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Mit jelent a gyermekbántalmazás? 

A gyermekbántalmazás egy mindenki számára ismert, létező jelenség. Rendszeresen hallunk 

ilyen esetekről a TV-ben, rádióban, újságokban. Jobb esetben még idejében kiderül, 

leggyakrabban a tanárok, óvó nénik, gyermekorvosok és védőnők figyelnek fel a jelekre. A 

gyermek testén zúzódásokat, több színű, barna, lila, kék foltokat találnak, azaz nem egyszeri 

elesés nyomait látják, hanem több, különböző és időben is eltérő nyomokat. Gyakran magáért 

beszél már a mintázat is: szorítás, fojtogatás kéznyomai, körömnyomok. A megfelelő szervek, 

intézmények (gyermekvédelem, rendőrség) közbelépésével véget érhet a bántalmazás.  

Ugyanakkor vannak olyan esetek, ahol már késő. Amikor már a traumatológia jelez, általában 

visszafordíthatatlan következményekkel kell számolni. A gyermek vagy olyan sérüléseket 

szenved, melyek maradandóak (pl. agyi károsodás), vagy belehal sérüléseibe. Utóbbi esetek 

sem maradnak titokban, sőt, leginkább ezekről hallunk a médiában. 

Rengeteg konferencia, kampány folyik a gyermekbántalmazás témájában, melyek nemcsak 

arra szólítanak fel, hogy cselekedjünk, hanem arra nézve is támpontot adnak, miként 

cselekedjünk, honnan ismerjük fel a jeleket, kihez fordulhatunk. 

De mi a helyzet azokkal a bántalmazásos esetekkel, melyek teljesen titokban folynak, 

akár éveken keresztül? Ahol az áldozat nem mer szólni, vagy ha szól is, senki sem hisz 

neki? 

A gyermekkori szexuális abúzus nem kizárólag napjaink jelensége, ennek ellenére alig-alig 

tudunk róla valamit. Ha hallunk is ilyen esetről a híradóban, az már valószínűleg a jéghegy 

csúcsa, és akkor is óva intenek minket attól, hogy végighallgassuk a riportot, hisz a nyugalom 

megzavarására alkalmas képsorokat láthatunk.  

Akkor már az elszenvedett borzalmakat hallhatjuk, a bírói ítéletet, esetleg a szomszédok 

beszámolóit, akik sosem gondolták volna, olyan békés, meghitt család voltak. Arról vajmi 

kevés információt kapunk, hogyan derült ki, milyen jelekre figyeljünk, honnan ismerhetjük 

fel, miben tudunk segíteni. Holott pont a gyermekkori szexuális abúzus kapcsán szorulnánk 

információra: ez a bántalmazás olyan formája, ami leginkább rejtve marad. Nem jár lila 

folttal, maradandó kéznyommal, kezdetben sokszor fájdalommal sem, hiszen gyakran 

játszadozásként kezdődik. 
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Ki a bántalmazó? 

 

Számos hazai és külföldi vizsgálat jutott arra az eredményre, hogy a bántalmazottak 

megközelítőleg fele ismerte a bántalmazót. A „tipikus” bántalmazó leggyakrabban az apa, 

nevelőapa, nagybácsi, tehát közeli rokonok.  

Az elkövetők között azonban előfordulnak olyan személyek is, akiknek korábban nem volt 

kapcsolatuk a gyermekkel. Ide tartoznak például a jól ismert „cukros bácsik”, akik 

kihasználva a gyermekek naivitását, jóhiszeműségét, ilyen-olyan indokkal felcsábítják őket a 

lakásukra. Sokan édességgel kecsegtetnek, mások elesettnek, támogatásra szorulónak 

mutatják magukat, akik magányosak és örömmel vennék, ha a gyerek felsegítené őket a 

lépcsőn, esetleg bemenne velük a lakásba, és beszélgetne velük. Számtalanszor előfordult, 

hogy a gyermek saját tanára élt vissza helyzetével és szerepével. Rendszerint instabil családi 

környezetben élő gyermekeket „hálóztak be” tanáraik, elhitetve velük, hogy ők odafigyelnek 

rájuk, megértik őket, nekik mindent elmondhatnak. Az így kialakult intim, bensőséges 

viszonyt és a gyermek kapcsolódási igényét kihasználva alakítottak ki szexuális kapcsolatot a 

diákkal, a gyermeket egyfajta cinkossá, lekötelezetté téve. 

