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„…és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz 
a földön, a mennyekben is oldva lészen.” (Mt 16,19; Károli-ford.)

A kutatás háttere

Három éve folynak azok a felmérések, amelyekkel olyan gyermekek sorsába kívántunk mélyebb betekintést nyerni, 
akik örökbefogadásból kerültek gyermekvédelmi gondoskodásba, azaz akiknek adoptálása sajnos hosszútávon si-
kertelennek bizonyult. A három év alatt az elmúlt években bekerült kiskorúak sorsára kérdeztek rá a külön az erre 
célra összeállított kérdőívek, és több mint száz gyermek adatainak feldolgozására került sor.

A feldolgozás során többnyire igen megrázó és felkavaró történetekkel ismerkedhettem meg, és sok esetben 
érthetetlen szakmai és emberi döntéseknek lehettem tanúja. Nagyon fájdalmas végignézni ezeket az eseteket, hiszen 
e gyermekeknek ez már nem az első veszteség, hanem csupa olyan kiskorúval találkozhatunk, akik már vér szerinti 
családjuk elvesztésén is átestek. Ezért az ő esetükben különösen nagy jelentősége lenne annak, hogy a kivédhetetlen 
tényezőkön túl a szakemberek minden olyan, az örökbefogadást veszélyeztető tényezőt kiszűrjenek, amelyet csak 
lehetséges. A felméréseknek éppen az a célja, hogy hosszú évek tapasztalatai alapján felhívjam a fi gyelmet arra, 
hogy az elkerülhetetlennek látszó kudarcok közül melyek azok, amelyek megfelelő felkészüléssel, illetve utólagos 
segítségnyújtással kikerülhetőek vagy korrigálhatóak, visszafordíthatóak lehettek volna. A több mint száz törté-
netből itt hatot fogok bővebben ismertetni, így bepillantást nyerhetünk a rizikótényezők sorába és olyan esetekbe 
is, amelyeket úgy alakított az élet, hogy a kudarc kivédésére előzetesen nem lehetett felkészülni.

Esettanulmányok

A kiválasztás problémái. Amikor a gyermeket nem megfelelő helyre fogadják örökbe

Az első eset Ábelről, egy nyolc hónapos kisfi úról szól, akit ennyi idős korában fogadott örökbe három vér szerinti 
gyermeket nevelő örökbe fogadó családja. Az örökbefogadó anya korábban egy baleset folytán elveszítette egyik lábát, 
ami nagyban nehezítette mozgását és a kicsi Ábel helyzetét is. A szülők szerint akkor váltak nehezebbé mindennap-
jaik a kisfi úval, amikor mozgékonyabb korszakba érkezett, úgy egyéves kora körül. Ez teljesen természetes, hiszen 
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ekkor kezdődik a gyermekeknél a felfedezés kora, amikor egész nap meg sem állnak, a 
legapróbb rovartól kezdve a kukáig minden érdekes, izgalmat tartogat és boldogságot 
ad számukra. Az anyuka nehezen tudta megfelelően kezelni az életkorából adódóan 
eleven, játékos gyermeket. Minél aktívabbá vált a kicsi Ábel, a család annál kevésbé 
tudta őt tolerálni, peremhelyzetűvé vált új családjában. A kisfi ú egészséges volt, és 
szépen fejlődött, csupán örökbe fogadó családja szerint volt agresszív és kezelhetetlen, 
aki ráadásul nem ragaszkodik hozzájuk. A szülők nem magukban keresték a hibát, 
és nem megoldást akartak a gyermekkel közösen, hanem Ábelben látták minden 
baj okozóját. Pszichiáterrel vizsgáltatták meg, aki kórházi rehabilitációra szállíttatta, 
és ott tartották, amíg nem kerülhetett újra azokhoz a nevelőszülőkhöz, akik még 
az örökbefogadás előtt gondozták. A kisfi ú hároméves korában tehát ismét korábbi 
nevelőszüleivel élt, a szakemberek pedig látnak még lehetőséget számára, és ezért ké-
relmezik örökbefogadásának felbontását, mert szerintük esélye lenne arra, hogy egy 
gondoskodó, szerető és őt teljes szívvel elfogadó örökbe fogadó családnak lehessen 
a szeme fénye. Ábel azóta is szépen fejlődik, óvodába kezdett járni, beilleszkedése a 
gyermekközösségbe problémamentes volt.

