
Az Örökbefogadás Lélektana 

„Az örökbefogadott gyermekek élete olyan, mint egy filmtekercs, aminek az első 

pár kockája hiányzik. Úgy kell nevelnünk és elfogadnunk őket, hogy ennek a pár 

kockának a hiánya mindig foglalkoztatni fogja őket. Sorsukat meghatározza ez a 

hiány, kitöltésén egész életükben különböző mélységekben dolgoznak.” 

(Bálint Gabriella, 2017, 30) 

Mit jelent az örökbefogadás? 

Bogár (2016) megfogalmazása szerint egy egész életre szóló elköteleződés. Jogi értelemben a 

gyermek és a vérszerinti szülő között a kapcsolat megszűnik, így az örökbefogadott gyermek 

olyan státuszba kerül, mintha az örökbefogadó szülők vérszerinti gyermeke lenne. „Az 

örökbefogadás során a gyermeknek keresünk családot, és nem a családnak gyermeket” 

(Pavao, 2012, 45).  

 

Milyen az elég jó örökbefogadó szülő? 

Legelőször is fontos hangsúlyozni, hogy a meddőségükkel, illetve a meg nem született 

vérszerinti gyermekkel kapcsolatos veszteségeiket az örökbefogadó párnak fel kell dolgozni, 

és fontos az is, hogy az adoptálást a családdá válás természetes alternatív formájának tudják 

tekinteni. Másrészt el kell fogadniuk, hogy a vérszerinti anya képe végigkíséri majd az 

életüket, mert nagy a valószínűsége, hogy a gyermek előbb-utóbb kérdezősködni fog, kíváncsi 

lesz rá, sőt, szeretné megkeresni, látni őt. Ezeket a helyzeteket pedig akkor tudják a 

legkönnyebben kezelni, ha jól működik a szülők párkapcsolata, házassága (Bogár, 2016). 

Az is nehézséget okoz, hogy míg a saját gyermekével várandós anyának kilenc hónap áll a 

rendelkezésére, hogy összehangolódjon a gyermekkel, addig az örökbefogadó szülők életébe 

hirtelen érkezik a hír, hogy van egy gyermek, akit örökbe tudnak fogadni. Ebben az esetben is 

eltelik egy idő, míg a felek egymásra tudnak hangolódni, megtapasztalják egymás jelzéseit, 

igényeit (Bogár, 2016). „Az örökbefogadó anyánál kimaradnak a terhességgel együtt járó testi 

változások, valamint a szüléssel együtt járó hormonális hatások is, amellyel az anyává válás 

folyamata testileg is megindul. Kimarad a kilenc hónap ráhangolódás, „pocakkötődés” a 

babával” (Bálint, 2017, 14). 
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Az örökbefogadó szülők a gyermek magzati koráról, a terhességi-, születési háttértényezőiről, 

a funkciófejlődéséről sok esetben nem rendelkeznek elegendő információval. Olyan 

gyermeket nevelnek, akinek a fejlődésére vonatkozó adatai sokszor nem ismertek, az 

örökletes tulajdonságokról és esetleges betegségekről nincs tudomásuk. A gyermek, akit 

nevelnek, már bizonyos traumákat és veszteségeket elszenvedett az addigi életében – írja 

Bogár, 2016. Ezek nagyon sok bizonytalanságot és szorongást eredményezhetnek a 

szülőkben.  

Bogár vizsgálatának az eredményei azt jelzik, hogy „az örökbefogadás, mint komplex 

élethelyzet, a biológiai anya-gyerek kapcsolathoz képest nem alapvető minőségi 

különbségeket generáló tényező. Vagyis nem a vérségi kapcsolat az, ami miatt a gyermekek 

ragaszkodnak a szüleikhez, hanem a szeretet és a törődés miatt, amit kapnak tőlük. Az 

örökbefogadó szülő pedig képes elfogadó, meleg családi atmoszférát teremteni a gyermeke 

számára” (Bogár, 1999, 56). 

 

Leggyakoribb problémák az örökbefogadás után 

Sok örökbefogadó nő szembesül azzal, hogy anyává válni nem könnyű, nem egyik napról a 

másikra következik be. Vannak, akik ettől elbizonytalanodnak, kétségbe esnek, esetleg 

alkalmatlannak élik meg magukat. Gyakori probléma az is, hogy az örökbefogadás után 

tudatosodik a szülőkben, hogy még nem dolgozták fel a meg nem született saját gyermekkel 

kapcsolatos veszteségeiket. Ekkor fordul elő, hogy túlságosan magasak az örökbefogadott 

gyermekkel szembeni elvárásaik. Ezen túlzott elvárások következtében pedig csalódottnak és 

elégedetlennek érzik magukat. Lehetséges, hogy a gyermeknek már a kezdeti időszakban 

szakember segítségére van szüksége. Óvodáskorban, kisiskoláskorban gyakran beilleszkedési 

nehézségek, figyelem- és viselkedészavarok jelentkeznek. Ha probléma adódik egy 

örökbefogadó családban, az szinte biztos, hogy valamilyen módon kapcsolódik az 

örökbefogadás tényéhez - írja Bogár, 2016. 

