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A partnerrel szembeni erôszak egészségügyi-addiktológiai vonatkozásai ma világszerte az interdiszciplináris tudományos érdeklôdés elôterében állnak. A
szociális csereelmélet, az alkoholizmus családi rendszerek megközelítése, a pszichofarmakológiai modell, a gazdasági motivációs modell, valamint a
Goldstein-féle hármas konceptuális keret többféle
kauzális összefüggésbe állítja a jelenséget. A kutatások eredményei szerint az erôszakos eseteknek legalább a fele alkoholivással van kapcsolatban. Különösen a rohamszerû ivás válthat ki agressziót a fogyasztóból. A problémát szociális, kulturális és etnikai specifikumok módosíthatják. A gyorsan változó társadalmakban megnô az alkoholfogyasztással összefüggô
erôszak valószínûsége. A terhes nôk az átlagosnál
jobban ki vannak téve alkoholivásra visszavezethetô
erôszaknak.

Violence and drinking in the intimate partner relationships. Health and addiction harm of violence related to drinking is a very important aspect of the recent research studies. The social exchange theory,
the family systems approach of alcoholism, the
psychopharmacological model, the economic motivational model, and the tripartitate conceptual framework of Goldstein focus on the phenomenon within
different causal contexts. According to recent studies
approximately half of the cases is related to the alcohol consumption. Especially the binge drinking can
facilitate violence. The problem is moderated by social, cultural, and ethnic specialties. The likelihood of
alcohol related aggression increases in a rapidly
changing society. Exposure to drinking related violence is frequent among women with pregnancy.
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Az alkoholfogyasztás és erôszakos viselkedés közötti
kapcsolat régóta ismert. A családon belüli erôszak (3),
az önagresszió-öngyilkosság (4), valamint a közlekedési balesetek és a garázda jellegû bûncselekmények
alkohológiai vonatkozásai mellett az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb figyelmet kapott a partnerkapcsolatokban megnyilvánuló erôszakosság, különös tekintettel az alkoholivás és agresszió kapcsolatára.
Jelen tanulmányban a partnerkapcsolatokban
megnyilvánuló, alkoholivással összefüggô erôszak
jellemzôirôl adunk szakirodalmi áttekintést az elmúlt húsz év szakirodalmának internetes, ún. teljes
szövegállományú (full text) adatbázisokban található adatai alapján.

Az erôszak és alkoholfogyasztás közötti
összefüggéseket magyarázó elméletek
Különbözô elméletek alakultak ki a szenvedélyszerek és erôszak összefüggéseinek magyarázatára, illetve az empirikus kutatások elméleti megalapozására. Ezek a következôk:
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Szociális csereelmélet (social exchange theory). Az alkoholfogyasztás stresszteli családi interakciókat és
olyan negatív hatásokat okoz, amelyeket a rá következô alkoholivás hatásai letompítanak, ezáltal negatív megerôsítôként szolgálnak (39).
Az alkoholizmus családi rendszerek megközelítése (family systems approach of alcoholism). Az alkoholnak inkább adaptív, mint nem adaptív funkciója van (39).
Az ivásra adott családi interaktív válaszok pozitív
megerôsítôként szolgálnak az alkoholivás folytatásához. Az alkohol átmenetileg csökkenti a napi
stresszt, feszültségeket azáltal, hogy az affektív kifejezés és problémamegoldás képességét növeli, segíti
fenntartani a viszonylag stabil és adaptív házassági
és családi kapcsolatokat.
Pszichofarmakológiai modell. Az agresszív viselkedés
az intoxikáció akut és krónikus hatásai eredményeként alakul ki (39). Az elmélet szerint számos olyan
hatásai lehetnek a drogoknak, amelyek növelhetik
az erôszak kialakulásának esélyét: például olyan szorongásgátlás, amely az erôszak következményeként
bekövetkezô büntetés felismerését teszi lehetetlenné; pszichomotoros izgalom növekedése, amely
megnövelheti a megközelítô és támadó viselkedés
(approach and attack behavior) kialakulásának vaORVOSI
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lószínûségét (39). Pihl és munkatársai szerint a különbözô drogok, beleértve az alkoholt is, növelhetik a
fájdalom-érzékenységet, amelynek következtében a
reaktív agresszió kialakulásának valószínûsége megnô (39). A kutatások azt sejtetik, hogy különbözô
neurotranszmitter rendszerek léphetnek interakcióba az egyes drogok specifikus ligandjaival, cannabinoidokkal stb. (dopamin, szerotonin, gamma-aminovajsav stb.), de az interakciók pontosabb természete nem ismert (41).