A legtöbb pedofil élettörténetében megtalálható a bántalmazás. Szigorú, hideg édesanya, aki 

nem tud gyengédséget nyújtani. Agresszív, bántalmazó, nem ritkán alkoholista édesapa, 

akivel a fiúgyermek nem tud azonosulni. A bántalmazás minden formája hat a személyiség-

fejlődésre: meggátolja, megakasztja vagy torzítja azt. Egy ilyen környezetben felnövő 

gyermek felnőttként képtelen lesz intim, érett és egyenrangú kapcsolatok kialakítására. 

Agresszióját, nemi vágyát és kapcsolatigényét csak kisebbeken képes teljesen kiélni, 

olyanokon, akik ugyanúgy kiszolgáltatottak számára, mint amilyen ő volt gyermekként.  

Ez persze messze nem jelenti azt, hogy a pedofilok magányos, furcsa emberek, akik a 

társadalom perifériáján élnek. Sokuknak családja van, felesége, munkája, amelyben egy 

részük kifejezetten sikeres, elismert. A családi légkört természetesen meghatározza a pedofil 

személyiségszerkezete: sokszor autoriter a nevelési stílus, az apa a megkérdőjelezhetetlen 

döntéshozó. A határok sem tisztázottak. Lehet merev, azaz a hatalom birtokosának 

mindent szabad, a hierarchiában alatta lévőknek pedig az engedélyezett, amit a 

döntéshozó előír. Lehet diffúz is, amikor nem tudni pontosan, hol is van a határ. A 



 4 

családi struktúra gyenge, nem lehet tudni, ki miben kompetens. A határokra jellemző lehet az 

is, hogy teljesen zártak a külvilág felé: nem engednek be semmilyen külső személyt, nem 

láthat bele a család életébe senki sem. 

 

Néma gyereknek anyja sem érti a szavát? 

 

Honnan ismerjem fel? – kérdezhetik sokan, ha a gyermeken nem látszik, és nem is beszél 

róla. Számtalan intő jel van, amelyekből következtethetünk szexuális abúzusra. Ugyanakkor 

természetesen egy adott tünet önmagában még nem jelent feltétlenül abúzust, például a 

serdülőkori droghasználat hátterében állhat szexuális abúzus, de rengeteg más magyarázata is 

lehet ezen kívül.  

Számtalan oka lehet annak, hogy a gyermek nem beszél az őt ért szexuális bántalmazásról. 

Sok gyermekkel elhiteti a bántalmazó, hogy ez jó, amit csinál vele, természetes dolog. „De 

azért anyának ne mondd el, legyen ez a mi kis titkunk. Különben is, ha elmondod neki, csak 

megharagszik, dühös lesz, vagy szomorú, és sírni fog. Ezt te sem akarhatod!” Kb. 8 éves 

korig hajlamosak a gyerekek önmagukat hibáztatni: biztos ő volt rossz, megérdemli, 

amit vele tesz a bántalmazó. Ez gyakran akkor fordul elő, ha közeli rokon az abuzáló, akivel 

esetleg együtt is kell élnie. Ilyen esetekben sokkal veszélyesebb, félelmetesebb lenne egy 

gonosz apával élni, inkább magára vállalja a felelősséget.  

Egy fő indok a hallgatásra a szégyentől, visszautasítottságtól való félelem: mi van, ha nem 

hisz nekem senki? Mi van, ha elmondom a titkom, kitudódik, és nem véd meg senki a 

bántalmazó haragjától? Annyian szeretik a nagybátyám, mindig elhalmoz ajándékkal, ha 

jön, mégis, ki hinné el róla, hogy ezeket csinálja velem? Mi lesz velünk, ha anya ezért 

elhagyja apát, hogy fogunk megélni, hol fogunk lakni? 

Éppen ezért fontos, hogy mi, felnőttek észre tudjuk venni, ha azt érezzük, baj van. Vegyünk 

sorra néhány gyanút keltő tünetet! 