Az örökbefogadó szülő és a gyermek kapcsolata általában több problémával terhelt, mint egy 

vérszerinti kapcsolat. A szülők sokszor bizonytalanabbak és érzékenyebbek, az 

örökbefogadott gyermek pedig sokszor próbára teszi a szülők szeretetét (Mészáros, 2006).  
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Tanácsok szülőknek – hogyan beszélgessenek gyermekükkel az örökbefogadásról 

Mészáros (2006) szerint a legtöbb örökbefogadással kapcsolatos probléma abból ered, hogy a 

szülők nem tudnak őszintén és nyíltan beszélgetni gyermekükkel annak 

örökbefogadottságáról.  

A gyermeknek joga van tudni, hogy őt örökbe fogadták. A kezdetektől fogva azt az érzést 

célszerű benne erősíteni, hogy ő milyen csodálatos gyermek a szülei számára, és a család 

része lett örökre. Érdemes azzal kezdeni a beszélgetést, hogy az ő érkezése mekkora örömet 

jelentett mindenkinek a családban, és nem ajánlott azzal indítani, hogy korábban milyen sokat 

sírtak, szomorkodtak a szülők, hogy nekik nem lehetett gyermekük, mennyi műtéten és 

beavatkozáson kellett átesniük, majd pedig jött ő (Rózsahegyi, 2017).  

Ha a gyermek kiskorától kezdve folyamatosan azt hallja, hogy ő mekkora ajándék a szülők 

számára és mennyi örömöt okozott az érkezése, pozitív magként beépül a személyiségébe, 

megerősítve az önértékelését. Ezzel az énképpel később majd jobban el tudja viselni a 

kevésbé pozitív információkat. „Mint egy puzzle-szerű történet, kirakható lesz az élete, de 

ehhez egy nagyon erős pozitív alapot kell adnunk, hogy később elbírja a negatív, esetleg 

fájdalmasabb részeket is” – írja Rózsahegyi, 2017, 161.  

Fontos, hogy ismerje az örökbefogadás szót, azt, hogy ez hozzá tartozik, és ehhez valamilyen 

pozitív érzés kapcsolódjon. Később valószínűleg találkozni fog majd kevésbé pozitív 

véleményekkel, akár előítéletekkel is, de akkora már kellő önbizalommal meg tudja védeni 

magát (Rózsahegyi, 2017).  

Sokan beleesnek abba a hibába, hogy úgy vélik, majd akkor beszélnek erről a gyermekükkel, 

ha az már képes megérteni. Nagyon gyakori hibás vélekedés az is, amikor azt mondják a 

szülők, hogy majd akkor mondom el, ha ő kérdez. Azonban a gyermek érzi, hogy miről lehet 

beszélgetni a családban és miről nem szívesen beszélnek a szülők. A gyermek lojális a 

szülőkhöz és nem fog erről kérdezni (Bogár, 2016). Az a szülő, aki nem szeretné, hogy a 

gyermek megtudja, hogy örökbe fogadták, állandó félelemben él emiatt. A gyerekek pedig 

félig elejtett szavakból, nonverbális jelekből is érzékelik, hogy valami nincs rendben, erről a 

dologról nem szabad beszélni (Vincze, 1995 idézi Mészáros, 2006). 

Rózsahegyi (2017) azt tanácsolja, hogy a szülők ne a gyermekre várjanak, hogy ő kérdezzen, 

mert ez nem az ő dolga. Két-három éves korára, mikor már tud beszélni, régen tudnia kell, 

hogy őt örökbe fogadták és erősíteni kell benne, hogy milyen jó a családnak, hogy ő itt van, és 
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örökre marad is. Az első perctől kezdve érdemes erről beszélni neki, még ha nem érti a 

szavakat, akkor is. Fontos, hogy mindig az igazat mondják neki, hiszen ez által lesznek 

hitelesek és megbízhatóak a szemében. Addig kell a szülőnek felhozni a témát és 

beszélgetéseket kezdeményezni róla, amíg azt nem tapasztalják, hogy a gyermek magától 

kérdez az örökbefogadásáról. Egyrészt ez már jelzi, hogy tudja, ő örökbefogadott, másrészt 

pedig érzi, hogy a szüleivel lehet erről beszélni, kérdezni, számíthat rájuk. 