Gazdasági motivációs modell. Az alkohol és a drogok megszerzésének körülményei anyagi hátteret
igényelnek (5). Ez sok esetben nem valósítható
meg bûncselekmény, illetve erôszakos viselkedés
nélkül.
A Goldstein-féle hármas konceptuális keret (tripartite
conceptual framework). Három potenciális kapcsolat
van szerhasználat és erôszak között. Az elsô a szerek
rövid és hosszú távú pszichofarmakológiai hatásaiból (pl. perceptuális torzítások, gátlásfelszabadulás
stb.) származik, amelyek megnövelhetik az arousalt,
irracionális viselkedést alakíthatnak ki és agresszióhoz vezethetnek. Ez megfelel a pszichofarmakológiai modellnek. A hármas keret második komponense
az illegális drogokra vonatkozik: az a felismerés,
hogy az erôszakos viselkedés a drogok megszerzésével van összefüggésben, azaz a szerhasználat bûncselekményhez és erôszakhoz vezet azáltal, hogy a
drogfogyasztó szokások fenntartásához anyagi elônyökre, támogatásra van szükség. Ez tulajdonképpen a gazdasági motivációs modell. A harmadik
komponens érvényessége is az illegális drogokra terjed ki. Eszerint az erôszakos viselkedés a szerhasználat rendszerén belül (vita a terület felosztása felett,
az adósság kifizetése körüli huzavona stb.) fordul
elô, és erôszakra azért van szükség, hogy a drogpiaccal összefüggô játékszabályok fennmaradjanak (47).

A házasságon belüli
erôszak sajátosságai
Átfogó összefüggések
A családon belüli erôszak még nem kellôen felismert
jelenség, de már világszerte egyike a legnagyobb
közegészségügyi problémáknak (29). A családon
belüli erôszak jelentôs oka a nôk bántalmainak, sérüléseinek. Az esetek túlnyomó többségében az erôszakot a férfi partner hajtja végre. A nagyfokú, mértéktelen ivás mind az amerikai, mind más nemzetközi kutatások eredményei szerint kockázati tényezôje az interperszonális erôszaknak (14, 19, 23). Alkoholabúzus gyakori a családon belüli erôszakos
epizódokban mind az elkövetôknél, mind az áldozatoknál (28). Tizenöt kutatás eredményei szerint a
házastárs-abúzusok 25–50%-ában az elkövetô (perpetrator) ivott az esemény alatt, és az alkoholizmus
anamnézise a házastárs-abúzust elkövetôk 60–70%ában volt található (14). Hotaling és Sugarman szerint
az alkohol jelentôs kockázati tényezôje volt a férjtôl
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a feleség felé irányuló erôszakos megnyilvánulásoknak kilenc tanulmányból hétnél (17). Kantor és Straus pozitív lineáris kapcsolatot talált a súlyos ivás
mértéke és a házastársabúzus között (19). A szerzôk
szerint a rohamszerûen ivók (binge drinkers) 48%a ivott az erôszakos epizódot megelôzôen, és ezek az
ivók háromszor hajlamosabbak voltak feleségükkel
szemben bántalmazást elkövetni, mint az absztinensek (19). Ha az elkövetô nem ivott az esemény idején, még akkor is gyakran mutatta az alkoholfüggôség vagy alkoholabúzus tüneteit. Hamilton és Collins
szerint a feleségeikkel szembeni erôszakot elkövetô
férjek nagy százaléka súlyos vagy problémaivó (14).
Leonard és mtsai populációs mintán azt találták, hogy
a tartós alkoholabúzus és alkoholfüggôség fizikai
munkásoknál házassági erôszakkal van összefüggésben (24).
Katonák családjai
A házastársak bántalmazása szintén jelentôs egészségügyi és szociális probléma a hadseregben szolgálók családjaiban. Egy véletlen mintavételen alapuló
felmérés házas civilek és aktív katonai szolgálatot
teljesítôk között arra az eredményre vezetett, hogy a
rassz- és életkori különbségek ellenére a katonai
szolgálatot teljesítôk enyhén, de szignifikánsan jobban hajlamosak házastárserôszakot elkövetni, mint
a polgári életben élô kontrollcsoport tagjai (16). Katonai populáción végzett kutatások adatai szerint a
házastársak között megnyilvánuló erôszakos viselkedésnek hasonló demográfiai kockázati tényezôi
vannak, mint a civil populációban megfigyelt kockázati tényezôk (46).
