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Az örökbe fogadó
személye, indítékai

Örökbe fogadó
házaspárok

Örök befogadás
Szeretettel Árkosy Júliának

Azt a sajátos. egyedi élményt akarom itt megosztani, amit nekem
az anyaság jelent, jelentett. Egyszerre vallomás és szakmai tapasz
talat. TIZenöt év gyümölcse.

Hosszú az út az elhatározástól egy kisgyerek hazahozataláig.
Pedig amikor az ember végre dönt, szeretné siettetni a beteljesü
lést. Itt is van ugyanis "kihordási idő", leggyakrabban több, mint
kilenc hónap. "Maholnap negyven éves vagyok, és harmincezer
gyerek van állami gondozásban. Miért nehezítik a dolgomat, mi
ért nem fogadhatom be már valamelyiket, sőt, többüket is?!" Így
türelmetlenkedtem én is tízegynéhány évvel ezelőtt. Bár a szokv á
nyos hivatalos eljárás valóban sokszor megalázó, néha nevetsé
ges, - de a várakozásra, a belső felkészülésre feltétlenül szükség
van. És nem csak azért, mert a gyermekkel gyökeresen megválto
zik az eddigi életvitelünk.

Az örökbefogadási szándék leggyakrabban a gyermektelen há
zaspároknál jelentkezik. Legtöbbször hosszú éveken át próbálkoz
tak már a terméketlenség okait fölkutatni és megszüntetni. A ku
dare nagyon mélyen megsebesíthet két embert, hisz a szerelem
gyümölcsére vágyni, várni a legmélyebb emberi vágyak egyike.
Mégis, talán mélyebb sérülés éri a nőt, hisz a legszemélyreszabot
tabb hivatásunk az anyaság. Ezért roppant fontos várni, míg gyó
gyul a seb, míg enyhül a görcsös akarás, míg újra nyitottá tud
válni a lélek. Igaz, ez a várakozás a dolgok természeténél fogva
(és az ügyintézés meglehetősen nehézkes, bürokratikus volta mi
att), majdnem biztos, hogy kényszerűen bekövetkezik, de talán
mégis jobb, ha a házaspár kivárja, míg megszületik bennük a tisz
ta szándék. Ekkor a pár mindkét tagja örömmel, nyitott szívvel a
kisgyermek bármilyen sajátos tulajdonságaira, a titok iránti tiszte
lettel, végleges elköteleződéssei várja az ő gyerekét. Ez személyes
érettséget föltételez. bizonyos értelemben magasabb fokút, mint a
saját gyerek világra hozatala.

Amíg saját gyermek esetében a vérségi kötelék, az ösztön segít
az elfogadásban, a pici Gó esetben) szerelmünk gyümölcse, éle
tünk, génjeink folytatása, és bármilyen is legyen, a kötelék föl
bonthatatlan, hisz mi hívtuk őt az életbe, - az örökbefogadásnál
ez az ösztön nem segít.

A legjobb indíték talán az, ha arra a fölismerésre jutunk: mi
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Örökbe fogadó
egyedülállók

szeretnénk gyerekeket fölnevelni, és ez nem adatott meg természetes
úton. Vannak azonban világrajött, bájos apróságok, akik szülőt sze
retnének, és ez nem adatott meg nekik természetes úton.

A belőlem születő gyerekről sem .bíztosíthatok be" semmit:
még a nemét sem, a haja, szeme színét sem, még azt sem, hogy
egészséges lesz-e vagy beteg, tehetséges-e vagy nem.

A vérségi kötelék bizony nagyon fontos és erős szál, de ugyan
ilyen erős kapocs az együttélés is, hisz a szerelemben sem vérségi
kötelék kapcsol össze, mégis erős, mint a halál, és mély, mint
nagy vizeknek sodra. Exuperyt idézve: "Az idő, amelyet a ró
zsádra fordítasz, teszi végtelenül fontossá". Fontos a benső elszá
nás, az "igen" felbonthatatlan.

