényt jelöltek így, amely szerint bírói elfo-
gatóparancs nélkül senkit nem szabad megfosztani személyes szabad-
ságától.)

A munkacsoport ma a bántalmazott nõk és szexuális kisebbséghez
tartozók jogsérelmeit kívánja a nyilvánosság elé tárni, és lehetõség
szerint orvosolni.

A bántalmazott nõkkel kapcsolatban együttmûködnek a NaNE-vel.
Juhász Géza szerint a munkacsoport tagjai az ügyfelek iránti érzé-

kenységük és empátiájuk révén a tényfeltáró beszélgetésekben olyan
fontos részletekre derítenek fényt, amelyek egy-egy ügy kimenetele
szempontjából perdöntõek lehetnek. Úgy tapasztalták, hogy az ügy-
védek tekintélyes részére az ilyen ügyekben az érdektelenség és fi-
gyelmetlenség jellemzõ. Gyakran, különösen vidéken, kisvárosban, az
ügyvéd és ügyfél között hierarchikus a kapcsolat, emiatt az ügyfél
nem mer õszintén megnyilatkozni. Nem egy esetben fordul elõ, hogy
a munkacsoport tagjai úgy próbálnak az ügyfélnek tanácsot adni és
segítséget nyújtani, hogy bár égetõen szükség lenne arra, hogy ügy-
véd lássa el a képviseletét, erre még reménye sincs.

Az ügyek hazai kezelésére egy példa: a Legfelsõbb Bíróság ez év
áprilisában tárgyalta annak az asszonynak az ügyét, aki a lánya és
önmaga védelmében maradandó sérülést okozott a férjének. Az
asszony az utolsó pillanatban fordult a Habeas Corpus Munkacso-
porthoz. Juhász Géza kikérte a Legfelsõbb Bíróságtól az iratokat, ame-
lyekbõl kiderült, hogy bár a rendõrök rögzítették a helyszíni jegyzõ-
könyvben, miszerint „S. Nóra (õ a lány) nyakán és arcán a fojtástól
származó sérülés volt”, a késõbbiekben azonban az a mozzanat, hogy
a fojtogatási nyomok az apától származnak, elsikkadt. Ennek követ-
kezményeként nem vált nyilvánvalóvá az a tény, hogy az asszony a
maradandó sérülés okozása révén gyilkossági kísérletet akadályozott
meg.

A Habeas Corpus közbelépése ellenére az asszonyt elítélték.
Morvai Krisztina jó néhány hasonló ügyet elemez a könyvében,

amikor a bántalmazott asszony válik elkövetõvé, végsõ elkeseredésé-
ben, fenyegetettségében, az évek, évtizedek óta tartó ütlegelés, kínzás,
szidalmazás hatásaként, egy pillanatnyi indulatból.

A bántalmazó kapcsolatoknak kétféle a kimenetelük. Vagy a férj,
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illetve élettárs öli meg az asszonyt – az esetek többségében –, vagy
az asszony a férfit. A bíróság ritkán szokta feltárni az elõzményeket.
A tények, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján ítél. Amelyek
a mérleget a férfiak oldalára billentik. A férfi erõfölényénél fogva kéz-
zel öl. Vagy lábbal. Agyonüt, földre dob, rúg, megfojt. Ami „családi
veszekedés folytán halált okozó testi sértés”, az ennek megfelelõ bün-
tetési tétel 2–8 évig terjedõ szabadságvesztés. A nõk gyengébb fizi-
kumuk miatt eszközt ragadnak, ha ezzel okoznak halált, az ember-
ölésnek számít, amelynek büntetési tétele jóval nagyobb: alapesetben
5–15 év szabadságvesztés.

Mit érdemel a túlélõ?

(G. Éva történetének folytatása)
…Végül is úgy sikerült megszerveznem a szökést, hogy egyszer láttam a
Török Flóris anyaotthonról készült riportot. Én fölhívtam ezt az anyaotthont,
mondták, hogy telt ház van. De adtak egy másik telefonszámot. Ott is telt
ház volt. Így hívogattam az anyaotthonokat, a végén már sírtam, azt hiszem,
a Rege utcai anyaotthon telefonszolgálatosának mondtam, értsék meg, ab-
szolút életveszélyben vagyok, öt gyerekkel, mínusz húsz fokban, valahova
mennünk kell! Nincs segítség, sehol nem tudnak befogadni? De, mondták,
a Dózsa György úton van egy krízis anyaotthon, lehet, hogy nem kapunk
ágyat sem, csak egy széket, de fedél lesz a fejünk fölött…