A kisfi ú számára – mint minden örökbe fogadható gyermek számára – szigorúan 
szabályozott formában, „team munkában” történt a megfelelő örökbe fogadó család 
kiválasztása. Ebben részt vettek a gyermek gondozói (nevelőszülője), a vele foglalkozó 
pszichológus, a gyámja, az örökbefogadását intéző szakemberek stb. Ez esetben is, mint 

mindig, az volt a cél, hogy Ábel a legjobb helyre kerüljön, olyan örökbe fogadó családra találjon, ahol úgy tudják elfo-
gadni és szeretni őt, ahogy van. Természetesen a kiválasztásnál különböző szempontok jönnek számításba, ezek közül 
fontos, de nem egyedüli az örökbefogadásra várakozó házaspárok jelentkezési sorrendje. Egy ilyen – néhány hónapos, 
jól fejlődő – gyermek számára általában rengeteg örökbe fogadó szülő közül lehet választani, és köztük olyanokat is 
találhatunk, akik régóta (esetleg már évek óta) várakoznak: gyermektelenek, fi atalok, rugalmasak. Nehéz belátni, hogy 
miért egy más kondíciókkal rendelkező házaspár tűnt a legalkalmasabbnak Ábel felnevelésére. A család nyilván nem 
látta át, hogy milyen nehézségeket jelent számukra egy kisgyermek örökbefogadása az anya mozgáskorlátozottsága és 
három saját gyermekük mellett. Kérdéses azonban, hogy a szigorú szakmai előírások mellett a kiválasztásban részt vevő 
szakemberek miért nem mérték fel ennek a választásnak a kockázatait akkor, amikor számtalan más örökbe fogadni 
szándékozó és a kisfi út minden bizonnyal boldogan vállaló házaspár mellett is dönthettek volna.

Beteg gyermek örökbefogadása. Túl nehéz teher az örökbefogadó családnak

Bertalant kétéves korában szerető és elfogadó örökbe fogadó család vette magához. A kisfi ú egészséges volt, a történet 
boldogan indult. Sajnos azonban Berci viselkedésében egyre több probléma jelentkezett. A korábban egészségesnek 
látszó gyermek később a korosztályában elvárthoz képest többféle lemaradást és furcsa tüneteket produkált. Az örökbe 
fogadó szülők szakemberekkel vizsgáltatták meg a gyermeket, és sajnos kiderült, hogy a kisfi ú autista. A szülők teljes 
szívvel szerették és saját gyermekükként kezelték őt. Iszonyatos csapásként érte őket a hír, de ezt követően mindent 
megtettek érte, hogy Berciből kihozzák mindazt, amit csak lehetséges. Anyja otthagyta a munkahelyét, hogy egész nap 
a gyermekkel foglalkozhasson, segítő terápiákra hordták, és maximálisan együttműködtek a kisfi út kezelő szakembe-

„

”

A kisfiú egészséges volt, és szé-
pen fejlődött, csupán örökbe 
fogadó családja szerint volt 
agresszív és kezelhetetlen, aki 
ráadásul nem ragaszkodik hoz-
zájuk. A szülők nem magukban 
keresték a hibát, és nem meg-
oldást akartak a gyermekkel kö-
zösen, hanem Ábelben látták 
minden baj okozóját. Pszichiáter-
rel vizsgáltatták meg, aki kórházi 
rehabilitációra szállíttatta, és ott 
tartották, amíg nem kerülhetett 
újra azokhoz a nevelőszülőkhöz, 
akik még az örökbefogadás 
előtt gondozták.
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rekkel. Mikor fejlesztését már nem tudták megoldani egyedül, és túlzott terhet jelentett számukra otthon tartani őt, 
nagy szívfájdalommal ugyan, de speciális otthonba adták. Minden hétvégén eljártak hozzá és hazavitték, Berci csak 
a hétköznapokat töltötte az otthonban. A fi ú ma már nagykorú, de heti rendszerességgel ma is tartja a kapcsolatot 
egykori örökbe fogadó szüleivel. Az örökbefogadást ugyanis 17 éves korában felbontották, mert az őt ellátó intézmény 
olyan mértékben megemelte a gondozási díjat, hogy az örökbe fogadó szülők számára teljesíthetetlen teherré vált ennek 
kifi zetése. Bertalant az örökbe fogadó szülők ma is sajátjuknak tekintik, és napi kapcsolatot tartanak vele.

Berci története egyike azoknak, amelyekkel előre nem lehet számolni. Ahogyan egy vér szerinti gyermek 
születése, úgy az örökbefogadás esetén sem lehetünk soha biztosak abban, hogy egészséges gyermekkel áld meg 
bennünket a sors. Kétéves korában Bertalan egészségesnek látszott, a szülők ebben a tudatban vállalták őt. 
Mikor később kiderült, milyen gondokkal kell szembenézniük, nem azt látták 
megoldásnak, hogy a gyermeket gyermekvédelmi gondoskodásba adják, hanem 
otthon próbálták fejleszteni és segíteni őt. Idővel a betegség és annak kezelése 
meghaladta erejüket, de hozzáállásuk és emberiességük példaértékű lehet sok 
örökbe fogadó és vér szerinti szülő számára is.