A fentiek - nyilván némi módosítással -, de az egyedülálló
(többnyire nő, de akár férfi is lehet) örökbe fogadni szándékozóra
is érvényesek. A kudarc feldolgozása ez esetben más jellegű, talán
nem is olyan nyilvánvaló, jobban lehet hárítani, a női psziché haj
landóságot mutat az anyaság öröme mögé bújni a társtalálás ku
darca elől. Előfordulhat, hogy a híresen gazdag női érzelemvilág
meg se rezdül, hallgat, és az én a legjobb szándékkal se bukkan
rá önmagában a "huncutságra". Pusztán annyi az árulkodó jel,
hogy feltétlenül kisfiút szeretne örökbe fogadni. Sajnos, itt a
hölgy belefut az intézmény kitárt karjaiba, ui. házaspárok sokkal
szívesebben visznek haza kislányt (a sok közhely motiválhat eb
ben: "a kislányok apásak"; "a kislányok anyásak"; "a kislányok
kedvesebbek, aranyosabbak, könnyebben kezelhetők" stb.), Min
den gyönyörű és harmonikus, - az időzített bomba pedig ka
maszkorig ketyeg, akkor azonban hatalmasat robban: egy kétsze
mélyes, túl szoros anya-fiú kapcsolatból a gyengébb fél csak totá
lis háborúval tud kiszabadulni. A csapda túlontúl tökéletes, elein
te nehezen észlelhető, a robbanás után pedig mindkét fél túl seb
zett ahhoz, hogy fölismerje. A szomorú az, hogy mindketten egy
életen át hordják a csalódottságot és a lelkiismeretfurdalást. Vagy,
ha a felszínen maradnak: a haragot.

Sajnos, az "egy anyuka + egy kislány" képlet sem életbiztosítás
a társpótlék kísértése ellen, az érzelmi ránehezülés pedig egy gye
reknek sem használ. Igaz, a lányok nem feltétlenül agresszióval
szabadulnának, hanem esetleg egy elsietett házassággal, netán
gyerekszüléssel. .. Ha könnyebben kezelhető is ez a helyzet, de
semmiképp sem kívánatos. Én a magam életében egyetlen utat
láttam a csapda kikerülésére: és ez a több gyermek nevelése.

De a józan ész mondja azt is: ha már apja nincsen, legalább le
gyenek testvérei, akikre számíthat mind a jelen életben, ami a
gyerekkor, mind a jövőben, amikor már a(z örökbe fogadó) szülő

nincsen az élők sorában. Az örökbefogadottság egy sajátos titok,
amit a legtöbb gyerek nem akar megosztani az iskolatársaival,
sokszor még a barátaival sem. Óriási előny és ajándék, ha a test
véreivel megoszthatja! A gyermek körülbelül 10 éves korától kezd
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Több gyermek
örokbefogadása

önállósulni, a legjobb gyerek-szülő kapcsolat esetében is teljesen
külön, sajátos világot alakítanak ki a gyerekeink, ettől kezdve
töpreng el a tudott titokról, származásáról is, és hatalmas köny
nyebbség a földolgozásban, ha vannak a közelében sorstársaik, ha
ez a dolog szóvá tehető, és nemcsak a szülők, a felnőttek, hanem
a kortársaik világában is.

A több gyermek híve vagyok azért is, mert a szülői szeretet
nem ébred fel egyszerre és egészen az első gyerek érkezésével.
Bár szinte minden terhet elbírunk kezdettől fogv a, ahogy ránk
van bízva egy aprócska, kiszolgáltatott élet, mégis, az anyaság is
önálló életet élő valóság, csodákkal, váratlan meglepetésekkel, be
lehalások szakítópróbájával és csak a szerelemhez hasonlítható
önkívületekkel. Ez a valóság a maga törvénye szerint bontakozik,
hatványozódik, hoz különleges gyümölcsöket, és gazdagítja a
már eddig megszületetteket minden egyes új gyermek megétke
zésével. Ahogy a második, harmadik, többedik gyermeket befo
gadjuk az életünkbe, úgy elevenedik, születik a nőben is az anya,
egyre mélyebb és mélyebb szinteket megtapasztalva, ismeretlen
magasságokat szívébe ölelve. Ha igazán akarod szeretni a már
meglévő(ke)t, mondj igent egy nem tervezettre, már semmiképp
sem akartra, egy lehetetlenre, egy sérültre vagy betegre! Soha
nem is sejtett távlatait kapod ajándékba a szülői misztériumnak.

