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Fotó: Valuska Gábor

„A verést
senki sem
érdemli meg”
A közismert emberekről szóló (ön)életrajzi regények mindig
sok újat tudnak adni az olvasónak. Sajnos igaz ez Demcsák
Zsuzsa A másik életem című könyvére is. Ebből ugyanis
nem a kulisszák mögött zajló glamúros-pikáns sztorikat
ismerhetjük meg, hanem egy asszony tönkrement
házasságának keserves történetét. A hiábavaló reményt
tápláló hitről, a látszat kétségbeesett fenntartásáról,
a beavatkozás szükségességéről és az áldozathibáztató
attitűdről beszélgettünk a szerzővel, aki a kötetből befolyó
bevétel jelentős részét jótékonysági célra fordítja majd.

 Kicsit meglepett a könyved bevezetője/elő-

szava, hiszen azzal kezded, hogy megbocsátottál
és túl vagy a dühön, a félelmen, a harcon, a kiváráson, az óvatoskodáson. Másoknak ez évekbe
telik. Neked hogyan sikerült tovább lépned ilyen
rövid idő alatt?
Sokat lehet olvasni, hallani arról, mennyi
idő egy kapcsolat gyászidőszaka. Én nem
tudok ilyen sztereotípiákban gondolkodni.
Amin túl vagyok, az a házasságom. Érzelmileg legalábbis mindenképp.

 Megemésztetted a tapasztalatokat? Vontál

le valamilyen következtetést a jövőre nézve?

Igazából emlékeznem volt nehéz, mert a
rossz élményeket egyszerűen eltemettem
magamban, eltüntettem az életemből, mintha soha nem is történtek volna meg. Keser-
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ves feladat volt felidéznem azokat a napokat, visszahoznom azokat az emlékeket.
Ez nyilván feldolgozásra érdemes, és elég
sokat dolgoztam is rajta, de szerencsére ez
már nem a mindennapjaim része. Az viszont
tény, hogy a volt férjem még nincs túl rajta,
és ez sajnos engem is érint.

vel tudatosan figyeltem arra, hogy ne csak
szülők legyünk, hanem nőként és férfiként
is tudjunk együtt időt tölteni, egészen biztos, hogy a gyermekek születése jelentősen
nem befolyásolta a kapcsolat lényegét. Ma
már tudom, hogy ennek a házasságnak eleve
nem lett volna szabad megköttetnie.

 A könyved felvezető részéből is sok minden
derül ki rólad: szereted a kihívásokat, vágysz az
elismerésre, szereted magad próbák elé állítani,
szeretsz megküzdeni a sikerért. Ezzel a bevezetővel még nyilvánvalóbb, hogy a házasságod
valahogy már az elejétől fogva nem illett a
nagy egészbe. Már a kezdetektől fogva voltak
kérdések, amikre nem kaptál választ. Mégis a
gyermeketek megszületése után jött el az a pont,
amikor már határozottan érezted, hogy ez nem
lesz így jó. Ezt sok nő hasonlóan éli meg, mintha
az anyaság alapjaiban változtatná meg a hozzáállást egy kapcsolathoz. Te ezt is így látod?

 Igen, utólag sokan jutnak hasonló következtetésre.

Mindenképp így van, hiszen attól kezdve
a gyerek az első a nő számára. Az én esetemben viszont a figyelmeztető jelek már a
fiam születése előtt is megvoltak. Bennem
azonban nagyon erős volt a hit, hogy ha
családdá válunk, minden teljesen más lesz.
A független férfiből férjjé válás nem olyan
mérföldkő, mint a férjből apává válás, és a
család létrejötte alapvető változást jelent
majd – gondoltam én. Naiv voltam. Mi-

Mivel hozzá voltam szokva, hogy mindent
megoldok, úgy gondoltam, hogy most is így
lesz. Nem számított, hogy nem ismertem a
szüleit, a testvéreit, a hátterét, úgy véltem,
idővel ez is eljön. A szavak szintjén benne
is megvolt a törekvés, hogy olyan családot
alakítsunk, amilyen neki soha nem volt.
Hittem neki, és megpróbáltam minden lehetséges módon támogatni őt ebben, hiszen
nekem a szüleim révén volt jól működő
mintám ehhez.