Cecília története hasonló, és mégis másként érdekes. Nem volt még egyéves, 
amikor örökbe fogadó családjába került, de négyéves kora előtt pár hónappal már 
újra gyermekvédelmi gondoskodásban élt. Örökbefogadó szülei nagyon szerették 
volna őt, bár lévén az anya egészségügyi végzettségű, egyértelmű volt számukra, hogy 
a kislány feltehetően mentálisan sérült. Nagyon korán megmutatkoztak ennek jelei, 
lassan fejlődött, és különös tüneteket produkált. A családban sajnos mindez tovább 
folytatódott, több szakorvos vizsgálta Cilit, és kiderült, hogy értelmileg sérült. Az 
autizmust nem tudták minden kétséget kizáróan alátámasztani, de ennek esélye is 
fennáll. A kislány komoly viselkedési problémákat kezdett mutatni, amelyeket a 
szülők nem tudtak jól kezelni. Ráadásul amikor kétéves lett, örökbe fogadó szüleinek 
vér szerinti gyermeke született. Ez volt a közvetlen oka annak, hogy Cecília gyermek-
otthonba került. Két kisgyermek ellátása meghaladta az örökbe fogadó szülők erejét. 
Nagy lelkiismereti küzdelmek közepette, de úgy döntöttek, egy időre gyermekott-
honban való elhelyezését kérelmezik. A kislány örökbefogadását nem bontották fel, 
és intenzív kapcsolatot tartanak vele. Kéthetente hétvégénként hazavihetik Cilit, 
és ők élnek is ezzel a lehetőséggel. A kislány nagyon ragaszkodik hozzájuk, és ők 
is szeretik Cecíliát, szándékukban áll újra családjukba fogadni őt, amikor már képesek lesznek megküzdeni az ezzel 
járó nehézségekkel. A kislány gyermekotthonban él továbbra is, szakemberek segítik pszichés és mentális fejlődését, 
viselkedése kiegyensúlyozott, az örökbe fogadó családjában jelentkező tüneteket nem tapasztalták nála gondozói.

Cili története mindenképpen más, mint Bercié, hiszen itt az örökbefogadáskor tudták a szülők, hogy milyen 
kockázatok forognak fenn a kislány mentális fejlődését illetően. Úgy hitték, mindezt vállalni tudják. Feltételezem, 
nem tudták felmérni, mekkora áldozattal is jár egy beteg gyermek nevelése az egész család számára. Ilyen esetekben 
van annak nagyon nagy jelentősége, hogy a szakemberek is felmérjék, ők képesnek találják-e a családot egy ilyen súlyú 
problémákkal küszködő gyermek örökbefogadására. Ha azonban nem, akkor szakmai érveikkel próbálják meggyőzni 
őket, hogy gondolják meg a döntést, nehogy olyat vállaljanak, ami később meghaladná az erejüket. Megítélésem szerint 
ez esetben a szakemberek talán lehettek volna határozottabbak, jobban kiállhattak volna szakmai véleményük mellett. 
Nyilván a család helyzetének változásai előre nem jósolhatók meg, azonban mindenképpen fontos, hogy szakmai ta-
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pasztalatuk alapján a szakemberek minden kockázatra felhívják a fi gyelmet az örökbefogadáskor, és félő, ez ebben az 
esetben nem történt meg megfelelően. Amivel előre nem lehet számolni, az a vér szerinti gyermek születése, ami sajnos 
nagyon sok vizsgált sikertelen esetben közvetlen és jelentős szerepet játszik az örökbe fogadott gyermek helyzetének 
nehezebbé válásában és az örökbe fogadott kiskorú gyermekvédelmi gondoskodásba kerülésében is – ahogyan ezt a 
következő esetben is láthatjuk.

Vér szerinti gyermek és az ebből származó problémák: nehezebb más gyerekét szeretni?

A hétéves Dávid úgy fogalmazott, amikor örökbefogadásának lezárulása után alig két évvel újra gyermekotthonban élt: 
„Nagyon rossz voltam, nem akarok rá emlékezni!” Erre a vele foglalkozó szakemberek szíve elfacsarodott, mert abban, 

hogy ő lenne a hibás, senki sem értett egyet vele… Az 
örökbefogadással foglalkozó tanácsadó véleménye az 
volt, hogy nem nagyon látott ennél szívfájdítóbb esetet a 
gyermekvédelmi rendszerben eltöltött harminc éve alatt.