A házaspárokra is igaz, de az egyedülálló örökbefogadókra
még inkább, igyekezzenek minél tágabb rokoni, baráti körben el
fogadtatni szándékukat, azután a gyermekeket, hogy minél több
szál kapcsolja a kis jövevényt a világhoz, konfliktus esetén pedig
a tágabb család mindig ad valami menedéket, viszonyítási alapot,
segítséget. Akinek nincsenek kapcsolatai, se barátai, se rokonai, az
vizsgálja felül önmagát, mert az a gyerekkel se fog tudni jól mű
ködő kapcsolatot kialakítani.

A rokonsággal és a barátokkal is érdemes megbeszélni a dol
got/ mert ez a lépés olyan élesen bevilágít a kötelékek mélyére,
hogy biztosan megtudod, kik az igazi barátaid, kik a szívbéli ro
konaid/ kik azok, akikre igazán számíthatsz. "Fogadj örökbe egy
gyereket, és megismered hozzátartozóidat!" - fogalmazódott
meg bennem a jelszó az első gyerekem hazajövetelekor. Egyik le
endő nagyszülő ujjong, a másik látni sem akar még téged sem.
Egyik barátod könnyezve átölel, a másik: "Csak a csonka családo
kat szaporítod!". Távoli ismerősök válnak olykor közeli baráttá,
szomszéd testvérré, régi barát esetleg irigy fanyalgóvá. Olyan,
mint az Utolsó Ítélet: "az egyiket felveszik, a másikat ott hagy
ják. ..". Ha van humorod és bátorságod hozzá, az első meghökke
nések után már élvezed, sőt: előre megfontolt szándékkal teszte
led tieidet. Soha vissza nem térő alkalom. De azért légy megbo
csátó: végül is mindenki magáról vall. Rögtön elképzeli önmagát
a helyedben. És ez néha nagyon éles fényű tükör.
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Különleges esetek

Milyen gyerekre
vágyódsz?

Mindenesetre: ha neked nagyon fontos, hogy mit gondolnak
rólad, ne fogadj örökbe!

Vannak olyan esetek, amikor nem a házaspár vagy az egyedül
álló keresi gyermekét, hanem egy gyerek találja meg őket. Egy
egy sajátos sorsforduló az útjába hoz a családnak egy gyermeket,
és a család befogadja őt. A tapasztalat szerint ezek általában jól
megfontolt, felelős döntések, és mivel nem minden áron való,
gyerek utáni vágyból születnek, szabad döntések. Jobbára nagy
családok túlcsorduló szeretete ad helyet a család után vágyónak,
- és mindkét fél gazdagabb lesz általa.

De azért itt is előfordulhatnak mögöttes szándékok, amelyek
lappangva eddig is jelen voltak, csak a család nélküli gyerek
megjelenésével manifesztálódnak. Például több, egynemű saját
gyermekes család életében föltűnik a lehetőség: a vágyott másne
mű gyermek. Az anya vagy az apa fölvillanyozódik a hír halla
tán/ s igyekszik - gyakran sikerrel - a társát is rábírni szándé
kára (többnyire a nő a férfit). Ez mindaddig nem baj, míg a kis
jövevénynek nem egy nagyon is határozott elképzelésnek kellene
megfelelnie.

A tiszta szándék vágya, az önvizsgálat, a barátok itt is sokat
segíthetnek. De kérdezzük meg a gyermekeinket, a vérszerintie
ket, és gondolkodjunk el azon, amit felelnek, ha nem is aszerint
döntünk. Ha nagyon féltékenynek tűnnek, vagy ha épp eufóriku
san akarják, érdemes elgondolkodni. Fontos tudni, hogy lesz fél
tékenység/ és erősebb lesz, mint a saját szülötteid között, a dolog
természeténél fogva. Még akkor is, ha az első időben az édes
gyermek akarta a legjobban az "új testvért". A szült féltékeny lesz
az örökbefogadottra, és az örökbefogadott is a "saját"-ra. Félté
kenység akkor is van, ha azt hiszed, nincs. Akkor csak ügyesen
kötelezted őket hárítani. Ami nem biztos, hogy a legjobb megol
dás, mert akkor te is félsz tőle. (Ami nem csoda, mert annyi rej
tett csapóajtó van bennünk.)