A gyermek viselkedése hirtelen megváltozik: vagy visszahúzódó, bizalmatlan lesz, aki fél a 

szülőtől, vagy bizonyos emberektől, vagy pedig éppen ellenkezőleg, koraéretten, néha 

túlzottan kitárulkozóan viselkedik.  



 5 

Dühös lesz, kívülről úgy tűnik, indokolatlanul agresszív. Fokozott a mozgáskényszere, 

nyugtalan, tanárai szerint „kezelhetetlen”. 

Elmagányosodik, kirekesztődik a közösségéből. Azt gondolja, úgysem értené meg senki, és 

különben is, nem beszélhet róla. Bizalmatlan mindenkivel szemben, hiszen hogy bízhatna 

meg bárkiben is, mikor az a személy bántja, akiben legjobban kellene bíznia? Arca 

kifejezéstelen, kerüli a szemkontaktust.  

Regresszív tünetek jelentkeznek: a már rég szobatiszta gyerek elkezd újra bepisilni. Az 

alvása felborul, rossz alvó lesz rémálmokkal. Nem akar enni, hiába kérleli a nagymamától a 

kistestvérig mindenki. Kedvetlen lesz, az iskolai teljesítménye is romlik. Ezek nagyon 

gyakran a gyermekkori depresszió tünetei a bűntudattal, szégyennel együtt. Nem ritka a 

gyermekkori szuicid gondolatok megjelenése.  

Játékban, rajzokban is jelentkeznek tünetek. Játék során különös figyelmet fordít a babák 

nemi szerveire, előszeretettel vetkőzteti le őket, és gyakran a babán játsszák el azt, ami velük 

is történik.   

Volt olyan édesanya, aki arra lett figyelmes, hogy az ötéves lánya az ujjával döfködte a baba 

vagináját, és halkan, maga elé mormogta, hogy „ez legyen a mi titkunk, csak játszunk”. 

Megváltozhat a rajzok színvonala is. Sötét színeket alkalmaz inkább, és a rajzai kaotikusak. 

Az emberrajzokban is hangsúlyosan megjelennek a genitáliák, vagy egész egyszerűen nem 

tud egész embert rajzolni.  

Kamaszkorban felfedezi, hogy a belső ürességet, a szorongást, a szeretetlenséget, a nem szűnő 

fájdalmat jól tudja orvosolni az alkohol és a drog.  

 

A gyermeki fantázia határtalan? 

 

Sajnos nem ritka, hogy a gyermek erőt véve minden félelmén, mégis elmondja valakinek, mi 

történik vele, ám süket fülekre talál.  

„Hogy mondhatsz ilyet apádról, hát nem szégyelled magad? Az a bajod, hogy még mindig 

féltékeny vagy a nevelőapádra, amiért összejöttem vele, azért hazudozol róla? Honnan a 

fenéből találtad ki ezt Józsi bácsiról, hát babakorod óta ismer téged, ezer éve a barátunk, kérj 



 6 

szépen bocsánatot tőle! Micsoda, a szomszéd bácsi? De hát ő egy tisztességben megőszült 

öreg, tolószékes ember, mégis milyen kedves, hogy vigyáz rád, amíg haza nem érünk! 

Szégyelld magad! Hazudsz! Nem akarok több ilyet hallani!” 

A gyermeki fantáziát szokás határtalannak hinni, holott egy valami mégis képes határt szabni 

neki. A gyerek csak olyanról képes történetet szőni, legyen az valós vagy mágikus, amit 

megtapasztalt, amit látott, amiről hallott, azaz amiről tudomása van. 

1. eset 

Gabinak óvodásként sokat fájt a hasa. Ilyenkor anyukája mindig lefektette, mesélt neki, 

átölelte, nyugtatgatta. Iskolás lett, és hát az iskola egyáltalán nem hasonlított az ovira: 

unalmas volt és szigorú. Egyik reggel odament édesanyjához, és összeszedve minden színészi 

tehetségét, görnyedve panaszkodott, hogy fáj a hasa. Anyukája megijedt, mars az ágyba, 

hívom az orvost. Az orvos gyomorrontásra gyanakodva ágynyugalmat és diétát írt elő, Gabit 

pedig ugyanúgy kényeztette a munka helyett otthonmaradt anyukája, mint oviban. Délutánra 

teljesen kiheverte a fájdalmat, játszott, felszabadult volt. Egy héttel később ismét hasfájásra 

panaszkodott, anyukája kezdte gyanítani, hogy itt valójában kétoldali iskolaundorról van szó. 

