
HAJNAL ÁGNES

1971-ben az ELTE BTK
pszichológiai szakán vég
zett. Az egyetem elvégzése
után szakpszichológusként
dolgozott pszichiátriai gon
dozóíntézetben, kórházi
pszichiátriai osztályon, négy
éve pedig a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem
Magatartástudományi Inté
zetében. 1979 óta folytat
igazságügyi szakértői tevé·
kenységet, ennek kereté·
ben több száz válási és
gyermekelhelyezési perben
álló családot vizsgált.

Családi krízisek
és gyermek
elhelyezési perek
Magyarország nemcsak az öngyilkossági halálozások és kísérletek
számában, keringési és tumoros betegségekben, halálos kimenetelű

balesetekben, valamint különösen a férfiak alacsony élettartamában
áll hosszú évek óta vezető helyen Európában, de a válások száma
is igen magas. Válási és gyermekelhelyezési perben álló, Budapes
ten élő magyar családokat szeretnék bemutatni, rámutatva arra,
hogy a nagy indulatokkal és megkeseredéssel folyó perek miként
vezetnek a különféle pszichés dekompenzációk halmozódásához.

Évente 23-24.000 válást mondanak ki, és 1.000 fennálló házas
ságra 9,5-9,8 válás jut. 1995-ben például a bíróságilag felbontott há
zasságok 74%-ában volt közös gyermek, és a szülők válása 23.313
gyermeket érintett. A gyermekek elhelyezésérőlválás esetében - a
szülők megegyezésének hiányában - a bíróság dönt. A bíróság a
gyermeket annál a szülőnél helyezi el, akinél a kedvezőbb testi,
érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosítva látja. A kapcsolattartást is
szabályozza a jog, ha a szülők nem tudnak megegyezni, ami igen
hátrányosan sújtja a gyermektől külön élő szülőt, A gyermekért
folytatott harc sokszor összefonódik a lakásért folyó küzdelemmel
is. A válások és gyermekelhelyezési perek növekvő számával nö
vekszik a bíróságok igénye a pszichológus szakértők bevonására,
akiknek többnyire a nevelésre egyaránt alkalmas szülők között kell
a nevelői alkalmasság különbségét megállapítaniuk, figyelembe vé
ve a gyermekek érzelmi kapcsolatát, kötődését a szülőkhöz és test
véri helyzetben egymáshoz.

A perek során véletlenszerűenkiválasztott 100 családnál tapasz
talható (200 felnőtt, 158 vizsgált gyermek) legfeltűnőbb jelensé
gekről szeretnék beszámolni.

A minta bemutatása

Az életkor a mintában
A felnőttek átlagéletkora:
1}. gyermekek átlagéletkora:
Eletkori eloszlás:
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36,S év
9,4 év

3,5-6 év:
7-10 év:

11-15 év:

51 eset
49 eset
58 eset



A gyennekek száma a mintában
A 100 családban 170 közös saját gyermek nevelkedett, a perben

vizsgált gyermekek nem vizsgált édestestvéreinek száma 12, akik
nek vizsgálatát nem rendelte el a bíróság nagyon alacsony vagy a
nagykorúsághoz közel álló életkora miatt.
Előző házasságok a mintában

14 férfinak és 17 nőnek volt korábbi házassága.
A házasság időtartama a mintában

76 házasság az együttélés 5-15. éve között bomlott föl, 16-20 évi
együttélés után vált el14 házaspár, a házasság első 4 évét követően
10 házaspár.
Iskolai végzettség a mintában

A mintában az iskolai végzettség meghaladja a magyar átlagné
pességre vonatkozó adatokat, mert 8 általánost nem végzettek nin
csenek e csoportban, ugyanakkor a felsőfokú végzettségűek három
szoros arányban vannak reprezentálva a mintában.
A családok élethelyzete a szakértői vizsgálat idején

Együtt él: 43 házaspár
Külön él: 57 házaspár. Ebből újabb élettársi kapcsolatban él: 28

nő és 25 férfi.
A vizsgálat idején 1 szülővel él a vizsgált gyermekek közül: 95

gyermek
Valamelyik szülő (gyermekkel élő vagy a gyermektől külön élő

szülő) új élettársi kapcsolata által érintett gyermekek száma: 89
Édestestvérétől elszakadt (legalábbis átmenetileg): 16 gyermek