 A nők egy része szinte „távoli”, testen kí-

vüli élményként éli meg az ellenük irányuló
erőszakot. Nem értik, velük mindez hogyan
történhet meg, hiszen ilyet csak a filmekben látni, újságokban olvasni. Részben emiatt, részben
a szégyen miatt indul el a tettetések láncolata,
amibe sokan – ahogy te is – egészen rendkívüli
energiát fektetnek. Később viszont pont ez okozhat nehézséget. A kívülállók ugyanis sokszor az-

zal szembesülve, hogy a tökéletes családi életről
hosszú időn át mutatott kép csupán látszat, nehezen hisznek az áldozatnak, mondván, semmi
jele nem volt az erőszaknak. Az első döbbenet
után nők egy része még meg is kapja a magáét,
hogy csak hisztizik, képzelődik vagy pedig ideggyenge.
Igen, és azt is, hogy biztosan megérdemel
te, mert valószínűleg ő provokálta a mási
kat, és nem zörög a haraszt… A többség
pedig mindenképp hallja legalább egyszer,
hogy ez belefér, ezt el kell viselnie. Pedig
amikor a környezet is érzékeli a problémát,
akkor az illető már tartósan szenved miatta.
Amikor fellebben a fátyol, akkor általában a
szenvedő fél már nem tudja, vagy nem akar
ja tovább leplezni, ami történik vele, hanem
próbál – tudatosan vagy tudat alatt – segít
séget kérni.
Azt sem szabad elhallgatni azonban, elő
fordulhat, hogy a szenvedőnek tűnő fél a
másik elleni fegyverként akarja az erőszak
látszatát használni, például egy válóper so
rán. Ilyen esetekkel is találkoztam ugyanis,
de messze nem ez az általános.
Az biztos, hogy a nők sokkal többet fog
lalkoznak azzal, hogyan lehet javítani, jobbá
tenni a kapcsolatukat. Úgy vélem, ez idővel
változni fog, hiszen a női és a férfi szerepek
is lassú átalakuláson mennek ke
resztül.

 A saját szomorú tapasztalataim
miatt megfogadtam, hogy sosem fogom szó nélkül hagyni, ha érzékelem,
hogy egy hozzám közel álló ember
rossz kapcsolatban van, és láthatóan
segítségre van szüksége – ha más nem,
a tisztánlátáshoz. Azonban a gyakorlatban ezt korántsem olyan egyszerű
megvalósítani. Szerinted mit tehet
egy kívülálló, aki számára egyértelmű,
hogy baj van?
Szerintem rögtön az elején, az el
ső intő jelnél cselekedni kell. Akit
– mondjuk – telefonon ellenőriz a
párja, vagy öt perc késés miatt megró
ja, az már épp elég. A féltékenységnek
van egy ártalmatlan szintje, de amikor
már valaki panaszkodik miatta – még ha
mosolyogva, a másikat mentegetve is teszi
– az már sok mindent előre jelez. Ilyenkor
mindenképp érdemes erről beszélgetni, mi
nél több részletet megtudni, és határozottan
jelezni, hogy az ilyesmit nem szabad eltűrni,
nehogy később még rosszabb legyen a hely
zet.

 A külső segítség biztosan jól jön az eltávolodás fázisában. Amikor a szenvedő fél eljut
odáig, hogy elég volt, és ki akar lépni a kapcsolatból, többnyire rettentő nehéz helyzetbe kerül
a kiszolgáltatottsága, a félelme, a tanácstalansága miatt. Szerinted mi lehet az első lépés a szabadulás felé?