Elküldte Gabit iskolába, és láss csodát, amint megértette a gyerek, hogy nem maradhat itthon, 

kiegyenesedett, vette a táskáját, és elindult. Gabi szeret meséket nézni, és már olvasni is. 

Sokat fantáziál sárkányokról, hercegnőkről, tündérekről. Egy meg nem írt házi feladatot 

például egy gonosz manó rejtett el előle, azért nem tudta megírni.  

Gabi csak arról fantáziált, arról persze végtelenül, amit ismert: a hasfájásról, a mesebeli 

szereplőkről. 

2. eset 

Angi sokat szomorú mostanában, negyedikes nagylány, mégis előfordul, hogy néha bepisil. 

Gyakran akkor este, mielőtt másnap édesanyja délutános műszakban dolgozik, édesapja van 

vele otthon. Hallgatag, igyekszik észrevétlen lenni. Az iskolában is panaszkodnak a tanárai, 

hogy alig-alig beszélget másokkal, nem barátkozik senkivel. Anyukája hiába kérdezi, mi a 

baj, nem kap választ. „Semmi.” Egyik nap odamegy anyukájához, nagy levegőt vesz, és 

elmondja, hogy mi bántja hónapok óta. Apukája olyan fura vele. Kezdetben csak arra ébredt, 

hogy bemegy hozzá éjszaka a szobájába, és simogatja, melléfekszik. Később már mindenhol 

simogatta, volt, hogy a mellét is csókolgatta. Eleinte úgy tett, mintha aludna, de akkor sem 

hagyta abba. Később kérte apját, ne tegye, de ő azt mondta, ez jó dolog, feküdjön szépen, és 
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ne mondja el senkinek, mert akkor mindenki dühös lesz rá. Két hónapja már rendszeres az is, 

hogy apukája felnyúl neki ott lenn, és az nagyon fáj. Előveszi ilyenkor azt is, hát tudod… azt. 

Egyszer megkért, hogy vegyem a számba, de undorodtam, öklendeztem, ezért abbahagyta. 

Nagyon félek. Ez nekem nagyon rossz. 

Angi negyedikes kisgyermekként ha akarna, sem tudna kitalálni puszta fantáziálással egy 

ilyen történetet. Nem ismeri a szexualitást, éppen ezért nem ismeri az ok-okozati 

összefüggéseket, azaz hogy melyik nemnek mi szerez örömöt, mit miért csinál. Nem tudhatja, 

hogy apukája miért nyúl fel neki, miért veszi elő a nemi szervét. Nem tudja, csak tapasztalja. 

Éppen ezért fél, szorong. Kitalálni ilyet képtelen, elmesélni csak azt tudja, amit 

tényszerűen tud. Angi édesanyja azonnal a rendőrséghez fordult. Hosszas procedúra, 

kihallgatás és tárgyalás után Angi édesapja börtönbe került, Angi és anyukája új életet 

kezdtek. A kislány azóta ötödikes lett, pszichológushoz jár, barátai vannak és a jegyei ismét 

négyes-ötösök.  

Nagyon fontos tehát, hogy higgyünk a gyermeknek! Nem szabad megkérdőjelezni, amit 

állít, mert sajnos biztos, hogy tapasztalatból beszél. A dolog fájdalmas, kínzó mivoltára utal a 

szorongása, félelme és a testi tünetei.  

Ilyenkor nem azt kell mérlegelni, hogy az illető vajon jó ember –e vagy sem. Hogy a barátok, 

a család megítélése szerint kedves, törődő, megbízható. Hogy tisztességben megőszült, idős 

ember. Hogy MI szeretjük őt, ezért nekünk fájdalmas szembesülni azzal, hogy pedofil. A 

gyereknek talán nem fájdalmas átélnie ezeket a dolgokat? A gyermek érdekei az elsők, nem 

a mieink. Hogy mit szólnak a szomszédok, a barátok, a rokonok. Mit szól majd a gyermek, 

mikor felnőve szembesül azzal, hogy nem védtük meg? 