Az erôszak más kockázati tényezôinek feltárása
katonai családoknál ritka a megvizsgált publikációkban. Viszonylag kevés kutatás tárta fel például az alkoholfogyasztás szerepét a házastárs-bántalmazásban
katonai szolgálatot teljesítôknél. Egy nemrég lefolytatott kutatás szerint a 18 és 25 év között lévô férfi
katonák 1,8-szor hajlamosabbak nagymértékben inni, mint a polgári életben élô hasonló korcsoport tagjai. Ez arra enged következtetni, hogy ez a populáció
veszélyeztetett az alkoholivással összefüggô családi
erôszakos viselkedésre (8). Egy katonai családokban
végzett kutatás eredményei szerint a házastárs ellen
irányuló erôszak esetén az áldozat ivása a negyedik
leggyakoribb oka az erôszakos epizódnak, míg az agresszor ivása a második leggyakoribb ok (45).
Egy nemrég megjelent tanulmány a tipikus heti
ivás és a házastársabúzus elkövetése közötti, valamint az elkövetô tipikus heti ivása és az abúzusesemény alatti alkoholivás közötti összefüggéseket vizsgálta az amerikai hadsereg férfi katonáinál (esetszám: 9534) 1991 és 1998 között, 21786 kontrollszeméllyel való összehasonlításban. A vizsgálati és
kontrollmintát nem, rang és családi állapot alapján
válogatták össze. Minden vizsgálati személynél a Katonai Egészség-kockázat Értékelés Felmérés (Army
Health Risk Appraisal Survey – HRA) kérdôívét tölttették ki. A többváltozós logisztikus regresszió modelljével készült statisztikai elemzés eredményei szerint a súlyos ivók (22 vagy több ital hetente) 66%2006 147. évfolyam, 25. szám
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kal hajlamosabbak voltak házastársuk bántalmazására, mint az absztinensek (valószínûségi arány:
1,66, 95%-os, konfidenciaintervallum: 1,40–1,96
között). Ezenfelül az önbevallás alapján mérsékelt és
súlyos ivónak minôsülô vizsgálati személyek háromszor, a könnyû (light) ivók (1–7 ital hetente) kétszer
nagyobb hajlamot mutattak arra, hogy az abúzusesemény alatt igyanak, mint a nem ivók. Mindez arra enged következtetni, hogy a bevallott súlyos ivás
független kockázati tényezôje a házastársabúzus elkövetésének a katonai szolgálatot teljesítô férfiak
körében. Még öt vagy több évvel a tipikus ivási szokások kialakulása után is jelentôs kapcsolat figyelhetô meg az önbevallott súlyos ivás és alkoholos befolyásoltság között a házastársabúzus ideje alatt. Az elkövetôkkel és áldozatokkal foglalkozó terapeutákat
ajánlatos tehát gondosan kiképezni arra, hogy a jelenlegi és tipikus ivási mintákról elegendô információt tudjanak gyûjteni (6).
A házasságon belüli erôszak
részletesebb feltárása
A férj házasságon belüli erôszakos viselkedése mögött alapvetôen nem az együttélésbôl fakadó problémák agresszív megoldása található; a férj agresszivitását a házasság elôtti ivási szokások elôre jelzik. A
férj ivási mintái a házasságot megelôzô idôszakban
és a házasság elsô éveiben beharangozzák a késôbb
kialakuló házassági erôszakos viselkedést.
A házasság elsô évében megjelenô erôszak beharangozta a következô években megfigyelhetô házassági erôszakot. A férj és feleség ivási mintái a házasság elsô évében elôre jelezték a késôbbi években
megjelenô erôszakot. Azoknál a pároknál fordult elô
leginkább erôszak a késôbbi években, ahol a férj
nagyivó volt, viszont a feleség nem. Azok a férjek,
akik a házasság elsô évében erôszakosak voltak, nagyobb hajlamot mutattak erôszakra a késôbbi években. Ha nem fordult fizikai erôszak elô az elsô évben, a verbális agresszió gyakori megnyilvánulásai
az elsô évben jelezték elôre a következô években
megjelenô erôszakot. Mindebbôl következik, hogy a
férj ivási mintáinak a késôbbi erôszakot beharangozó értéke túlnô a házasságba való átmeneten. Az a
tény, hogy a férj és a feleség alkoholfogyasztása úgy
hat egymásra, hogy elôre jelzi a jövôbeli agressziót,
arra enged következtetni, hogy a férj alkoholfogyasztása és a házasságon belüli erôszak közötti kapcsolat nem hamis kapcsolat, de nem is eredménye az
alkoholivás által támogatott konfliktusnak és erôszaknak. Az eredmények arra utalnak, hogy az akut
intoxikációval és/vagy alkoholivással összefüggô
stressz és konfliktus sokféle esete fordul elô házasságban, valamennyi megnövelheti az agresszió kialakulásának esélyét (35).