Ötéves korában fogadták az örökbefogadó család-
ba a gyermeket, aki roma származású volt, de az örökbe 
fogadó szülők az eljárás megindításától kezdve állítot-
ták, hogy ez őket cseppet sem zavarja, semmi problé-
májuk ezzel, nincsenek előítéleteik. Az örökbe fogadó 
anya a csecsemőotthonban dolgozott, ahol Dávidka élt, 
állítása szerint teljes szívéből megszerette és elfogadta a 
kisfi út. Így került a gondozási idő letelte után Dávid az 
örökbe fogadó családba. Sajnos a boldogság nem sokáig 
tartott. Röviddel az örökbefogadás után megszületett a 
család első vér szerinti gyermeke, két év múltán pedig 
a második is. Ettől fogva mintha egy új időszámítás 

kezdődött volna: Dávid helyzete gyökerestül megváltozott a családban. Az addig őt feltétel nélkül szeretni látszó anya 
már jót sem tudott mondani róla. Agresszív és kezelhetetlen – állították róla a szülők –, olyan gyerek, akivel nincs mit 
tenni, nem lehet szeretni. Gyermekjóléti szolgálathoz fordultak segítségért, de azt a két évet, ami alatt kapcsolatuk az 
ott dolgozó pszichológus szerint rendeződhetett volna, túl hosszúnak tartották… A szakemberek másképp látták a 
helyzetet: szerintük Dávid nem volt agresszív és kezelhetetlen, csupán érzékelte a szülők teljes elutasítását és érzelmi 
elfordulását, agresszivitása csupán válaszreakció volt az ő váratlan szeretetlenségükre.

Dávid ma gyermekotthonban élő, 15 éves, kiváló képességekkel megáldott, jó megjelenésű, jól tanuló, kedves 
és szeretetteljes fi ú, akinek élete egy őt igazán szerető, meleg családi közegben egészen másképp alakulhatott volna.

Ez a történet nem tipikus örökbefogadásként indult, hiszen ma már csak elvétve fordul elő, hogy az örökbe 
fogadó szülők és a kisgyermek ismernék egymást korábbról, illetve így jönne létre a szeretetkapcsolat és az örökbefo-
gadás. Az esetek túlnyomó többségében a szakemberek keresik és találják meg – hosszú, alapos kiválasztási munkát 
követően – a számukra legmegfelelőbbnek látszó családot minden örökbe fogadhatóvá vált gyermek számára. Dávid 
roma kisfi ú, és már ötéves volt, amikor találkozott leendő családjával. Nem lett volna nagyon sok esélye örökbefo-
gadó családra találni, de ez a házaspár megszerette őt, és látszólag elfogadta minden nehézséggel és származásával 
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együtt. Azt gondolhatjuk, ezek azok az esetek, amelyek aligha járnak kockázattal: kölcsönös szimpátia, elfogadás, 
az örökbefogadó korábbról ismeri és látja saját közegében a gyermeket rossz tulajdonságaival, problémáival együtt. 
Azt gondolhatnánk, itt nem következhetnek be váratlan fordulatok és fájdalmas végkicsengés.

Ha azonban a vér szerinti gyermek – örökbe fogadott gyermek problémakört néhány eset segítségével közelebbről 
megvizsgáljuk, fontos tapasztalatokkal lehetünk gazdagabbak. Örökbe fogadott gyermeket vállalni mást jelent, mint 
vér szerinti gyermeket. Másfajta készségeket, toleranciát, elkötelezettséget kíván az embertől. A szakemberek ennek 
megfelelően úgy vélik, hogy akinek nem lehet vér szerinti gyermeke, annak meg kell ezt a tényt gyászolnia, és utána 
lehet megfelelő idő és felkészülés után elkötelezett követője a szülővé válás másik útjának, az örökbefogadásnak. Ha 
elfogadja, hogy ez is lehet a gyermekvállalás egy formája, akkor idővel felkészült, elkötelezett örökbe fogadó szülővé 
válhat. Ellenben tudni kell: ez nem mindenki számára járható. Vannak emberek, akik soha nem képesek más gyer-
mekét sajátjukként elfogadni és családjukba befogadni. Ez önmagában nem probléma, a gond az, ha valaki (és az 
esetében eljáró szakemberek) ezt nem látja be, és a szülő azzal a tudattal fogad örökbe gyermeket, hogy ez számára 
csak egy pótmegoldás, egy teljes egészében soha el nem fogadható kompromisszum. (Igen sok esetben a házastársa 
kedvéért teszi meg, hisz „ő annyira szeretne gyermeket”.) Ilyenkor történhet meg, hogy a körülmények megválto-
zására – vér szerinti gyermek érkezik a családba, vagy válás esetén esetleg új kapcsolat lép be – a vér szerinti vagy 
más, újabb kötelékek hirtelen fontosabbá, igazabbá válnak, az örökbe fogadott gyermek perifériára szorul, esetleg 
kifejezetten „bűnbakká” válik. A gyermeket teljes szívvel elfogadó, felkészült örökbefogadókkal ilyen pálfordulás 
nem eshet meg, az pedig, hogy csak ilyen emberek fogadjanak örökbe gyermeket, a kiválasztásban, a felkészítésben 
és az esetleges kísérésben részt vevő szakemberek felelőssége is.