 

Mit tehetünk? 

Szülőként elsősorban a kommunikáción van a hangsúly. Ha elég stabil és biztonságos a 

kapcsolatunk a gyermekünkkel, előbb vagy utóbb lesz bátorsága elmondani nekünk, mi 

történt vele. Ha azt tapasztalja, hogy a családban nyílt és azonnali a kommunikáció, a felek 

egymást komolyan veszik és meghallgatják, mintát tud neki nyújtani arra vonatkozóan, ő 

hogyan kommunikáljon.  
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3. eset 

Egy kislány nagyon sokáig nem merte elmondani otthon, mit tett vele a nagybátyja. Később 

elmesélte, hogy néha eltitkolta a rossz jegyeit, és mikor szülei rájöttek a turpisságra, 

felpofozták, mondván hazudni és titkolózni nagyon csúnya dolog. Attól félt, hogy ha 

elmondja a szüleinek azt, amit átélt, hazugnak vélik majd és jól felpofozzák. Ez persze nem 

azt jelenti, hogy büntetlenül hazudjon a gyerek, sokkal inkább azt, hogy láttassuk be vele, 

miért rossz hazudni. És hogy annak ellenére, hogy hazudott, legközelebb szeretnének hinni 

neki, mert bíznak benne és szeretik őt.  

4. eset 

Egy másik lány már 16 éves volt, mire el merte mondani édesanyjának, mit művelt vele az 

apja. Gyermekkorában a szülei azt a stratégiát választották, hogy csukott ajtó mögött 

veszekedtek, így majd nem hallják a gyerekek. A gyerekek előtt csak jókedvűek lehettek. A 

gyerekek persze hallottak mindent, de a lány saját bevallása szerint úgy gondolta, így kell 

kezelni a problémákat. Nem beszélhetünk róla nyíltan, tartsuk meg magunknak, a saját 

négy falunk között. És ha elmondaná, akkor abból pedig csak ordibálás lenne. Tíz év telt el 

így, mire el merte mondani.  

5. eset 

Egy tizenegy éves kislány interneten, egy játékon keresztül ismerkedett meg egy 

harmincas férfivel. A szülők csak annyit vettek észre, hogy egyre csendesebb a lányuk, 

magába forduló, és egyre többet marad ki otthonról, hogy egy barátnőjével fagyizzon, 

mozizzon. Végül az anyuka úgy döntött, intim szféra ide, privát élet oda, belenéz a lánya 

telefonjába. SMS-ek tömkelegét olvasta el, mind egy bizonyos férfitól jött, aki azt ecsetelte, 

mennyire fantasztikus volt a szex, mennyire várja a következő „fagyizást”, és biztosította a 

tizenegy éves kislányt örök szerelméről.  

Nyilván az ellen nem tehetünk semmit, hogy a pedofilok hozzáférhessenek az internethez, az 

ellen viszont igen, hogy a gyermek mihez férhet hozzá. Érdemes bekapcsolni a 

szűrőprogramot interneten, ez korlátozza majd a pornográf oldalakhoz való hozzáférést. 

Nem tanácsos kisgyermeknek közösségi oldalakra regisztrálnia, mert beláthatatlan, hogy 

kikkel ismerkedik, veszélyérzete pedig ennyi idősen nincs arra nézvést, ki akar neki ártani és 

ki barátkozik vele. Lehetetlen kinyomozni, kivel barátkozik valójában. A Bence nevű, tízéves 

kisfiú profilja valóban egy Bence nevű tízéves kisfiút rejt, vagy egy potenciális áldozatot 



 9 

kereső pedofilt? Egy átlagos gyermek közösségbe jár, alapvetően az a feladata, hogy élőben 

ismerkedjen és alakítson ki baráti kapcsolatokat a kortársaival. Ráér még közösségi oldalakon 

időt tölteni, hisz a közösségével nap, mint nap, élőben is tud találkozni.    