A szociális csereelmélet alátámasztása
Az alkoholfogyasztás stresszeli a családi interakciókat és olyan negatív hatásokat okoz, amelyeket a rá
következô alkoholivás hatásai letompítanak, ezáltal
negatív megerôsítôként szolgálnak. 60 tudományos
2006 147. évfolyam, 25. szám
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közlemény metaanalízisének eredményei szerint a
házaspárok alkoholfogyasztása nem adekvát, hanem
hibás megoldásnak bizonyult, mivel a házasfelek elidegenedettségélményét fokozta, növelte a negatív
házassági interakciók számát, és a házasságon belüli
agresszivitási szint növekedésével volt összefüggésben (27).
Kötôdési stílusok és erôszak házaspárok között
Negyvenegy instabil kapcsolatban lévô pár kötôdési
stílusának vizsgálata során kiderült, hogy a szorongásos kötôdés (anxious attachment) nôknél az erôszak áldozatává válás elôjelének bizonyult, férfiaknál viszont nem. Elutasító (dismissive) kötôdési stílus férfiaknál abban az esetben bizonyult az áldozattá válás elôjelének, ha a férfi a problémamegoldó
kommunikáció modelljét választotta. A szorongásosan kötôdô nôk és elutasító férfiak kombinációja az
erôszakos viselkedés erôs beharangozója. A házasság
tartóssága és rossz problémamegoldó kommunikációja tovább növeli az erôszak valószínûségét (6).
Kulturális különbségek
A fekete párok 23%-a, a fehér párok 11,5%-a és a
latin-amerikai párok 17%-a számolt be a vizsgálatot
megelôzô egy évben nôkre irányuló erôszakról. A
férfiakra irányuló erôszak elôfordulási aránya is magas volt: a fehér pároknál 15%, a fekete pároknál
30%, a latin-amerikaiaknál 21%. A partnerrel
szembeni erôszak kisebbségek körében elôforduló
nagyobb elôfordulási gyakorisága nem magyarázható egyetlen tényezôvel, inkább tényezôk sajátos
összjátékára vezethetô vissza: egyéni (személyiségbeli) tényezôk, a partnerek közötti viszony típusa,
valamint környezeti tényezôk. A kutatás szerint az
erôszakos férfiak 30–40%-a, a nôk 27–34%-a ivott
az esemény idején. A feketék és a fehérek körében
az alkoholivással összefüggô problémák kapcsolatban voltak a partnerre irányuló erôszakkal, a latinamerikaiaknál viszont nem. A partnerrel szemben
megnyilvánuló erôszak esetén az alkohol szerepét az
alkohol gátlásfelszabadító hatása magyarázhatja. Az
is lehetséges, hogy az emberek az alkoholt erôszakos
viselkedésük mentségeként tudatosan használhatják. Az is elképzelhetô, hogy a súlyos ivás és az erôszak közös gyökérre vezethetô vissza, például az impulzív személyiségre (9).
Ivás és erôszak elôfordulása gyors változásban
lévô tradicionális társadalomban: Kína
A hagyományos kínai családok hierarchikusak, a
férj abszolút tekintéllyel rendelkezik. A kínai nôk
családi és szociális státusát jól jellemzik a tradicionális aforizmák: „A verés szeretet, a szidás intimitás.”
Mivel Kínában a magánéletre kis hangsúlyt fektetnek, és a nôk ellen elkövetett házastársi erôszak a
privát élet szférájában történik, az erôszak ténye felett általában szemet hunynak. 1995-ben a US State
Department becslése alapján Kínában a feleségek
legalább 20%-át érte erôszak. Kínában 1985-ig, a
ORVOSI
HETILAP

1173

Nôk Harmadik Világkonferenciájáig elhanyagolták
ezt a problémát, majd a kutatások azt mutatták,
hogy a házasságon belül elkövetett erôszak a nôk
10–13%-át érinti, míg az elvált nôk között az elszenvedett erôszak elôfordulásának valószínûsége
25–70% (49).
Egy 2005-ben publikált tanulmány szerint Kínában a fizikai és szexuális abúzus élettartam- (lifetime) prevalenciája 38%, illetve 16%, a vizsgálatot
megelôzô egy évben történt abúzus gyakorisága pedig 21%, illetve 12%. Az élet során elôforduló súlyos fizikai erôszak gyakorisága 14%, az elmúlt 12
hónapban való elôfordulása 6%. A kevésbé súlyos
fizikai erôszak gyakorisága 24%, illetve 15%. Akiket
életük során ért fizikai abúzus, azoknak 29%-át érte
szexuális abúzus is. Akiket az elmúlt egy évben ért
fizikai abúzus, azok 24%-át szexuális abúzus is érte
az elmúlt egy évben. Az élet során elôforduló erôszak (fizikai abúzus, szexuális abúzus vagy mindkettô) gyakorisága az intim partner részérôl 43%, az elmúlt egy évben való gyakorisága 26% (50).