Származási különbségek. Nem hasonlít eléggé?

Emília, egy roma származású kislány, kilenc hónapos korában került 
örökbe fogadó családjába. Örökbe fogadó apja roma származású volt, 
örökbe fogadó anyja pedig nem, de közösen döntöttek úgy, hogy nem 
probléma számukra, ha az örökbefogadásra nekik kiajánlott gyermek is 
cigány származású. A család életében néhány éven belül több változás is 
bekövetkezett. A gyermek csupán hatéves volt, amikor a szülei elváltak. 
Emília örökbe fogadó anyjánál nyert elhelyezést, és innentől kezdve apja a 
legalapvetőbb gondoskodást sem fejtette ki irányában, tartásdíjat nem fi ze-
tett utána, sőt teljes egészében eltűnt örökbe fogadott gyermeke életéből. 
Az anyának futó kapcsolatai voltak, nem volt tartós munkahelye, csupán 
alkalmi munkákat vállalt, a család megélhetése igen bizonytalanná vált, 
különösen, hogy a kislányról az apa sem kívánt anyagilag gondoskodni. Az 
örökbe fogadó anya napi szinten fenyegette Emíliát azzal, hogy ha rosszul 
viselkedik, berakja az intézetbe. Sajnos ez igen hamar bekövetkezett, és 
derékba is törte a kislány életét. Éppen elmúlt 12 éves, amikor az anya 
úgy döntött, nem kívánja többé családjában látni őt. Addigra az otthoni 
elutasítás válaszreakcióként viselkedészavart szült, Emíliát már örökbe fo-
gadó szüleinek rokonai sem látták többé szívesen, olyan minősíthetetlenül 
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viselkedett mindenhol. A szakértői vizsgálat kiderítette, hogy a kislány nem tudott örökbefogadásának tényéről. Soha 
nem tisztelték meg azzal, hogy az igazságot elmondják neki örökbe fogadó szülei. A szakemberek megállapították 
azt is, hogy az örökbe fogadó anya ugyan fi zikailag ellátta, de szeretni nem volt képes Emíliát. Nyilatkozata szerint 
ő soha nem kívánt örökbe fogadni roma gyermeket, erre a volt férje beszélte rá, mivel maga is cigány származású.

Emília esetében az örökbefogadás után több olyan probléma is jelentkezett, amelyek egyesével is veszélyeztető 
tényezők: válás, egyik örökbe fogadó szülő eltűnése, munkanélküliség és az, hogy a gyermek elől eltitkolták az 
örökbefogadás tényét. Mégis a legjelentősebbnek az tűnik, hogy elfogadási nehézségek jelentkeztek. Ha az örökbe 
fogadó anya és apa a kislányt teljes szívvel el tudta volna fogadni, odaadóan, feltétel nélkül szeretni tudta volna, 
mindez nem így történik. Akkor tűzön-vízen át, váláson és anyagi nehézségeken túl is ragaszkodtak volna hozzá, 
akkor minden körülmények között az ő kicsi lányuk marad.

A jogszabályok alapján az örökbe fogadható gyermekek származását nem lehet nyilvántartani. A gyakorlatban – 
tapasztalataik alapján – viszont a szakemberek nem így gondolják. Roma származású gyermeket olyan örökbe fogadó 
szülőnek nem szabad ajánlani, aki nem kész cigány kiskorú örökbefogadására, csak olyannak, aki elfogadó ilyen 
tekintetben. Számtalan példa mutatja: ha a családok olyan kiskorút fogadnak örökbe, akit elfogadni nem tudnak, a 
gyermekek szaporítják a gyermekvédelmi rendszerbe bekerült vagy boldogtalan örökbefogadásban élő kiskorúak sorát.