Nem tudom, mi a legjobb: nálunk amennyire lehet, zsilipelve,
ki-kiengedjük az indulatokat, és ha van rá mód, megbeszéljük. A
gyerek nem gyógyír/ nem társ és nem személyes büszkeség tárgya.

A tiszta szándékot talán ezzel a kérdéssel, az erre adott vá
lasszal lehet a legjobban megvizsgálni. Ha a felelet: "szőke, kék
szemű, egészséges, egynapos lánycsecsemő (lehetőleg hirtelen el
hunyt értelmiségi szülőktől)", akkor én nem bíznék rá gyereket.
És nemcsak azért, mert ilyen gyerek nincs/ hanem mert még na
gyon éretlen a vágy szívedben, ha mégoly szenvedélyes is.

A jól működő intézmény az örökbe adható gyerekeknek keres
befogadó családot, olyat, amelyikbe a pszichológus, illetve a helyi
team véleménye szerint a gyerek beleillik. Akkor a szülőknek föl
ajánlják a gyereket, mindig csak egyet, ha megszeretik, övék le
het/ de mondhatnak nemet is.

Érettebb az elhatározás, ha némiképp hasonlít a természetes
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A kamaszkor:
szakítópróba

Sérülés: van!

gyermekvárásra. Van elképzelésünk, de nyitottak vagyunk a más
mílyenre is. Tudok olyan házaspárról, akik, amikor föltették nekik
a kérdést, milyen gyereket szeretnének örökbefogadni, azt felel
ték: hát azt, amelyik most sorra kerül Önöknél. ..

Van még egy kényes kérdés, de kikerülhetetlen. Meg is kérde
zik az intézetekben, illetve aGYlVI-ben. Lehet-e cigány származá
sú a kicsi, vagy bármi rasszjegy elől elzárkózol? Sajnos, a legtöb
ben ezt kizáró oknak tartják, inkább állnak évekig sorban, de
"nemzetiségi" csemetét nem vállalnak föl.

Aztán sok este lesz és sok reggel, majd elérkezik kb. a tizen
harmadik év. És ha addig mindent jól is csináltál, akkor is egy
szer csak úgy érzed: Te jó ég, ki ez a gyerek? és legszívesebben
jól megráznád, hogy térjen már magához ... , de nem fog! És ami
kor már a deviancia határához is elsodródik, mert mondjuk lop
vagy elcsavarog, akkor megrémülsz: talán mégis igaz, hogy ezt
örökölte? Talán minden hiábavaló volt, amit eddig tettél?

Akkor gyorsan önmagadat rázd meg, és söpörd le ezeket a kí
sértő gondolatokat! És mondd: igen, a gyermek mintha elmehá
borodott lenne. Undok és zord, hisztis vagy zárkózott, riheg-rö
hög és bömbölteti a zenéit, és egyik őrültséget a másik után pró
bálja ki. De nem azért ilyen, mert " kitört a természete" - hanem
mert kamasz. A többi is ilyen.

Legjobb - akinek van türelme hozzá - bölcs visszahúzódás
ban tölteni ezeket az időket, mondogasd magadnak: majd elmú
lik, nyugi. Persze közbe is kell lépni, főleg vészhelyzetekben. ami
a nem-tanulástól a tényleg deviáns tettekig terjedhet. Sajnos, ezi
dőtájt esedékes a továbbtanulás, és az a hírhedt élettani lustaság
fogalma nem létezik a középfokú oktatási intézmények igazgatói
nak pszichológiai ismeretei között. Te hiába tudod, hogy a gimná
ziumok csak a pontjait fogják nézni, imádott gyermeked flegmán
fütyül az egészre. Nos, prédikálhatsz erről neki, változtatni a
helyzeten ugyanis nem fog. Azért az alaprecept: szeresd, fogadd
el, támogasd a jó ötleteit.