A kutatás feltárta a legfontosabb kockázati tényezôket is. A fô kockázati tényezôk a következôk voltak:
Demográfiai kockázati tényezôk. Az erôszak legmagasabb elôfordulási aránya azok között a nôk között
volt, akik vidéki környezetben nôttek fel, akiknek
kettô vagy több partnerük volt, illetve akiknek munkanélküli partnerük volt. Protektív faktornak bizonyult, ha a partner vezetôi vagy felügyeleti pozícióban dolgozott; ha a nônek saját jövedelme volt; ha
jelentôsebb ideje lakott az adott régióban.
Viselkedési kockázati tényezôk. Nagyobb valószínûséggel fordult elô erôszak a kapcsolatban, ha a nô
maga ivott; ha a partnere ivott; ha a partnere legalább egyszer lerészegedett az elmúlt év folyamán.
Különösen gyakori volt az erôszak azokban az esetekben, mikor a partnernek házasságon kívüli kapcsolatai voltak más nôkkel; ha gyakran veszekedtek
partnerükkel. Azok a férfiak, akik illegális drogokat
használtak, szintén szignifikánsan magasabb valószínûséggel éltek vissza fizikailag, testileg vagy mindkét
módon partnerükkel szemben.
Szocioökonomiai és kulturális kockázati tényezôk.
Azok a nôk, akik visszautasítottak valamilyen állást
a partnerük miatt, inkább ki voltak téve az erôszaknak. Nagyobb volt az abúzus valószínûsége, ha a
partner elvett az áldozattól pénzt, vagy ha a partner
megtagadta, hogy pénzt adjon neki. Figyelemre méltó, hogy azok a partnerek, akik megtagadták, hogy
pénzt adjanak feleségüknek, tízszer nagyobb valószínûséggel viseltettek erôszakkal feleségükkel szemben. A pénzügyek közös vezetése a partnerrel védô
faktornak bizonyult az egész élet folyamán elôforduló erôszakra nézve.
Azok a nôk, akik hittek a következôkben, nagyobb valószínûséggel váltak erôszak áldozatává
partnerük részérôl: (1) a férfinak meg kell mutatnia,
hogy ki az úr a háznál, (2) a feleségnek kötelessége
a nemi együttlét férjével akkor is, ha éppen nem
érez rá vágyat, (3) jó okok vannak a feleség megverésére, (4) a feleségnek kötelessége, hogy férjét szexuálisan kielégítse.
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Azok a nôk, akik úgy vélték, hogy a családi problémákról csak a családon belül szabad beszélni, 3–5ször nagyobb gyakorisággal voltak kitéve az erôszaknak. Azok, akik kevesebbet kommunikáltak
partnerükkel, szintén nagyobb eséllyel váltak abúzus áldozatává. Az irányító, ellenôrzô magatartás is
védô, prediktív faktornak bizonyult az erôszakra
nézve.
Az eredmények alapján arra lehet következtetni,
hogy minden öt – 18 és 60 év közötti – kínai nô közül kettô ellen fizikai erôszakot követett el a partnere valamikor az élete során, és minden öt kínai nô
közül egyet fizikai erôszak ért az elmúlt egy év során
(50).
Ezek a gyakorisági mutatók hasonlóak az USA
egészségügyi szervei által gyûjtött gyakorisági adatokhoz, vagy magasabbak annál. Az USA-ban az
egész élet alatt elôforduló erôszak valószínûségi aránya 30%, illetve 39%, az elôzô év során elôfordult
erôszak gyakorisága 6%, illetve 23% (11).
Viszonylag fiatal életkor, szegénység, különválás
vagy különélés, korábbi erôszak elszenvedése –
olyan faktorok, melyek a tanulmányok szerint kockázati tényezôknek bizonyultak az intim kapcsolati erôszakra nézve. Ezek után meglepô, hogy ebben
a vizsgálatban az életkor nem volt összefüggésben
az erôszakkal. Ennek okait érdemes volna vizsgálni.
A meddôség, illetve ha a pár csak lánygyermekeknek adott életet, ebben a vizsgálatban az elvárások
ellenére nem bizonyult kockázati tényezônek.
A partner droghasználata kapcsolatban volt az
erôszak alkalmazásával, bár a mintában a partnerek
csak 0,1%-a használt drogot. A házasságon kívüli
kapcsolatok markáns elôrejelzôi az erôszak arányának, ahogy azt egy korábbi, Shanghaiban végzett
kutatás is már kimutatta.
A viták gyakorisága is jól elôre jelezte az erôszak
bekövetkeztét. Több vita fordult elô azokban a kapcsolatokban, ahol már korábban is érte erôszak a
nôt.