Ez az örökbe fogadó család azonban elfogadónak tűnt, és ki ne tűnne annak, ha nem épp az, aki maga is ro-
ma származású? Aki el tudja fogadni a hozzá hasonlót, nem beszélve arról, hogy a gyermek kulturális gyökereit, 
identitását erősítheti is, ha roma szülők fogadják őt örökbe. Itt annyiban azonban komplikáltabb a helyzet, hogy 
vegyes házassággal állunk szemben. Az örökbefogadás engedélyezésekor mindenképpen alaposan meg kell vizsgálni 
mindkét örökbe fogadó szülő motivációját, különösen az ilyen esetekben, mert egy nagy változás a család életében 
gyakran elég ahhoz, hogy a gyermek helyzete pillanatok alatt elbizonytalanodjék. Ha az örökbefogadást csak az 
egyik szülő akarta igazán, és ő később a körülmények változása folytán kilép a gyermek életéből – válás, külföldi 
kiküldetés, haláleset stb. miatt –, ez teljesen kihúzhatja a talajt az örökbe fogadott kiskorú lába alól. Sajnos egy-
általán nem biztos, hogy a gyermek mellett maradó, valójában kevésbé motivált és elfogadó örökbe fogadó szülő 
vagy más, távolabbi családtag a továbbiakban is felvállalja nevelését, és így teljesen egyedül maradhat, illetve rövid 
idő után gyermekvédelemi intézetben találhatja magát.

Ez az eset azért igen elgondolkodtató, mert úgy történt, ahogyan általában: a válás után az örökbe fogadó 
anyánál helyezték el a gyermeket (az esetek igen nagy százalékában ez a helyzet, főleg, ha lányról van szó). Emília 
ezután a nem roma anyánál származása miatti elutasítással is szembetalálta magát, ami alapvetően valószínűleg a 
volt férjnek szólt. Vegyes házasságok esetében a szakembereknek érdemes fi gyelembe venni az örökbefogadás enge-
délyezésekor, hogy a későbbiekben így is alakulhat az örökbefogadó család élethelyzete. Tanácsos lenne csak akkor 
engedélyezni a házastársaknak az örökbefogadást, ha mindketten ugyanolyan motiváltnak tűnnek a kisebbségi 
származású gyermek kiválasztására.

Idős gyermek – idős szülők. Amikor már nehéz a beilleszkedés

Franciska tipikus 13 éves kamasz volt, amikor 64 éves örökbe fogadó anyja és 58 éves örökbe fogadó apja családjukba 
fogadta őt. Hiphopedzésre szeretett volna járni, divatosan öltözködni, kortársaival barátkozni, s az iskola kevéssé 
érdekelte. Mindezt új családja, főleg időskorú anyja nem nézte jó szemmel. Ők mást akartak faragni belőle, mint 
aki valójában volt: balettra akarták beíratni, nőies ruhákba öltöztetni, éltanulót nevelni belőle, holott tudomással 
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bírtak róla, hogy már sok lemaradása van korábbról is. Nem vették fi gyelembe Franciska valódi igényeit. Ez ellenállást 
szült: a kislány lázadni kezdett, egyre inkább zűrös barátokhoz csapódott. A szülők nem tudták, hogyan kezeljék 
a helyzetet – hisz még soha nem volt korábban 
pubertáskorú gyermekük –, ezért tiltani kezd-
ték a haveroktól. Franciska pedig semmire sem 
vágyott jobban, mint egy kis intimitásra, szere-
tetre, nem is volt semmi, amit jobban szeretett 
volna ennél a világon – ha mindezt örökbe foga-
dó szülei képesek lettek volna megadni neki. A 
tiltás pedig csak ellenállást szült, egyre több volt 
a konfl iktus kö zöt tük, Franciska több és több 
időt töltött a tiltott barátokkal, a szülők pedig 
türelmetlenek és durvák voltak vele, nemegyszer 
érzelmileg zsarolták. Hiába volt leghőbb vágya, 
hogy örök be fogadó családjában maradhasson, 
ez a szülők türelmetlensége, rugalmatlansága 
miatt nem va ló sulhatott meg. Érzelmileg és ide-
gileg kimerült, kritikus állapotba került, labilis-
sá, kiszol gál tatottá vált, rossz társaságba sodró-
dott. Az örökbe fogadó anya kezdeményezte az 
örökbefogadás felbontását, de az végül közös 
döntés volt, Franciska alig több mint egy évvel adoptálása után újra gyermekotthonban élt.