Sokszor kérdezik tőlem: sérültebbek-e ezek a gyerekek psziché
sen, mint az átlag? Nagyon nehéz erre mit felelni. Először is: mi
az, hogy átlag? Aztán ki számít sérültnek? Én azt hiszem, ember
nek lenni azt is jelenti, hogy sebeket (is) hordozunk. Rengeteget
jelent az első hat hónap a születés után, sőt, mostanság már a
magzatkori élmények fontosságát is hangsúlyozza a legtöbb szer
ző, A magzatkori és újszülöttkori hatások míndenképp tartalmaz
hattak ártalmas, sokszor erősen negatív élményeket. néha meg
döbbentő módon a felszínre is bukkan ezekből néhány. Egy-két
tényt mindenesetre jó tudni: a sérülés mértéke nemcsak a körül
ményektől függ, hanem a gyerek érzékenységétől, személyiségje
gyeitől is. Amitől az egyik szinte megnyomorodik érzelmileg, azt
egy másik gyerek nevetve túllépi, viszont az érzékeny gyerek va
lószínűleg mélyebb, értelmesebb, gazdagabb érzelmi világú - iz-
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galmasabb feladat újjá szeretni. Úgy tűnik, akiket a kórházban
hagytak, tehát az első időkben sem vállaltak, sose volt anyjuk, ezt
jobban megsínylik, mint akiket később adtak állami gondozásba.
Bármilyen anya jobb, mint a semmilyen, legalábbis az élet első

évében, ez biztosan igaz. Ebből az is következik, hogy nem logi
kus csecsemőhöz ragaszkodni, bármily csábító is a minél kisebb
gyerek! A mai törvények szerint két hónapos korig nem adható
örökbe még az a gyermek sem, akiről a születése pillanatában,
vagy netán előtte lemondtak. Talán valóban jár ez a türelmi idő a
szülőanyának, de egészen bizonyosan nagyon árt a kisbabának. A
születés traumája utáni fölfoghatatlan, elviselhetetlen magányt el
sem tudjuk képzelni, milyen dermesztő. Valamiképp a jognak a
pici embert is kellene képviselnie, neki is joga van az anyai szere
tetre a normális fejlődéséhez. Az örökbefogadóknak vállalniuk
kellene a rizikót, és azonnal hazavinni a picit, de ha vállalja is a
család, sok intézmény nem adja meg ezt a lehetőséget, a későbbi

bonyodalmaktól tartva. Nincs reménytelen eset, talán gyógyítha
tatlan lelki sérülés sem. Nagy kihívás és csodálatos varázslat egy
ilyen kisgyerek anyjának lenni: egy sebét a világnak begyógyítha
tom a szeretetemmel. Tény: bárki szülhet sérült gyermeket. Ezek
az okok nem minden esetben nyilvánvalók, és nem is mindig de
rülnek ki. önként elvállalni egy beteg gyermeket persze nagylel
kűséget feltételez. De gondoljunk bele, a beteg kisgyermekeknek
még inkább anyára van szükségük, mint az egészségeseknek. A
vigasz: a beteg gyerekek jó része a szeretethiány betege. Gondol
junk csak a felnőttek pszichoszomatikus bajaira. Néhány év alatt
nyomtalanul meggyógyul, pusztán a szülői szeretet következté
ben. Három asztmás gyerekem közül (kettő igen súlyos volt!) há
rom gyógyult meg teljesen.

Azért valamifajta sajátos ösztön az örökbe fogadó szülőkben is
működik. Néha az ember azt érzi egy kisgyermek láttán: ez az én
gyermekem! A negyedik gyermekemet a csecsemőotthon udvarán
mutatták meg először. Ott szaladgált húsz apróság dzsekiben,
sapkában egy elkerített részben. Torkomban dobogó szívvel ban
dukoltam a pszichológus oldalán. "Az a randa-encián sapkás lesz
az" - gondoltam, ahogy közeledtünk. Abban a pillanatban meg
szólalt a pszichológusnő: - Ö az, az enciánkék sapkás ...

Mekkorát? Még egyszer szeretném hangsúlyozni: kettő-ötéves korig nem
rosszabbak az esélye k, mint a csecsemőkori örökbefogadásnál,
sőt! Igaz, nyilvánvaló hátrány, hogy a csecsemőkor kimarad a kö
zös élményeinkből, de nagyobb gyermek választásából legalább
ekkora előny is származik. A bontakozó karakter, az alkati tulaj
donságok sokkal jobban látszanak egy tipegőnél, mint a csecsemő

esetében. Természete, értelme, egyénisége alapján sokkal inkább
eldönthető, illik-e a gyerek a befogadó családba vagy sem. A ki
lencvenes évek elején egy francia házaspár Magyarországra jött
kisgyermekért. Egy kislányuk született, nem lehetett több gyer-
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mekük. Egy ötéves, ő-ző nyelvterületről való, cigány kisfiút vittek
haza Dél-Franciaországba, - és "kiköpött apja" volt, mármint a
francia apja! A kisfiú két hét alatt megtanult franciául - és telje
sen elfelejtett magyarul. Amikor fölhívtuk telefonon, nem tudott
válaszolni. Pedig olyan gyönyörűen ő-zött annak előtte... !