A férfiak financiális ellenôrzô szerepe különösen
fontosnak tûnt ebben a tanulmányban. Ez a megállapítás egybecseng Levinson elméletével, mely szerint azokban a társadalmakban a leggyakoribb a feleség bántalmazása, amelyekben a férfiak gyakorolják a pénzügyi kontrollt, különösen a családi jövedelmek felett (26). Gallin (1992) szintén arról számolt be, hogy Taivanban a feleségeket megverték,
ha azok nem adták oda férjüknek privát pénzüket,
mikor az például inni vagy szerencsejátékozni akart
(13).
Ez a tanulmány azt mutatja, hogy Kínában gyakori az intim kapcsolatokon belüli erôszak, ugyanakkor meglehet, elôfordulási aránya még mindig
alábecsült, hiszen Kínában sokan osztják azt a nézetet, hogy a családi problémákat családon belül kell
tartani.
A kockázati tényezôket Kína kulturális kontextusának megfelelôen érdemes értelmezni. Sok nô még
ma is a férfidominanciát tekinti normának. Az abúzus valószínûsége és a hagyományos kulturális felfogás között a kapcsolat jelentôsnek tûnik.
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A kínai vizsgálat értelmezése. Xu és mtsai szerint tehát Kínában gyakori az intim kapcsolatokon belüli
erôszak, amelynek a nôk, a feleségek az áldozatai.
Az erôszak általuk talált gyakorisága összhangban
van az USA-ban megfigyelt értékekkel (27). Xu és
mtsai ezt a jelenséget Kína kulturális kontextusán
belül értékelik. Véleményük szerint sok nô még ma
is a férfidominanciát tekinti normálisnak. Az abúzus valószínûsége és a hagyományos kulturális felfogás között a kapcsolat jelentôsnek tûnik (50). A
kulturális kontextus nem lehet kétséges, ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy csak a hagyományos férfi-nô kapcsolati modell túlélése állhat a leletek mögött. A szerzôk ugyanis a viselkedési kockázati tényezôk vonatkozásában egyértelmû összefüggést tártak fel az alkoholivás és erôszak között
(50). Ez a lelet más kutatási eredményekkel is összhangban van. Ha az alkoholivás ennyire szignifikáns szerepet játszik az erôszakos cselekmények kialakulásában, akkor felvethetô, hogy az alkohol feszültségszabályozó, önmedikalizáló funkciója, illetve e funkció változásai legalább akkora jelentôségûek a családon belüli erôszak kialakulásában. Különösen nagy jelentôsége lehet az alkohol fenti funkcióinak egy olyan társadalomban, amely rendkívül
mély és sokrétû társadalmi változásokon megy keresztül, mint Kína, ahol a történelmi tradíciók, a
kommunista kövületek és a piaci viszonyok együttes jelenléte egyedülállóan hibrid formációkat hozott létre. További kutatásoknak kell tisztáznia,
hogy az alkoholivás és erôszak összefüggései Kínában milyen konkrét társadalmi változásokra vezethetôk vissza (2).

Terhesség, erôszak és alkoholivás
Az USA-ban a terhes nôk 4,3%-a van kitéve súlyos
erôszaknak, leggyakrabban férfipartnerük által. A
kutatások eredményei szerint a megvert nôk
40–60%-a terhes, és ezek a nôk négyszer nagyobb
valószínûséggel vetélnek el, mint a nem megvert
nôk (36). A terhesség olyan veszélyes idôszak, amikor az erôszak elkezdôdhet vagy eszkalálódhat, károsítva a magzatot és az anyát (31). Korábbi kutatások arra engednek következtetni, hogy a terhesség
alatt elszenvedett sérülés az erôszak súlyosságával
van összefüggésben, és azok a férfiak, akik terhes
nôket vernek, extrém módon veszélyesek (10). Önkézzel indukált vagy megkísérelt vetélések, multiplex mûvi abortuszok, spontán vetélések, válás
vagy különélés terhesség alatt gyakran függ össze
olyan abúzussal, amely elsôsorban szülészeti és nôgyógyászati osztályokon figyelhetô meg (42). 476
terhes nô traumatikus sérülésének 54,6%-át motorbaleset, 22,3%-át családon belüli erôszak,
21,8%-át elesés, és 1,3%-át égés, sebszakadás vagy
állati harapás okozta. A családon belüli erôszakot
elszenvedô nôk drogokat és alkoholt fogyaszthatnak abból a célból, hogy eltitkolják szégyenüket és
szenvedésüket. A droggal kombinált erôszak tovább
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veszélyeztetheti a terhes nô és a még meg nem született gyermek egészségét. A terhesség alatti alkoholivás meglepô módon nem befolyásolta a késôbbi
gyermeknevelési gyakorlatot (18).