…Nekem január 9-én kellett bemennem a munkahelyemre a gyest fölven-
ni, gondoltam, ez a nap lesz alkalmas arra, hogy megszökjünk. A legidõsebb
fiam dolgozni ment, õ a szerszámok mellé berakott egy váltás ruhát, a má-
sodik fiam iskolába ment, õ a tankönyvei mellé rakott egy váltás ruhát, a
harmadik fiam akkor már visszament a kollégiumba, a legkisebbik fiamat meg
a kislányt magammal vittem a munkahelyre, azzal, hogy a kolléganõim sze-
retnének egy kicsit játszani a kisbabával. Oda, a munkahelyemre jött be a
legidõsebb fiam munkaidõben az egyik kollégájával, autón. Beültünk, a Keleti
parkolójában fölvettük a másik fiamat, így mentünk a Dózsa György úti
anyaotthonba. Befogadtak bennünket. Az öt gyerek és én kaptunk két ágyat.
Ebben az anyaotthonban voltunk 23 hónapot, egy másikban 9 hónapot és
majdnem két éve albérletben lakunk.

Három perem volt. Az egyik a gyermekelhelyezési per, a közös gyermeké,
ami 19 hónapig tartott, nyolc tárgyalás volt és abszolút nem vették tekin-
tetbe, hogy a saját gyerekét is le akarta lõni. Csak annak köszönhetem, hogy
a kislányt megkaptam, hogy nálam helyezték el, hogy szülõi alkalmassági
vizsgálatra küldtek, igazságügyi szakértõhöz, és a vizsgálat mondta ki, hogy
én még ebben az állapotban is átlagosan megfelelõ anya vagyok, míg õróla,
mint apáról, hogy agresszív, öntörvényû, labilis.

Azt, hogy börtönben ült emberölésért, abszolút nem vették figyelembe.
Semmit. Megkaphatta volna a kislányt annak ellenére, hogy le akarta lõni…

A lakásper, noha a saját házam volt, még mindig folyamatban van, három
és fél éve ugyan jogilag visszakaptam, gyakorlatilag a mai napig nem. Mikor
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bennünket elûzött onnan, akkor õ szépen bevette magát az én házamba, an-
nak ellenére, hogy az édesanyjával van egy közös tulajdonú lakása, sõt, egy
saját tulajdonú kertes háza, befogadott idegen személyeket is, úgyhogy tel-
jesen tönkretették a házat, és gyakorlatilag a mai napig nem kaptam vissza.
Ennek már ötödik éve.

A büntetõperrõl annyit: úgy szól a törvény, hogy életelleni bûncselek-
mény esetén hivatalból kell lefolytatni az eljárást. Ez a törvény. Ennek elle-
nére az a nyomozó, az az elõadó, aki ezt az ügyet vezette, valószínûleg ezt
a törvényt nem ismerte, mert ugyan a fegyverekkel és lõszerekkel kapcsolat-
ban megindult ellene az eljárás, mert géppuskalõszertõl kezdve mindent ta-
láltak nála, de azt, hogy bennünket le akart lõni, azt teljesen figyelmen kívül
hagyta. Ezt dr. Subasicz Éva fedezte fel, mikor velük, az irodájukkal sikerült
fölvenni a kapcsolatot… Végül kiskorú veszélyeztetése vádjával lehetett meg-
indítani a nyomozást. Ez azután többször megjárta a c-i ügyészséget és a
megyei bíróságot. Egy ízben megszüntették az eljárást, azután pótnyomozást
rendeltek el. Ott tartunk most, az ötödik évben, hogy van egy elsõfokú íté-
letünk, ami szerint a bántalmazás ugyan bebizonyosodott, de mivel õ nem
volt a fiúknak sem édes, sem nevelõapja, ezért ez alól a vád alól fölmentik.
A kislányt meg sem említették.

A lõszerrel és a fegyverrel való visszaélésben bûnösnek találták, húszezer
forint bírságra ítélték. Nem tudom, mennyire elrettentõ ítélet.

Most egy szoba-konyhás-fürdõszobás albérletben lakunk, csak a lakhatá-
sért hetvenezer forintot fizetek havonta. De ez senkit nem érdekel. Senkit
nem érdekel, hogy honnan kerítem rá elõ a pénzt, mibõl adok enni az öt
gyereknek. Hogy a házamból minden eltûnt, a bútoraink, a használati esz-
közeink, a ruháink, senkit nem érdekel. Ha ténylegesen visszakapom a házam,
akkor majd indíthatok egy kártérítési pert, és talán, mire meghalok, meg is
ítélnek egy összeget, amit soha nem fognak tudni behajtani rajta.

Ennyit a törvényekrõl és az alkalmazásukról.