Azt hiszem, eredendően bele van programozva egy gyerekbe,
hogy valahol él és közeleg hozzájuk egy "saját" anya és apa. Ta
lán a gyerekkor végső határáig kitartóan várnak erre, hogy majd
csak fölbukkannak valahol. Bárrnit tesznek, bármilyelmerülten
játszanak, esznek, alszanak, valami éber figyelem állandóan erre
az eseményre vár, vágyakozik. Csak ezzel magyarázható, hogy ha
ez bekövetkezik végre, szinte órák alatt, robbanásszerűen hozzá
idomulnak leendő apjuk-anyjuk egyéniségéhez, elvárásaihoz, ha
feltétlen elfogadást, igaz szeretetet tapasztalnak.

Három és félévesen hazajött kisfiam öt hónapig olyan jólnevelt
volt, hogy mindenki a csodájára járt. Késsel-villával evett, helyére
tette a játékát, a ruháit össze tudta hajtogatni, kellemes úriember
ként viselkedett. Aztán nyáron vendégségbe jött hozzánk szülős

tül egy hasonló korú kisfiú, akinek természetes volt, hogy a falra
keni a joghurtot, csokit eszik ebéd helyett, és fél éjszakát bömböl.
Az én fiacskám roppant érdeklődéssel szemlélte a helyzetet, és
örömmel konstatálta, hogy egy gyereket nem csapnak agyon
ennyi komiszság után sem, sőt, ugyanúgy imádják. Egy hét után
elmentek a vendégek, Andris pedig szép fokozatosan, de kezdte
kipróbálni a tanultakat... A kellemes úriember igen gyorsan el
tűnt, és miután kiderült, hogy a dolog valóban működik, hisz őt

sem csapják agyon, boldog sóhajjal elengedte magát, és előjött az
igazi természete. Ami ugyan nem olyan kényelmes állapot, mint
a kezdeti volt, de feltétlenül igazabb és természetesebb. Ez a
"rosszalkodás" óriási belső fejlődés eredménye volt, és csak pozi
tívumként értékelhető, hiszen elhitte, hogy szeretik!

Megmondani? Igen! Óva intek mindenkit a titkolózástól! Hogyan bízzon meg ben-
nünk a gyerekünk, ha egy ilyen nagyon lényeges kérdésben be
csapjuk? Szerencsére a gólyameséről is leszoktak már a családok,
ezt a dolgot is természetesen kellene kezelni! Persze nem kell táb
lát akasztani a nyakukba, később a gyerekek már nem is mondják
el mindenkinek iskolában, baráti társaságokban, és ez rendben is
van így. Az ő bőrére megy a játék, döntse el ő, kinek akarja meg
mondani, kinek nem. De neki mindenképp tudnia kell, méghozzá
az első perctől kezdve. Mi időről időre visszajárunk a "bölcsibe,
ahol a gondozó nénik neveltek, amikor pici voltál". Fényképeink
is vannak erről, meséljük is rendre a történteket. "Meséld el anya,
hogy láttál meg először?" - ez a legkedvesebb emlék, mind
egyikről van egy igaz történet, és nekem is szívmelengető jó érzés
feleleveníteni. A nagy találkozás ünnepi fényei ragyogják be ezt
az emléket, a boldog egymásra találást miért is ne hallgatnák
meg újra meg újra? Minden kapcsolatban vannak ilyen kivételes
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1Marie-Claude
Monchaux: Nekem két

születésnapom van.
Móra, 1990

Viszonyulás a
vérszerintihez

pillanatok, amelyekről úgy érezzük: bonthatatlanul összeforrasz
tott minket, és a rá való emlékezés erősíti a szeretetünket. Kár
lenne kihagyni a gyereket ebből az élményből.