Az agresszivitással jellemzett házasságokban a
terhesség alatt tovább nô az agresszivitás-szint. A
terhesség alatt bántalmazott nôk isznak, illetve többet isznak, mint a nem bántalmazott terhes nôk
(28).
Egy közelmúltban végzett svéd kutatás eredményei szerint 207, szülészeti osztályon kezelt terhes
nô közül 30 volt bántalmazás áldozata. A Nôkkel
Szembeni Erôszak Súlyossága Skála (Severity of Violence Against Women Scale – SVAW) értékei alapján a terhes nôket leggyakrabban fel- és alkarjuknál,
arcuknál és nyakuknál bántalmazzák (15). A terhesség során bántalmazott nôk 95%-a már a terhesség
elôtt is erôszaknak volt kitéve. Az erôszak áldozatai
közül 4,3% szenvedett el súlyos bántalmazást. Az
erôszaknak kitett, illetve e problémával nem jellemzett terhes nôk között a fô különbség az volt, hogy
az áldozatok a fiatalabb korosztályhoz tartoztak,
képzettségük kisebb volt, kisebb jövedelemmel rendelkeztek. Férfipartnerük alkoholivása és dohányzása erôsen korrelált az általuk kivitelezett fizikai és
szexuális erôszak súlyosságával (15). Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a szülészeti-nôgyógyászati osztályokon sokkal nagyobb súlyt kell helyezni
a fizikai bántalmazások, különösen a rejtett testrészek sérüléseinek felismerésére. Az orvosi vizsgálatnak ajánlatos kiterjednie a partner alkoholivási mintáinak, mint a családon belüli erôszak kockázati tényezôjének a vizsgálatára is.
A fejlôdô országokban, ahol a nôkkel szembeni
erôszak prevalenciája 4–29% közötti (34), és a kockázati tényezôk között szegénység, mindkét partner
alacsony iskolai végzettsége, valamint a nem várt
terhesség szerepelt (34), az alkoholfogyasztás szignifikánsan magasabb volt a bántalmazott nôk férfipartnereinél, és nagyobb, de nem szignifikáns alkoholfogyasztás volt megfigyelhetô az erôszakot elszenvedett terhes nôknél, szemben a kontrollcsoporttal (25).

Klimax után lévô nôk elleni erôszak
Egy közelmúltban végzett amerikai kutatás eredményei szerint 91 749 postmenopausalis életkorban lévô nô (életkor 50 és 79 év között) 11,1%-a számolt
be a vizsgálatot megelôzô évben elszenvedett erôszakról. 2,1%-uk fizikai, 89,1%-uk verbális abúzust élt át, míg 8,8% fizikai és verbális agressziót
egyszerre. Az erôszakot meghatározó tényezôk a
következôk voltak: kis jövedelem, a különbözô segítô szolgáltatások fokozott igénybevétele és egyedül lakás. A hároméves nyomon követés során a
nôk 5%-a számolt be új erôszakos esemény elszenvedésérôl, 2,8%-uk fizikai abúzus áldozataként,
míg 92,6%-uk verbális agresszió elszenvedôjeként.
4,7%-uk mindkét erôszaktípust átélte. A postmenoORVOSI
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pausalis életkori periódusban lévô nôk tehát ugyanúgy ki vannak téve erôszaknak, mint a fiatalabbak.
Ez az abúzusfajta súlyos fenyegetést jelent a nôk
egészségére (33).

A férfiak és nôk közötti különbségek
az alkoholivás során kialakuló
erôszakos viselkedés terén
Egy vizsgálat során 330 egészséges szociális ivóval
(164 férfi és 166 nô), alkohollal és placebóval, valamint az un. Taylor-féle agresszióparadigma segítségével végzett felmérés során az alkohol egyáltalán
nem váltott ki agresszivitást a nôknél, férfiaknál is
csak azoknál, akiknél „nehéz temperamentumot”
mértek pszichometriai tesztek segítségével. A Taylor-féle agresszióparadigma: enyhe elektromos
árammal ingerlik versenyfeladat során a vizsgált
személyeket. Az ingerek fiktív ellenfél felôl érkeznek, és lehetôség van arra, hogy a vizsgálati személy
különbözô erôsségû elektromos árammal viszontingerelje képzelt ellenfelét. Ezzel vizsgálják, milyen
agresszív válaszkészséget mutat a vizsgált személy.