Egy 13 éves gyermeket új családba fogadni mindig nagyon nehéz dolog, s ez kifejezett érzékenységet, rengeteg 
rugalmasságot, toleranciát, elfogadást igényel mindkét fél részéről. Kevesen vállalkoznak és még kevesebben alkal-
masak erre igazán. Az ilyen korú örökbe fogadható gyermekek már sok esetben hosszú évek óta a gyermekvédelem 
rendszerében élnek, sokan közülük soha nem is nevelkedtek vér szerinti családjukban, ebből következően többnyire 
pszichés és mentális problémákkal, sok esetben komoly lemaradásokkal küszködnek. Ha pedig már évek óta egy 
gondozási helyen, esetleg nevelőcsaládban nevelkednek, általában erősen kötődnek is, ezért komplikált feladat 
átgondozásuk egy új helyre, még akkor is, ha vágynak rá, hogy végre saját családjuk legyen. Nagyon sok toleran-
cia, elfogadás és főként szeretet kell, hogy egy ilyen korú gyermek beilleszkedése sikeresen menjen végbe. Sajnos 
a nagyobbacska gyermekeket általában közel nagyszülő korú örökbefogadók szeretnék örökbe fogadni, akiknek 
sok esetben nem született vér szerinti gyermekük korábban, soha nem neveltek gyermeket, és ebből következően 
testközelből nem találkoztak kamaszkori problémákkal sem. Franciska esetében is a kölcsönös meg nem értettség 
állhatott a háttérben. Mindenki mást kapott, mint amit várt ebben a kapcsolatban. A szülők saját képükre akarták 
formálni a lányt, aki megértést, szeretetet és feltétel nélküli elfogadást várt volna. Mivel ezt nem kapott, más irányt 
vett a viselkedése, ami pedig csak azt bizonyította az örökbefogadó szülőknek, hogy Franciska az, aki alkalmatlan 
arra, hogy örökbe fogadó családban éljen, hisz képtelen alkalmazkodni őhozzájuk, akik csak jót akartak neki. A 
felelősség tehát csak és kizárólag az övé, ők nem tehetnek arról, hogy a szépen induló történet végül így alakult.

Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az örökbe fogadó házaspárok egy része különböző okok miatt 
csak igen idős korban kezdeményez örökbefogadást. Mire örökbe fogadó szülőkké nyilvánítják őket, gyakran 
már 50-55 évesek vagy még idősebbek. A szabályok értelmében maximum 45 év korkülönbség lehet a fi atalabbik 
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házastárs és az örökbe fogadható gyermek között. Sok idősebb korú örökbefogadó számára ez áthághatatlan 
kötelezettséget jelent, és szívük mélyén valójában sokkal kisebb gyermeket szeretnének örökbe fogadni. Nehéz 
számukra (vagy egyenesen lehetetlen) egy kamaszkorú gyermek elfogadása összes kialakult személyiségjegyével, 
szokásával, sokszor lemaradásával, tipikus pubertáskori problémáival együtt. Időskorban kevésbé rugalmasak, 
nyitottak már, és sokszor valójában igazi kisgyermekre vágynak, akit még képükre formálhatnak. Ebben az 
esetben is hasonló el nem fogadás, kényszerből születő örökbefogadás állhatott a háttérben.

Összegzés

Cikkemben olyan eseteket próbáltam röviden felvázolni, amelyek tipikus problémákat próbálnak megvilágítani 
egyedi történetek segítségével. Persze tipikus problémákról nehéz beszélni, hisz a történeteket az élet írja, minden 
örökbefogadás más és más, különböző nehézségekkel találkoznak az örökbefogadottak és az örökbefogadók, és 

maguknak kell megtalálniuk a lehetséges megoldási módokat a krí-
zishelyzetekben. Sokan nem adják fel, találnak segítséget és megoldást 
(szerencsére az örökbefogadások túlnyomó többsége sikeres, csupán 
kis százalékuk boldogtalan és válságokkal kísért), míg egyes esetekben 
nem marad más kiút, mint a család szétesése.

Az elmúlt három évben folytatott vizsgálataink mégis azt igazol-
ták, hogy vannak olyan rizikótényezők, amelyek problémássá tehetik 
az örökbefogadásokat.

A gyermek életkora és neme lényegesnek látszik. Minél idő sebb 
egy gyermek, az esetek túlnyomó többségében integrációja annál ne-
hezebben megy végbe. Hosszú távon igazolni nem tudjuk még, de a 
felmérések arra is mutatnak, hogy a fi úk veszélyeztetettebbek, mint 
a lányok, főként a nagyon érzékeny prepubertáskorban rengeteg fi ú-
gyermek örökbefogadása kerül kritikus helyzetbe. Az örökbefoga-
dók – elsősorban az átlagosnál magasabb – életkora is fontos szerepet 
játszik, ahogyan ezt az utolsó ismertetett esetben is láthattuk. Olyan 
történettel még nem találkoztam, ahol a túl fi atal örökbefogadók éret-
lensége vagy felkészületlensége okozott volna nehézségeket.

Mentális vagy komoly testi betegség szintén erősen veszélyeztető 
tényező, főleg, ha olyan súlyú problémáról van szó, amely az egész család 
helyzetét megnehezíti. Különösen nehéz a helyzet, ha a betegség csak 
a gyermek örökbefogadása után, idősebb korban alakul ki vagy kerül 
napvilágra.

Szinén láthattunk példát egy gyakrabban előforduló tényezőre: 
ez a vér szerinti gyermek születése. Dávidon kívül még számos örökbe fogadott kiskorú családon belüli perifériára 
kerülését vagy akár a családból való kiesését okozta ilyen változás.