A Nekem két születésnapom van1című könyv is segíthet, aki nehe
zebben beszél ilyesmiről, annak biztosan támpontot nyújt, ötletet
ad. Mindenesetre alapelv, hogy mindig válaszolni kell a gyermek
kérdéseire a származásával kapcsolatban, mindig igazat kell vála
szolni, de az életkorának megfelelően. Együtt kell nőni ezzel a
gondolattal, hiszen az hosszú idő, míg összeáll a kép, de ez a ter
mészetes szüleivel élő gyermeknél is így van.

A kérdések többnyire a gyermekszületéssel, szaporodással kap
csolatos kérdésekkel együtt ébrednek. Így aztán érthető, hogy a
kicsinek nehéz elfogadnia, hogy nem szeretett anyukája pocakjá
ban növekedett annak idején. Az enyémek nem érték be annyival,
amennyit a könyv kínált föl ötletként: "Én a szívemben hordta
lak, nem a hasamban". Hanem bebújtak a pulóverem alá, és elját
szották, hogy most pedig megszületik a kisbaba. Ezen sokat töp
rengtem, mert nem akartam őket hitegetni. De aztán játéknak fog
tuk föl, én továbbra is időnként - ha alkalmasnak látszott - el
mondtam, hogy "Te a Csilla néni pocakjában növekedtél nekem
nagyra", de azért belementem a helyzetbe. Valamifajta rituális já
téknak éreztem, a történtek sajátos földolgozasi formájának. Az
örökbefogadás egy kicsit fordított szülés is, bele kell bújnunk egy
másba, meg kell gyökeresedni egymás életében, testében - lelké
ben. Egyik fiam szülőanyja belehalt a szülésbe, amikor ő szüle
tett, így elmeséltem azt is, hogy némelykor egy-egy anyuka nem
tudja fölnevelni a kisbabáját. De milyen jó, hogy mégis megszült
téged, mert kűlönben nekem nem lenne kisfiam, kislányom!

"Akkor én visszamegyek az igazi anyukámhoz!" - mondta
dacosan pici lányom négy évesen, amikor nem engedtem kézmo
sás nélkül vacsorához ülni. "A gyerekeknek mindenütt kezet kell
mosni, mert különben betegek lehetnek" - mondtam. "És külön
ben tényleg: ki a te igazi anyukád?" Tíz év távolából be merem
vallani: igenis rosszul esett a mondat. De azt is tudtam, hogy a
legnagyobb butaság, amit akkor elkövethettem volna, ha a leghaj
szálnyibbat is engedek ennek az érzésnek. A két kisebb élesen fi
gyelt, és én ezen is aggódtam, pedig utólag rájöttem, semmit sem
értettek az elhangzottakból, csak az indulatok hőfoka nagyította
ki a pillanatot. Nem kértem választ a kérdésemre, megvacsoráz
tunk. Még az asztalnál megszólalt magától a nagy: "Te vagy az
igazi anyukám!" - és legnagyobb megdöbbenésemre még ezt is
hozzátette: "mert Te nevelsz".

Ennek az ellenkezője is gyakori: a megvetés, az elítélés érzése
a vérszerinti szüleikkel szemben. Ezt is alakítani kell, a harag, a
lappangó gyűlölet roncsolja a személyiséget. Azt hiszem, nagyon
határozottan át meg át kell mosni bennük ezt az érthető dühöt,
csalódottságot, sebzettséget. Először is: nagyon jó, ha kimondják!
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Másodszor: lehet beszélni velük, szinte észrevétlenül, az élet dol
gairól, arról, hogy bizony, sokszor elrontunk valamit, amit aztán
nehéz helyrehozni, és ezért másoknak kell szenvedni. Aztán arról
is, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, mi történt. Mindenesetre
egy biztos: életet adtak nekik, lehetőséget arra, hogy megszülesse
nek, hogy boldogok legyenek. Nem minden gyereket engednek
megszületni. Minden alkalommal, amikor ez szóba jött, az volt a
végső érvem: én nagyon, de nagyon hálás vagyok, hogy világra
hozott téged. És ezt így is érzem. Tíz tanácsadó közül kilenc biz
tos azt mondta volna: "Asszonyom, az ön helyzetében szülni fe
lelőtlenség!" .