Akár szülőként, akár tanárként, barátként, ismerősként merül fel bennünk a gyanú, hogy a 

környezetünkben egy gyermek nemi erőszak áldozata lehet, érdemes azonnal felkeresni a 

területileg illetékes gyermekvédelmi szervet (családsegítő, gyermekjóléti központ), és jelzést 

tenni. A zárt adatkezelés napjainkban lehetővé teszi, hogy névtelenek maradhassunk, ha 

tartunk az elkövető retorziójától. Fontos a rendőrség bevonása is, mindenképpen értesítsük 

őket arról, amit tudunk! Csak és kizárólag hivatalos szervek bevonásával lehet véget vetni a 

szexuális abúzusnak. 

 

Mit ne tegyünk? 

Az első, és legfontosabb: ne önbíráskodjunk! Számtalan esetben döntött úgy sok édesapa, 

hogy jól elkalapálja az elkövetőt. Ezzel biztosan elvette a kedvét attól, hogy az Ő gyereke 

közelébe menjen valaha is, de a többi gyereket ezzel nem tudta megvédeni. Garancia nincs 

arra, hogy a pedofil egy életre felhagy a molesztálással egy verés után.  

Ha egy gyermek elmondja nekünk, hogy molesztálták, ne faggassuk! Annyit mond el, 

amennyit el tud mondani. Nincs értelme keresztkérdésekkel bombázni, esetleg arra kérni, 

avasson be minket a részletekbe is, vagy rajzolja le pontosan, mi történt. Ettől egyfelől azt 

hiheti, nem hiszünk neki, azért kérdezzük. Másfelől próbálja távol tartani magától az emléket 

minden egyes pillanatban, éppen ezért hatalmas erő kell ahhoz, hogy beszélni tudjon róla. 

Pontosan ezért ne várjuk el tőle, hogy ott és azonnal újra élje át a szörnyűségeket, és 

érzékletesen mesélje el nekünk.  

Mindenképp indokolt szakember bevonása. A bántalmazást, szexuális abúzust felnőttként 

sem egyszerű feldolgozni, gyermekként különösen nehéz. A pszichológus segítsége nem azt 

jelenti, hogy a szülő nem képes segíteni. A segítő szakember pontosan tudja, hogyan kezelje a 

gyermek megnyilvánulásait, élményeit, sokszor anélkül, hogy a gyermeknek verbálisan meg 

kellene fogalmaznia azokat. A gyermek érzi így azt is, hogy szülein kívül van még egy 

személy, akiben bízhat, aki segíti, és szülei segítették hozzá ehhez a kapcsolathoz. A gyermek 

ilyenkor elsősorban megnyugtatásra vár: a világ mégsem olyan ellenséges, veszélyes és 
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fájdalmas hely, mint amilyennek eddig tűnt. A megnyugtatás forrása lehet a szülő, a tanár, 

rokonok, szakemberek. A megnyugtatás forrásának száma pedig sosem lehet elég! 

És végül, ne hallgassunk róla! A hallgatással tabusítjuk az áldozatokat, a gyermekkori 

szexuális abúzust. Az ilyen cselekedetekkel szembeni egyik leghatékonyabb védekezés, ha 

beszélünk róla. A többi áldozat is megtapasztalja, hogy nincs egyedül, hogy van, aki szót 

emel az érdekében, és a legfontosabb: NEM tehet róla!  

Meg kell törni a csendet, hiába szörnyű, amit hallunk, hiába felfoghatatlan, hogyan történhet 

ilyen egy kisgyermekkel. Ha hallgatunk róla, mert kínos, mert undorító, azaz NEKÜNK rossz, 

vajon milyen lehet a gyermeknek, aki fizikailag és lelkileg mindezeket át is éli? Beszéljünk 

róla!  

Törjük meg a tabut! 

Ha további kérdései lennének, keressen fel minket az info@mediaciok.hu e-mail címen! 

Minden levelet bizalmasan kezelünk. 

Török Zsófi, pszichológus 

Gyarmati Katalin, mediátor, gyermek- és ifjúságvédő  

mailto:info@mediaciok.hu