Munkaviszony
A főváros kedvezőbb álláskínálata miatt tényleges munkanélküli

a mintában nem volt, a személyek zöme (főleg a férfiak) főállásu

kon kívül másodállásokkal is rendelkeztek, ami a napi 8 órán túli,
és sokszor hétvégi munkát is jelent.
Tapasztalatok

A szituáció, amelyben az igazságügyi szakértői vizsgálat történik,
végletesen kiélezett. A kiélezettséget egyrészt az elhúzódó házassági krí
zis jelenti, másrészt a per maga. Ennek kimenetele a személyek számára
sorsdöntő következményekkel jár az élet szinte minden területén, ezért
a per pozitív kimeneteléhez valamennyi személynek meghatározó érde
ke fűződik. A gyermekek elhelyezésében megegyezni nem tudó szülők

között a gyermekek érzelmi megnyeréséért rivalizáció kezdődik, és ez
a nevelési ellentétek kiéleződésében csúcsosodik ki. (A látszólagosan ne
veléssel összefüggő ellentétek felduzzadása alapvetően a perrel össze
függésben jelentkezik, és többnyire csupán a házassági ellentétek kibon
takozásával merülnek fel.)

A válás maga, valamint az ehhez csatlakozó harc agyerekekért
és/vagy a gyerekek ürügyén a család egészének és egyes tagjainak is
olyan krízisét okozza, amely a családot valamennyi funkciój ában érin
ti (nevelés, érzelmi- és szexuális szféra, egzisztenciális viszonyok, ba
ráti és rokoni kapcsolatok, motivációk, értékek).
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Szülői magatartásformák a gyermekelhelyezési perek folyamatában, és
ezek összefüggése a gyermekek pszichés dekompenzációjával

1. Fontos érzelmi kapcsolatok elvesztése, illetve a szülők élettársi kapcso
latai

A gyermekek számára nagy érzelmi megterhelést jelent maga a
szülők közti házassági konfliktus, az egyik szülő részleges vagy
teljes elvesztése, majd az esetleges lakóhelyváltozás folytán a ko
rábbi érzelmi kapcsolatok elvesztése (óvoda-iskolaváltozás), és az
új környezethez történő alkalmazkodás kényszere. Már a per idő

szakában egyik vagy mindkét szülő sokszor új élettársi kapcsolatba
lép, és az új partner révén a gyermek új testvéreket is nyerhet,
részben az élettárs által az új együttélésbe hozott gyermekei, rész
ben a szülő új kapcsolatából született féltestvérek révén. A lakó
hely-, iskola- és óvodaváltozások sora a mintában pontosan felmér
hetetlen volt. Ugyancsak nem felmérhetőekazok az érzelmi vesztesé
gek, amelyek a gyermekeket az egyik szűlő rokonságának részleges
vagy teljes elvesztésével érik annak révén, hogy a házastársi ellentétet
és indulatokat a felek kiterjesztik a másik fél rokonságára is.
2. Verekedések, veszekedések a házastársak között

Figyelembe véve a napirenden levő veszekedéseket, és igen sok
családban a rendszeres verekedéseket a két nem egyenlő részvéte
lével a házassági krízis elmélyülése időszakáról, úgy látszik, hogy
a házastársak a partneri viszony megromlásában saját szerepüket
alig elemzik, annak minden okát a másik félre hárítják, az együtt
élés harmonikus időszakát is átértékelik utólag, minek következté
ben a kapcsolat gyűlölködéssé fajul.