Kutatás és képzés

Dr. Morvai Krisztina, mint azt könyve elõszavában is írja, büntetõ-
jogászként találkozott azzal a jelenséggel, amelynek nincs neve. „A
szakirodalomban családon belüli erõszaknak, otthoni erõszaknak,
partnerbántalmazásnak nevezik. Úgy gondolom, ezek a kifejezések
nem kellõen tükrözik azt a tényt, hogy a házasságon (vagy élettársi
kapcsolaton) belüli erõszakos cselekmények, bántalmazások esetében
szinte kivétel nélkül férfi az elkövetõ, és nõ a sértett. Ezért nevezem
a jelenséget annak, ami: feleségbántalmazásnak.”

– Borzasztó volt olvasni az aktákban – mondja –, hogy délelõtt a
nõ még segítséget kért a rendõrségtõl, délután agyonverték. Emberek,
gyerekek életérõl van szó, kell, hogy tegyünk valamit a védelmükre.

Ehhez a valamihez az empátiáján kívül megvolt az elõképzettsége.
A 90-es évek elején részt vett a Feminista Hálózat összejövetelein.
Fulbright-ösztöndíjjal a madisoni egyetem vendéghallgatója volt, ahol
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jó légkört talált, nõbarát segítõszervezetekkel ismerkedhetett. Az
USA-ból egyenesen Strasbourgba repült, az Emberi Jogok Európai Bi-
zottságában dolgozott, jogászként.

Hazajövetele után tanítani kezdett az ELTE Jogi Karán. Jelenleg is
ott tanít, a büntetõjogi tanszéken, adjunktusként. Indított egy kurzust
a nõk elleni erõszakról. A hallgatók közt meglepõen sok volt a férfi.
Látogattak anyaotthonokat, akkor szembesült azzal, hogy milyen
iszonyatos jogfosztottság az, amit a bántalmazott nõk és gyerekeik
megélnek.

Az 1996/97-es tanévben indította el a Jogklinika elnevezésû, spe-
ciális kollégiumot, amelyben van elméleti képzés a nemek közötti
diszkriminációról, a nõk elleni erõszakról, a bántalmazott nõkre vo-
natkozó jogszabályokról, és van egy gyakorlati rész, amelynek kere-
tében a hallgatók rendszeresen látogatnak anyaotthonokat, az ott la-
kókkal kapcsolatokat alakítanak ki, segítik a nõket a különbözõ hiva-
talos ügyeik intézésében. A Jogklinika hallgatói nemcsak leendõ jo-
gászok, hanem bölcsészek, szociológusok, pszichológusok, szociális
munkások, rendõrtiszti hallgatók, akik mindennapos munkájuk során
találkozni fognak bántalmazott nõkkel.

1995–98-ban végezte azt a kutatást, amelynek eredményeként meg-
született a könyv.

A Nõi és Gyermekjogi Kutató és Oktató Központ Alapítványt,
amelynek célja, hogy alapvetõ kutatásokat folytassanak mindkét cso-
port helyzetével kapcsolatban, 1998 decemberében jegyezték be. Az
alapítvány minden hazai szervezettõl független, csak külföldre nyúj-
tanak be pályázatokat.

Az alapítvány eddigi tevékenysége során több kötetnyi összeállítás
készült a nõk elleni erõszak megelõzésérõl és kezelésérõl, gyûjtemény
a prostitúcióra és a nõkereskedelemre vonatkozó legfontosabb jogsza-
bályokból. Elõkészületben van egy nagy kutatás a gyerekek elleni erõ-
szakról. Mindezt az úttörõ tevékenységet két jogász végzi: dr. Morvai
Krisztina és segítõtársa, dr. Pap Enikõ.

A nõk elleni erõszak megelõzésére és kezelésére vonatkozóan ki-
dolgoztak egy konzisztens tervet, amelyben a jogszabályok garantál-
nák az áldozatok védelmét.

Az elképzelés szerint a Btk. tartalmazna egy törvényi tényállást a
családon belüli folytatólagosan gyakorolt testi-lelki és szexuális erõ-
szakról.

A rendõrség alkalmazhatná a távoltartási rendelkezést (ti. a bántal-
mazó távoltartását a bántalmazottaktól; Ausztriában például ez tíz nap).

Azokat az átmeneti otthonokat, amelyeket családok szociális okok
miatt vesznek igénybe, szigorúan el kell különíteni a bántalmazott
nõk otthonaitól. Az utóbbiaknak más a feladatuk, és más követelmé-
nyeknek kell megfelelniük. (Ilyen anyaotthon Budapesten mindössze
egy van!)
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A gyermekvédelmi törvényben különbséget kell tenni vétõ és nem
vétõ szülõ között.

Gyors döntésre van szükség a gyermek ideiglenes elhelyezésére
vonatkozóan az anyánál, a bántalmazó apa szülõi jogainak ideiglenes
felfüggesztésérõl.

Ezek azok a jogszabályi és gyakorlati változások, amelyek szüksé-
gesek az áldozatok biztonságához.

����� � ����������� ��� ������� �������� ��������� �����������

����� ����	
 119