Legjobb, ha a szülő objektív képet próbál festeni a vérszerinti szülőről, ami sem negatív, sem 

pozitív irányba nincs torzítva (Mészáros, 2006).  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy nincs olyan, hogy nem derül ki a titok. Ezekben az 

esetekben a gyermek nagy csalódást és megsemmisülést él át. Elveszíti a szülők iránt érzett 

bizalmát, megkérdőjelez mindent, amit addig mondtak neki. Az addig kialakult norma- és 

értékrendszere megkérdőjeleződik, összezavarodik, nehezen tud eligazodni a világban, nem 

tudja eldönteni, mi a valós és mi a hamis (Bogár, 2016). 

Gyakorlati tanácsok 

❖ A gyerekek szeretik, ha mesélnek nekik, különösen, ha a szülők fejből mondják ezeket 

a történeteket. Még inkább élvezetes számukra, ha a mese főszereplői ők maguk. Ez a 

saját mese. Fontos, hogy ez a történet az örökbefogadásukról szóljon, azzal 

kapcsolatos tényeket tartalmazzon. Ezek a mesék segítik, hogy az örökbefogadás egy 

tudott, ismert történet legyen a számukra, amihez egy kellemes élmény, a közös esti 

mesélés kapcsolódik (Rózsahegyi, 2017). Ha nem is az ő történetüket mesélik el a 

szülők, számos olyan mese létezik - főleg állatmesék, ahol egy szüleitől elszakadt 

kiskölyköt egy másik állat nevel fel (Bogár, 2016). 

❖ Fénykép vagy videó nézegetése. Az örökbefogadás során a kórházban, a 

nevelőszülőnél vagy a csecsemőotthonban készített képek és filmek rendkívül nagy 

jelentőséggel bírnak a gyermek számára, emiatt fontos, hogy a családi album részei 

legyenek (Rózsahegyi, 2017). 

❖ Bogár (2016) azt tanácsolja, hogy a szülők mindig csak a gyermek aktuális kérdésére 

válaszoljanak, mert ők pontosan annyit kérdeznek, amennyi válaszul kapott 

információt elbírnak, ugyanis tisztában vannak azzal, hogy mennyit tudnak jelen 

állapotukban feldolgozni. 

❖ Sokat tud segíteni a gyermeknek, ha a szülők lehetővé teszik számára, hogy 

megismerjen más örökbefogadott gyermekeket, hasonló „sorstársakat”. Ennek kiváló 
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színterei az örökbefogadó klubok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek 

szívesen mennek ezekbe a közösségekbe, jól érzik magukat együtt, segítve egymást az 

örökbefogadottságuk felvállalásában, a negatív hatások kivédésében (Bogár, 2016).  

 

Ajánlott könyvek, mesék örökbefogadás témában 

Mesék a gyereknek: 

o Marie-Claude Monchaux: Nekem két születésnapom van 

o Töreky Katalin: Szívünkből születtél 

o Ungvári Bényácz Betti: Égből pottyant boldogság 

o Ungvári Bényácz Betti: Tündérkerti mese 

o Elisabeth Brami: Babazseb 

o Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé 

o Marék Veronika: Kippkopp gyermekei, Jó éjszakát Annipanni 

o Lakner Artúr: Édes mostoha 

o A kisvakond és a tavasz 

o Tesz Vesz Város (Sajtkukac) 

o Pinokkió 

o Pettson és Findusz 

o Neil Gaiman: A temető könyve 

o Petőfi: János vitéz 

  

Szakkönyvek az örökbefogadásról: 

− Hegedűs Gabriella: Az örökbefogadás ajándéka 

− Kollár János: Ugye te vagy az igazi anyukám – Beszélgetés az örökbefogadásról 

− Fazekas Erzsébet: Örökbefogadás – Játszma egyetlen eséllyel (régi sztorik) 

− Bogár Zsuzsa: Az örökbefogadás lélektana 

− Tima Renáta: Gyermekáldásra várva 

− Dr. Németh Tünde – Kulcsáré Dr. Schell Éva: Gólyamesék 

− Bálint Noémi: Lélektani szempontok, kérdések, dilemmák 

− Dr. Deli Judit: Kinek az érdeke 

− A 2012-es módszertani kiadvány (http://mek.oszk.hu/11400/11415/11415.pdf) 

− Mózeskosár: Az örökbefogadás háromszöge 

− Mészáros Krisztina – Molnár Gabriella – Rózsahegyi Nóra: Beszéljünk róla?! – Valós 

mesék örökbefogadó családokról 

− Jeanne I. Clarke: Felnövekedni újra 

− Joyce Maguire Pavao: Az örökbefogadás háromszöge 

− Bagdy Emőke: Utak önmagunkhoz 

− Dávid Kacsó Ágnes: Örökbefogadás és nevelőszülőség a segítő szakember szemével 

 

 

http://mek.oszk.hu/11400/11415/11415.pdf
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