A verekedések nem mutatnak a mintában összefüggést sem az
agresszivitással mint személyiségvonással, sem az iskolai végzett
séggel. Úgy látszik, hogy a frusztrációk mennyisége az elviselhetet
lenségig fokozódik, és ez a partnerek közötti kölcsönös és kímélet
len feszültséglevezetésében nyilvánul meg, jóllehet egyéb szociális
kapcsolataikban, életvezetésük egészében általában jól alkalmazko
dó személyek (A mintában a 200 felnőttből csupán 6 esetben lehe
tett nevelési alkalmatlanságot véleményezni, 4 esetben antiszociális
személyiség és alkoholizmus, 2 esetben súlyos és krónikus skizo
frénia alapján.) Elemezve a házastársak által adott indokokat a há
zasság megromlásáról, vezető helyen áll a közös kikapcsolódási
formák, pihenés, közös nyaralás hiánya, az anyagi gondok, elhide
gülés, külső kapcsolat(ok).
3. A gyermekekért folyó rivalizáció

A fentieken túlmenően a per során a gyermekért folyó küzde
lem, rivalizáció az érzelmi megterhelések sorát a végletekig felfo
kozza. Elmondható, hogy a szülők óriási többségét a gyermekhez
tényleges érzelmek fűzik, ami nem összeférhetetlen azzal a tapasz
talattal, hogy a megegyezés hiányát nem ritkán az a hátrányos ér
zelmi-anyagi helyzet is indokolja, amely a külön élő szülőt sújtja.
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A gyermekelhelyezési per indítékai között igen nagy számban fel
lelhető viszont a másik fél elleni gyűlölet, bosszúvágy. A partneri
viszonyt a szülők nem képesek megkülönböztetni a nevelési kérdé
sektől. Az elhatározott válás ellenére sokszor mindkét fél tovább
hordozza a sérelmeket, fájdalmat, dühöt, ami továbbra is egymás
hoz láncolja őket. A gyermekeket pedig bevonják a harcba, megle
hetősen változatos módszerekkel.

A szülői rivalizáció leggyakoribb módjai

1. A rivalizáció e perek során a szülői magatartásból soha nem
hiányzik. A gyermek érdekeit, lelki egyensúlyát védeni kívánó szü
lőknél is megfigyelhető a korábbihoz mérten fokozódó engedé
kenység, türelem, a változatos programszervezés, nagyobb időrá

fordítás. Ezek az esetek a rivalizáció viszonylagosan pozitív eszkö
zökkel történő megvalósításához tartoznak.

2. Korrumpálás anyagi eszközökkel az egyik vagy mindkét szü
lő oldaláról, ami állandó ajándékozáshoz vezet.

3. A szülő a gyermeket viselkedésében nem korlátozza, nem tilt,
nem büntet, ettől remélve a gyermek fokozottabb kötődését.

4. Csábítás a gyermek vágyainak megfelelő abszurd ígéretekkel
(például kap majd lovat a lakótelepi lakásba, felhőkarcolót stb.).

5. Amit az egyik szülő követel, tilt, azt a magatartásformát a
másik fél engedi, serkenti.

6. Az erőszakosabb szülő a másikat kiszorítja a gyermekkel tör
ténő foglalkozásból, megszünteti az érintkezés lehetőségét is, pél
dául utazásokat, kétnapos programokat szervez, ürügyekkel ki
hívja a gyermeket a másik fél szobájából stb. Kedvezőtlenebb

esetben a gyermeket a másik szülővel való minden kontaktus mi
att határozottan bünteti, például nem ehet a másik szülő vacsorá
jából, nem beszélhet vele, nem mehet vele a játszótérre, nem fo
gadhalja el ajándékát stb., és emellett minden, a másik szülővel

szembeni negatív megnyilvánulást jutalmaz. A gyermek helyzete
akkor válik végképp tarthatatlanná, ha mindkét fél alkalmazza
ugyanezeket a módszereket, és a gyermek bármely reakciójával is
kivállja valamelyik szűlő haragját, sértettségét.

7. Az öndicséret, a saját kiválóság állandó hangoztatása, aminek
révén szokványos és triviális tevékenységek is irreálisan felértéke
lődhetnek a gyermek szemében (például vacsorát adott stb.).

8. Bűntudatkeltés érzelmi zsarolással (például "sírok, mert el
mész apáddal, és én egyedül leszek egész nap", "meghalok, ön
gyilkos leszek, ha elhagysz").

9. Fenyegetés a másik fél választása esetében (például veréssel vagy
érzelmi zsarolással: "úgy elmegyek, hogy sose látsz többet").