Rengeteg esetben tapasztaljuk azt, hogy kamaszkorig alapvetően rendben zajlik (legalábbis látszólag) az örök-
befogadás, ekkor pedig olyan változások állnak be a gyermekek viselkedésében, amelyet az örökbe fogadó szülők 
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nem tudnak kezelni. Több oka is lehet ennek, de elsősorban azt kell megemlíteni, hogy sokszor a kisgyermekkorban 
elhanyagolt, egy személyhez kötődni nem tudó kiskorúaknál az átlagosnál többnyire sokkal hevesebb indulatok 
kísérik az identitáskeresés útját. Ezt még nagyon felkészült örökbefogadók is nehezen tudják kezelni és tolerálni. 
Ha hozzáadódik az örökbefogadók tapasztalatlansága, rugalmatlansága, idős kora, ez sokszor krízisbe sodorhatja 
az egész családot.

A szülők oldaláról is felsorakoztathatunk néhány tényezőt, amelyek mindenképpen befolyásolják az örökbefo-
gadások menetét. Haláleset (egyes esetekben mindkét örökbefogadó szülő halála), válás, anyagi elbizonytalanodás 
mind lényegesnek látszik; ezek egyes esetekben önmagukban, túlnyomó többségben azonban más okok mellett 
játszanak közre az örökbe fogadott gyermek családból való kikerülésében.

Néhány esetben láthattuk azt is, hogy az előkészítés és a kiválasztás nem megfelelő volta is komoly problémá-
kat okozhat, az ilyen hibák kivédésén túl azonban a gyermekvédelmi szakma az utánkövetés mint jogintézmény 
bevezetésével segíthetne ezeken a gyermekeken. Ez egyfajta félig kötelező, félig önkéntes segítségnyújtásként alap-
vetően az örökbefogadás engedélyezésében eljárt szakemberek számára jelentene kötelezettséget: az engedélyezést 
követő bizonyos időn belül tartsák szemmel a család életét, és bármilyen általuk tapasztalt vagy a szülők által jelzett 
probléma esetén nyújtsanak szakmai segítséget. Ez egyelőre nagyon sok örökbe fogadó család meggyőződésével 
ellentétes (féltik privát szférájukat, gyermekeiket, családi békéjüket); ám az időben jött szakmai segítségnyújtás 
számos általunk is elemzett esetben stabilizálhatta volna a kiskorú helyzetét a családban, és megmenthette volna 
az örökbefogadást. Ezért a gyermekvédelmi területen dolgozók nagy többségének egybehangzó véleménye, hogy 
az utánkövetés hasznos, egyes esetekben pedig elengedhetetlenül fontos jogintézmény lenne. Az új – életbe nem 
lépett – Polgári Törvénykönyv tervezete tartalmazott is erre vonatkozóan egy passzust, amelyet a szakmai gyakorlat 
töltött volna meg tartalommal. Az új Ptk. megalkotásáig várnunk kell még arra, hogy mindez bevett és elérhető 
gyakorlattá váljon.

Léteznek azonban ma is önsegítő csoportok, és segítő szakemberek is rendelkezésre állnak. Krízis vagy komo-
lyabb probléma esetén az örökbe fogadó szülők, illetve idősebb korú örökbefogadottak hozzájuk fordulhatnak.

Fontos lenne, hogy ezeket az önsegítő csoportokat a szakmában dolgozók népszerűsítsék, illetve mindenképpen 
szükséges lesz a kötelező utánkövetés bevezetése is, hiszen ezeknek a gyermekeknek a sorsa nem csupán örökbe fogadó 
szüleik, hanem a szakmában dolgozó, őket rájuk bízó szakemberek felelőssége is. A felelősség pedig nem ér véget 
az örökbefogadás engedélyezésével. Az örökbefogadás rendkívül összetett, bonyolult jogintézmény. Megköveteli 
a gyermekek sorsáról döntő szakemberek és civilek együttműködését, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy minél 
boldogabbá váljon az örökbe fogadott gyermekek és az örökbe fogadó családok élete.

Andrási Júlia gyermekvédelemi szakember. Az ELTE jogi karán jogászként, majd a Semmelweis 
Egyetem Mentálhigiéné Intézetében mentálhigiénés szakemberként végzett. Négy év tapasz-
talattal rendelkezik a nemzetközi gyermekvédelem területén, több írása jelent meg a belföldi 
és nemzetközi örökbefogadás témájában. Több éve végez vizsgálatokat az örökbefogadás-
ból gyermekvédelmi gondoskodásba került gyermekek helyzetére vonatkozóan; ez a kutatás 
képezte e cikk alapját is.