Az eredmény arra utal, hogy az alkoholfogyasztás
nem növeli az agressziós szintet valamennyi személynél valamennyi szituációban. A férfi partnerek
együttélési erôszakosságának vizsgálatát általában
nehezítik a felek eltérô interpretációi. Amikor például a nôk szerint agresszív viselkedésük válasz a
férfi partner agresszív viselkedésére, a férfi partnerek rendszerint a helyzetet úgy értelmezik, hogy
nôpartnerük kezdeményezte az agressziót (43).
Ugyanakkor mindkét fél megegyezik abban, hogy a
nôk hajlamosabbak agresszivitásra, ha a férfi alkohol hatása alatt agresszív, mint ha józanul tenné ezt.
Összefoglalóan elmondható, hogy az alkoholos agressziót az különbözteti meg a nem alkoholos agressziótól, hogy elôbbi súlyosabb és inkább kölcsönösségen alapul, mint a józan epizódok során jelentkezô házassági agresszivitás esetében (43).

A nôk áldozattá válása
és alkoholivása
A nôk áldozattá válása összefügg alkoholivási szokásaikkal. Áldozattá válásuk alkoholivásuk mértékével
korrelál (37). Egyetemista nôk szexuális bántalmazása kilencszer volt nagyobb mértékû azokon a napokon, amikor erôs alkoholhatásnak voltak kitéve,
háromszor volt nagyobb akkor, amikor enyhébb
módon fogyasztották az alkoholt, mint amikor egyáltalán nem ittak. A nem szexuális jellegû agresszió
áldozatává válás ugyanezeknél a nôknél hétszer volt
nagyobb erôsen italos állapotban, háromszor enyhén italos állapotban, mint józanul. Az egyetemista
nôk áldozattá válásának kockázata saját alkoholfogyasztásuk mértékében nô (37).
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A nôk erôszakos viselkedése
és alkoholivása
A terhesség alatti dohányzás, alkoholivás és drogfogyasztás foetalis abúzusként került meghatározásra,
és az anya gyermekével szemben mutatott agresszivitása egyik megnyilvánulásának tekinthetô. A büntetésre szocializált anyák hajlamosak gyermekeiket
is büntetni, különösen, ha rendszeres alkoholivás is
jellemzi ôket. Egy reprezentatív hazai mintán végzett kutatás eredményei szerint a gyermekverés széles körben elfogadott. Azok a nôk, akiket vertek,
nagy eséllyel maguk is verik a gyereküket, de legalábbis elfogadják a verést nevelési eszközként (44).
A nemzetközi szakirodalomban ezt a jelenséget nevezik az „erôszak ciklusának” (4, 48).

Munka és munkanélküliség,
alkoholivás és családon
belüli erôszak
Sokáig élt az a hiedelem a köztudatban, hogy a
munkanélküliség megnövelheti a családon belüli
erôszakot akár azáltal is, hogy növeli a problémaivás vagy súlyos ivás (veszélyes ivás) kockázatát. Az
USA-ban a Nemzeti Családi és Háztartási Felmérés
(National Survey of Families and Households) keretében 4780 házas, illetve együtt élô személy 1987ben felvett adatait újra felvéve logisztikus regresszió
modell segítségével vizsgálták az alkoholfogyasztással összefüggô családon belüli erôszakot a munkaviszonnyal összefüggésben. A családon belüli erôszakot mindkét partner fizikai tettlegességeként definiálták az egymás közötti viták során. Az eredmények
azt mutatják, hogy a munkával nem rendelkezôknél nem volt nagyobb a családon belüli erôszak kockázata, mint a munkával rendelkezôknél. Ugyanakkor azoknál a dolgozó személyeknél, akik szociális
juttatásokban részesültek, magasabb volt a családon
belüli erôszak, mint a munkanélkülieknél vagy a
szociális juttatásokban nem részesülô dolgozóknál.
A problematikus alkoholfogyasztás elôre jelezte
mindkét csoportban a családon belüli erôszak elôfordulását, ugyanakkor a családtól és a barátoktól
származó támogatással való elégedettség csökkentette a családon belüli erôszak valószínûségét. Ez a
vizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy az alkohol
helytelen használata fontos szerepet játszik a családon belüli erôszakban, és arra is, hogy monitorozni
kell a jóléti, szociálpolitikai reform hatását a családon belüli erôszakra (40).
Köszönetnyilvánítás: Ez a tanulmány a Nemzeti Kutatásfejlesztési Program (NKFP) keretében készült, az Alkoholfogyasztással összefüggô kriminológiai problémák
komplex vizsgálata – Pigmalion Projekt címû kutatási
program részeként. A projekt nyilvántartási száma:
NKFP-5/052/04.
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„Bizony cseppet sem könnyû a másokon uralkodás tudománya,
amikor az önuralom is annyi gondot s bajt okoz.”
Montaigne
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