10. Befolyásolás direkt, közvetlen módszerekkel a másik szülő ellen.
11. A per során már különélő szülő gyermekkel való kapcsolat

tartásának akadályozása különféle módszerekkel (hivatkozás a
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gyermek nem létező betegségére, távollétére, a gyermekek köl
csönös "elrablása és visszarablása" óvodából, iskolából, játszótér
ről). Néha a két szülő rokoni és baráti köre ütközik meg, előfor

dul, hogy testőröket fogadnak a szülők a gyermek mellé.

4. A házassági krizis, ill. választási kényszer pszichés következményei a
gyermekeknél

Ott, ahol a rivalizáció, befolyásolás erőteljes a szűlők részéről, a
viták jelentős része a gyermekkel történő érintkezés körül folyik
(például kivel legyen a hétvégén, ki menjen érte az óvodába, kinek
a vacsoráját egye stb.). Ennek következménye, hogy azok a gyer
mekek, akik egyébként mindkét szülővel szívesen vannak együtt,
rettegnek a szülők egyidejű jelenlététől az agresszív jelenetek ismét
lődésének lehetőségemiatt.

A rivalizáció lényege, hogy mindkét szülö a másik szülőtöl való
érzelmi leválást kívánja a gyermektől, és az egyik szülőt a másik
megtagadásával kell megnyernie. A gyermek számára a legna
gyobb megterhelést talán az jelenti, hogy a szülők választást várnak
tőle, és a kivételesen szép esetek közé tartozik, amikor ez csak me
takommunikatív úton közvetítődika gyermek felé.

Ennek pszichés következményei

1. Súlyos bűntudat, önvád.
2. Érzelmi ambivalenciák, mert a gyermek mindkét szülőt szereti

és elutasítja egyidejűleg.

3. Kisgyermekektől életkorilag idegen érzelmi távolságtartás
mindkét szülő vonatkozásában.

4. Mindkét szülővel kapcsolatosan átélt csalódás.
5. A sokféle ellentétes befolyás során kialakuló tájékozódási

képtelenség, bizalomvesztés miatt gyakran alakul ki a teljes bezár
kózás, információ-visszatartás, A gyermek nem beszél érzelmi kér
désekről, mert "beszélni veszélyes". Gyakori, hogy az egyik szülő

a másik fél által teremtett információzárlat miatt a gyermeket irifor
mátorként, üzenetközvetítőkénthasználja fel. A szülők között így
keletkező veszekedések a gyermeknél bezárkózáshoz vezetnek.
Gyakori, hogy a gyermeket az információközlésért és az informá
ció-visszatartásért egyaránt büntetik.

6. A szülők által a gyermekekre kényszerített titkok, amelyek
saját életvezetésükre vonatkoznak, érzelmileg megterhelő velejárói
epereknek.

7. Taktikázás, zsarolás a gyermek részéről a szülők irányába.
A gyermekek egy része gyorsan felismeri a szülők vetélkedésé

ből nyerhető előnyöket. Azt a szülőt, amelyik éppen elmarasztalja,
vagy kívánságát nem teljesíti, azzal bünteti, hogy a másik félhez
fordul, "beárulja", aki a panaszokat azonnal orvosolja, megmutatva
a gyermeknek, hogy "ő a jobb szülö".
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A szülők így gyorsan megtanítják a gyermeknek, hogy minden
követelmény és ellenőrzés alól ki lehet bújni, minden vágyát azonnal
ki kell elégíteni, máskülönben elfordulásával bünteti a gyermek a szü
lőt. Jó értelmi képességű kisgyermekeknél, de főleg serdülőkorúaknál

jellemző és veszélyeztető a tiltások hiányának e következménye, mert
a serdülőkorban megjelenő új igények sokasága jó táptalaja a szülők

zsarolási lehetőségének (programok és pénz követelése, a hazamenés
időpontjának kitolása, diszkó stb.). Különélő szülők esetében pedig ti
pikus, hogy a gyermek átköltözésével bünteti a szülői tiltást, követel
ményt, korlátozást, és hogy mindkét szülő kijátszásával csavargásba
kezd. A szülők nevelési koncepciójuk egyeztetési képtelenségével, illet
ve saját érzelmi szükségleteik előnyben részesítésével megtanítják a
gyermeket arra, hogy a konfliktust kiváltó helyzetet mindig a kiváltó
helyzet elhagyásával oldja meg.

