
Válni nehéz… 
Jól válni – talán 

lehetséges? 

 
 A válás a leggyakoribb családi 

probléma. A válások gyakorisága 

folyamatosan növekszik. A ma megkötött 

házasságok fele potenciálisan válással 

végződik. A gyermekek igen nagy hányada 

éli át családja szétesését, az átmeneti, vagy 

végleges „egyszülős” gyermekkort, esetleg 

egy új család kialakulásának nehézségeit. A 

magas előfordulási gyakoriság nem 

változtat azon a tényen, hogy a válás az 

érintettek életében az egyik legsúlyosabban 

traumatizáló érzelmi és egzisztenciális 

válság. Sem a társadalom, az intézmények, 

sem az egyes emberek nem tudnak kellően 

alkalmazkodni ahhoz a  krízishez, amelyet a 

válás előidéz a családok életében, és 

amelynek minden családtag ki van 

szolgáltatva, elsősorban és a 

legvédtelenebbül  a gyermek. 

 

Ahhoz képest, hogy a válás potenciálisan 

mennyire traumatikus, és milyen sok 

családot veszélyeztet, nincs kultúrája. Az 

érzelmi-indulati viharokat kiváltó válási 

folyamat gyakran jut el bírósági döntésig, de 

ez önmagában nem juttatja érzelmi 

nyugvópontra az addigra már gyakran 

sokszorosan sérült családtagokat. 

 

A szülőknek gyakran nincsenek 

szempontjaik ahhoz, hogy közös 

gyermekeiket hogyan kímélhetnék meg 

leginkább. 

Nincs kapaszkodójuk ahhoz sem, hogy 

mennyiben és mi módom maradhatnának 

mindketten szülei közös gyermekeiknek a 

válás után. A gyermekek autonóm érdekei 

gyakran és könnyen áldozatul esnek a válási 

háborúban, vagy a szülők a gyermeket 

éppen fegyverként használják az egymás 

ellen folytatott küzdelemben.  

A válási háborúba bevont gyermeknek 

nemcsak érzelmei sérülnek, 

jogai csorbulnak, de mivel a gyermek súlyos 

lojalitás-konfliktusba van kényszerítve, 

törvényszerűen tünethordozó lesz, 

problémásan fog viselkedni, érzelmi 

fejlődése elakad, vagy félresiklik. 

 

A családjog és a gyermekvédelmi törvények 

a gyermekek védelmét ugyan kiemelten 

képviselik, de éppen az évekig elhúzódó 

gyermek-elhelyezési és kapcsolattartási 

perek és hatósági eljárások azok, amelyek 

során kivétel nélkül beigazolódik, hogy a 

törvényesen ugyan elvált, de egymástól 

érzelmileg leválni nem tudó párok harcukat 

az immár egyetlen közös területen, 

gyermekük terepén vívják tovább, a 

legsúlyosabb sebeket éppen gyermekükön 

ejtve ezzel. 

 

 

Jól válni annyiban lehetetlen, hogy a válás 

minden családtagnak fájdalmas veszteség.  

De a családtagok és elsősorban a gyermekek 

érzelmi sérülésének esélyét megelőzhetjük, 

minimalizálhatjuk. Ez elsősorban a 

szülőkön múlik, azon, hogy meg akarják-e 

óvni önmagukat, a másikat, és elsősorban a 

gyerekeket a család felbomlásának 

lehetséges traumatikus következményeitől. 

Törekednek-e arra, hogy a képesek 

maradjanak, vagy újra képessé váljanak az 

eredményes kommunikációra, hogy szülői 

feladataiknak továbbra is meg tudjanak 

felelni. 

 

Mit tehetnek ennek érdekében? Forduljanak 

szakemberhez.  

Együtt vagy akár külön-külön. A válás által 

kiváltott szorongás, csalódottság, 

frusztráció, harag, becsapottság, 

kudarcérzés, bűntudat, önértékelési 

problémák, elbizonytalanodás érzelmi 

örvényében ugyanis még azoknak az 

embereknek a konfliktustűrő és megoldó 

képessége is csődöt mondhat, akik a 

hétköznapokban ebben profik.  

 

 

 

Már néhány konzultáció is segíthet! 
  



 

Mikor forduljon szakemberhez? 

 

Bármikor 

 

Ha úgy érzi, hogy házas- vagy családi élete 

kátyúba jutott, és ezt rendbe szeretné hozni. 

(pár- vagy családterápia.) 

 

 

Válás előtt 

 

Ha a válás gondolata már felmerült, de még 

nem döntöttek. Nem biztosak abban sem, 

hogy kapcsolatuk helyrehozható-e. Egy 

problémafeltáró beszélgetéssorozat elvezethet 

a döntésig. 

 

Válás közben vagy után 

 

Pszichoterápiás szolgáltatás a válófélben, 

vagy válás után lévők részére, amelynek célja 

a válással együtt járó családdinamikai és 

egyéni érzelmi krízisen való átsegítés, a 

gyászmunka támogatása, az újrakezdés 

feltételeinek a megteremtése. 

 

Egyik esetben sem cél egy elromlott 

házasság minden áron való megmentése. 

Nem cél az érintettek bármilyen jellegű 

megítélése. 

Nem cél bármilyen jellegű „igazság” 

szolgáltatása. 

 

ügyfélfogadási idő: 

hétfő 900-1700 

kedd 1300-1700 

szerda 1300-1700 

csütörtök 900-1700 

péntek 900-1300 

elérhetőségek: 

cím:  1012 Bp., Attila út 89. 

telefon:  356 8363 
  356 9599 
e-mail:  budavarszk@budavarszk.hu 
web:  www.budavarszk.hu 

 

 

megközelíthető: 
5-ös busszal a Mikó/Alagút utcai megálló 
18-as villamossal a Mikó utcai megálló 
 

VÁLNI NEHÉZ… 
 

 

 

 
 

 

 

Budavári Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

 

1012 Budapest Attila út 89. 

 

 

Szolgáltatásaink a kerületi lakosok 

számára ingyenesek! 

 

http://www.budavarszk.hu/