Nehéz felismerni ezt a helyzetet, és ne
héz vele szembesülni is. Hiszen mindenki
a legjobbat akarja kihozni a kapcsolatából,
és ezért kompromisszumokra is képes. Per
sze nem mindegy, milyenekre és mennyire.
Nyilván mindenki követ hibákat is. Ami
fontos, hogy nem szabad az illetőnek min
denért magát okolnia, a saját önbecsülését
végképp leépítenie. A belénk nevelt, vagy
az évek során ránk kényszerített – és sajnos
a társadalom által is természetesnek vélt –
bűntudatot le kell vetkőzni, ami nem kön�
nyű folyamat. A megalázást, a fenyegetést,
a verést senki sem érdemli meg.
A nők jelentős része nem hiszi el magáról,
hogy szerethető, és azt gondolják, hogy
azért meg kell dolgozniuk. Pedig ez tévedés.
A jó házasságért kell megdolgozni, de az is
közös munka.

 Közismert és reflektorfényben álló ember-

ként vállaltad fel, hogy megosztod a házasságod során szerzett igen negatív tapasztalataidat. A könyved elején írod is, hogy a sok alaposan feldolgozott téma mellett a családon belüli
erőszak ügye volt az, amelyben eddig nem vállaltad a felelősséget. Mivel éveken át sikerrel
hitetted el a külvilággal, hogy remek házasságban élsz, sokak bizalma rendülhetett meg

Valóban, éveken át próbáltam egy látszatvi
lág bástyáit aládúcolni. Furcsamódon, amíg
a válásom híre nem robbant, addig nem
voltam egy bulvárfigura. Voltak rólam hí
rek, cikkek persze, de semmi különös vagy
felforgató. Amikor megneszelték a válást, és
a rendőrségi aktákból kiderítettek dolgokat,
akkor indult el a cunami, ami a mai napig
tart. Ez az egész azonban nem rettent el
attól, hogy tovább küzdjek az ügyért. Meg
döbbentő, hogy a pletykák, a hazugságok,
a feltételezések mennyivel hitelesebbnek,
hihetőbbnek tűnnek sokak számára, mint
a tények. Ebben az egészben pedig a leg
fontosabb tény az, hogy nem ellenem van
folyamatban súlyos testi sértés kísérletének
bűntette miatt eljárás.

 Beszéljünk kicsit még a média felelősségé-

ről – már csak azért is, mert ebben te tulajdonképpen mind a két oldalon érintett vagy. A sajtó
többnyire igen sajátosan tálalja családon belüli
erőszak témáját, szinte kizárólag túlzó, kiszínezett bulvárhírként találkozni vele. A lényeget,
a hátteret nem mutatják be, segítséget ritkán
adnak, megoldást nem kínálnak. Hogyan lehetne ezen a szemléleten változtatni?
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Zsuzsá
Nem akartam ezzel a témá
val a nyilvánosság elé kiállni a jog
erős bírósági ítéletig. De amikor elkezdtem
benned, mikor kiderült a valóság. Minderre
beszélgetni a nálam jelentkező áldozatokkal
rátett egy lapáttal az ellened indított rágalom– szándékosan nem csak nőket mondok –,
hadjárat is…
akkor úgy éreztem, egy percet sem várhatok
tovább, tennem kell valamit. Ők mint egy
Felkészültem a további támadásokra, hiszen
pajzsot kezdtek el engem maguk előtt tolni
mióta köztudott, hogy ez a könyv megjele
azért, hogy ez a téma érdemi nyilvánosságot
nik, még erőteljesebb és összetettebb az el
kapjon. Ez az érzés olyan erős volt bennük,
lenem indított offenzíva.
hogy például a könyvem minden szereplője
a nevét is adta az interjúhoz, de az ő védel
mükben inkább átkereszteltem őket. Ez az
 Az egyszeri olvasó hogyan döntheti el, mit
ügy nem társadalmi közeghez, iskolázott
és kinek higgyen? Hiszen sokakat elbizonytalasághoz, nemhez, anyagi háttérhez kötődő
níthatott, hogy ennyi ideig tudtál valamit ilyen
probléma, hiszen mindenhol jelen van.
hatékonyan színlelni – amit egyébként szintén
Bárki érintett lehet. Remélem, ez a könyv
megtesznek a veled egy cipőben járó nők ezrei.
hozzájárul ahhoz, hogy ez megváltozzon.
Hogyan tudod/tudják visszanyerni a külvilág
Szél Felicia
bizalmát?

7