Kisgyermekeknél gyakorta előforduló taktika, hogy mindkét vetél
kedő szülőt biztosítják választásukról. Ennek oka hol az erős szorongás,
hol a faggatásoktól való gyors menekülés vágya, máskor pedig az a
pozitív érzelem, amelyet az ilyen közlés kivált a szülőből.

8. A tilalmak, követelmények megszűnése miatt gyakori a gyer
mekek szabályozatlan, fellazult, agresszív viselkedése.

9. Serdülőknél az azonos nemű szülővel történő erős azonosulás
alapján nem ritka a másik nem erőteljes elutasítása.

Agyennekek magatartászavarai, devianciái

A mintában 2 enyhe fokban értelmi fogyatékos és l epilepsziás
gyermek szerepelt, a többi gyermeknél lényeges egészségkárosodás, be
tegség nem állt fenn korábban.

A szülők válásával összefüggésbe hozható tünet, magatartászavar
54 esetben fordult elő (34%).

A magatartászavart, pszichopatológiai tüneteket mutató gyermek
ek csoportjában különösen nagy halmozódást mutattak a fenti meg
terhelő faktorok különféle kombinádójú halmozódásai.

Magatartászavarok gyakorisága a mintában gyennekeknél
l. Túlnyomóan szorongásos tünetek (alvászavar, pavor noct., írreális félelmek) 15esetben

2. Negatr" belgyógyászati status mellett testi tünetek (hasfájás, hányás, fejfájás, gyomorgörcs) 3 esetben

3. Enuresis noctuma, encopresis 3 esetben

4. Agresszr", irány~hatattan magatartás (iskolai, óvoda! ésszúlóí panaszokkal) 6 esetben

5. Súlyos tanulmányi hanyatlás (bukás több tárgyból). egyéb tünetekkel 6 esetben

6. Csavargás, szökés otthonról, játékterem, lopások, rendőrségi beavatkozással 7 esetben

7. Káb~6szertogyasztás első alkalommal l esetben

8. öngyilkossági gondolatok, autoagresszr" magatartás 2 esetben

9. öngyilkossági kisértet (4gyógyszeres, lértelmetszés) 5 esetben

10. Dadogás kezdete 2 esetben

11 . Obesitas 3 esetben

12. Anorexia nervosa (bulin1ával) l esetben

összesen: 54esetben
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A felnőtteknél is megfigyelhető a válási krízissel, perrel időbeli

egybeesést mutató pszichés dekompenzációk halmozódása (öngyil
kossági kísérletek, alkoholfüggőség kialakulása, depresszió, hipertó
niás krízis, önhíbás karambol, gyomorvérzés stb). Az összes felnőtt

19%-a vett igénybe orvosi kezelést a szakértői vizsgálatot megelőző
életszakaszban. A valóságban a vizsgálat során megállapítható pszi
chés dekompenzációk száma ennél jóval nagyobb volt mindkét
nemnél (74 eset), különösen az impulzivitás fokozódásával, öngyil
kossági gondolatokkal, enyhe lefolyású, orvosi ellátást nem igénylő

gyógyszeres öngyilkossági kísérlettel jellemezhető krízis-állapotok,
gyógyszer- és alkohol abúzus vonatkozásában.

Összefoglalás

A házasságok tömeges felbomlásában nagy szerepe van a felek által
kialakított új partneri kapcsolatnak. Az élet alapvető anyagi felté
teleinek megteremtése által megkövetelt hosszantartó fizikai, érzel
mi, anyagi megterhelések, mindkét fél munkavállalási kényszere,
másodállások vállalásának szükségessége és a gyermekek nevelé
sének megnövekedett terhei, a tartós lemondásra alapozott életvi
tel, a csökkent feszültségtűrő-képesség,az értékrendi zavarok sok
szor robbanásszerűeneredményezik a korábbi életvitellel történő

szakítást, a hosszantartóan visszaszorított személyes igényeknek,
önérvényesítésnek és az érzelmi felfrissülés keresésének olyan
módjait, amelyek egyúttal az érzelmi-anyagi megterhelések újrater
melését is jelentik.

Nagyon valószínű,hogy válás esetében a szülők megegyezésen
alapuló döntése a gyermekek elhelyezéséről jóval kisebb érzelmi
megterheléssel jár. Fokozott figyelmet igényel a csonka családok
számának növekedése mellett a nevelőszülői helyzetek tömegessé
válása Magyarországon, ami újabb érzelmi problémákkal terheli
mind a felnőtteket, mind a gyermekeket. Szinte közhelynek számít,
hogy milyen nagy a család szerepe a személyiségfejlődésben. A de
viáns viselkedésformák okaira vonatkozó elméletek sokfélék.
Azonban a gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó szakemberek,
függetlenül valamilyen pszichológiai irányzattal való elkötelezett
ségüktől és a megközelítés módjától, egyetértenek abban, hogy a
gyermekkori érzelmi veszteségeknek, traumáknak, a szülők króni
kusan konfliktuózus kapcsolatának vagy személyiségzavarának je
lentős szerepe van a gyermek személyiségének diszharmonikus
alakulásában, a gyermekkori magatartászavarok és a felnőttkori

pszichiátriai betegségek, pszichoszomatikus betegségek, devianciák
megalapozásában.

Magyarországon követő vizsgálatok hiányában nem tehetünk
kijelentéseket a jövőre vonatkozóan e felnőttek és gyermekek
pszichés fejlődését illetően, hiszen a per lezáródását követően a
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szituáció lezárulásával járó feszültségcsökkenés a pszichés de
kompenzáció átmenetiségét is igazolhatja elvileg. Nem kétséges
azonban, hogy a gyermekek e perek során elhúzódóan extrém
mértékű érzelmi feszültségeket és súlyos érzelmi veszteségeket él
nek át. Rendszeresen megélik, hogy kívánságaikon a szűlők ösz
szeütköznek, pedig egyiket sem szeretné elveszíteni. A gyermek
minden közeledési kísérlete az egyik fél koalíciós kísérletéhez ve
zet, és a másik fél szeretetmegvonása fenyegeti. Az egyik szülő

höz való erős kötődését a másik szülő megtorlása követi, amely
komoly szorongás forrásává válik. Mindkét szülőtől erős distanci
át tartani egy gyermek számára nem fenntartható, és minél fiata
labb, annál kevésbé. Számos vonatkozásban tehát a gyermek ket
tős kötésben él. A helyzetet, főleg a kisgyermek, sem menekűlés

seI, sem közeledéssel nem képes megoldani, mert egyaránt bünte
tik. Viszonylagos feloldódás csak akkor következik be, ha az
egyik szülő nincsen jelen. Az egyik, vagy mindkét szülő azonnal
teljesíti követeléseit. Így nem tanulja meg a frusztrációk elviselé
sét, a szükségletek késleltetését anélkül, hogy agresszív vagy dep
resszív legyen. A kényszer alkalmazása a szülők között, vagy a
gyermek irányába gyakori viselkedésmodell a vizsgált családok
ban. Ha a családban a sikeres kényszer dominál, a gyermekek át
veszik, annál inkább, minél kevésbé van a családban vagy a csa
ládon kívül alternatív modell. Sokszor a gyermek instrukciót is
kap az egyik szűlőtől, hogyan kell célját a másiknál elérni (pénz,
ajándék, ruha, hazugságok stb.). E megoldások gyors sikert hoz
hatnak, de azt implikálják, hogy bizalommal és nyíltsággal nem
lehet célokat elérni. Különösen agresszió- és szorongáskeltő az a
következetlenség, amellyel a két szülő ugyanazt a viselkedést hol
bünteti, hol jutalmazza. A szülők viselkedése az addigi jó testvéri
kapcsolat megromlását is gyakran eredményezi azáltal, hogy a
testvérek egymás felé közvetítik a szülők ellentéteit a szülők riva
lizációjából eredő, megosztottá váló azonosulásuk alapján, mert a
szűlők néha nyíltan, de legtöbbször rejtetten az "igazságossági
elvnek" megfelelően a testvérek elszakításáért harcolnak.
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