Naponta megköszönöm nekik és Istennek ezt a "felelőt

lenséget".
A "kis árva" szindróma Az igaz szeretetben helye van a részvétnek, sőt, nagy bajban

lévő hozzánk tartozó iránt szánalmat is érezhetünk. De koránt
sem mindegy ennek a megjelenési formája, az adagolása, különö
sen, ha gyerekről van szó, aki semmiképp sem védheti meg ma
gát a felnőtt bonyolult érzelmi világával szemben. Az is érthető,

ha egy asszony, egy anyaságában kudarcot vallott nő a lelke leg
mélyén haragszik arra a másikra, aki íme: "eldobta agyerekét".
És mindezen gubancos viszonyulások legvégén mérhetetlenül saj
nálja a "kis árvát", - talán egy kicsit magamagát is siratva ben
ne. Mégis az a tapasztalatom, ha innen indul az anya-gyerek vi
szony, valami fura, kettős kötődésű, egészségtelen kapcsolattá vá
lik, amit aztán megsínylenek mind a ketten. (Az apák ösztönösen
föl szokták venni a harcot az efféle "zűrös" érzelemgombolyag el
len, ami aztán - ha hármójuk kapcsolatában több az ép rész,
mint a beteg - segíteni szokott. Ha azonban nem így áll a hely
zet, az apai szigor csak ront a dolgon.)

Annak idején mind nekem, mind a barátnőimnek (köztük sok
gyerekes anyáknak) az volt az első reakciónk gyönyörű gyerme
keim hazahozatalakor: "Hogy lehet egy ilyen csodás gyereket el
hagyni?" Az meg talán még mindig felfoghatatlan, hogy járkál itt,
közöttünk néhány férfi, akik még csak nem is tudják, hogy ilyen
remekbeszabott kis lény származott tőlük a világra. Itt, most be
vallom, ha az utcán, metrón vagy bárhol valami nagyon riasztó
külsejű, szagú, idegállapotú hajléktalant, részeget vagy koldust lá
tok, és visszaborzadok, rögtön utána jön a gondolat: nincs jo
god... , lehet, hogy ő az ...

Mindezek előrebocsátásával mégis úgy érzem, a vérszerinti
szülők iránt hálásnak kell lennünk. Már csak azért is, hogy tud
juk jól szeretni gyermekü(n)ket. Az a bizonyos "tiszta szándék"!

Ha a szánalom domináns a szeretetben, valami megromlik. Ta
lán a tisztelet. És az ebből fakadó követelni tudás, ami nélkül a
gyerek megnő ugyan, de nem fejlődik. Sajnos, több ilyen sajnálós
anyát és követelődző, deviáns gyereket láttam, ahol mintha nem
szeretetkapcsolat lett volna a két fél között, hanem tulajdonvi-
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szony, érdekes módon, mindkét fél részéről! "Gyerekbirtok és
anyabirtok" kötögette napról napra a ravaszabbnál ravaszabb
kompromisszumokat, és mindkét fél naponta kasszírozta a (so
vány) hasznot, - és- közben rettenetesen éheztek valamire. Az
anya az öröklődéssel, a sérüléssel hitegette magát és másokat. A
szegény gyermek dys-, POS, MeD-s, - hangoztatta, és az egyéb,
épp divatos neveket ruházta rá a "nem tudom"-ra.

De közben korántsem erről volt szó, hanem valamiféle játszma
folyt, aminek a mélyén tragikus tévedés lapult. Talán épp az,
hogy nem merte magába fogadni az anya az idegen gyereket, az
örökbefogadás fordított szülésével, hanem csak birtokolni volt bá
torsága. Hasonló jelenséget tulajdonképpen saját gyereket nevelő

szülők esetében is láttam.
Éppen ezért fontos, hogy neveld, és ne sajnáld! Ne tégy sem

mit másként, mintha a sajátod lenne.
Bizony, eljön az óra, hogy meg kell nevelni a gyermeket. Ne

engedj a kísértésnek: mit szólnak, hogy a más gyerekével hogy
bánsz. Ö már a te gyermeked. Ha a testét nem is te szülted, az
énjét, a személyiségét neked kell világra segítened, s ez nem ke
vésbé fontos, sem kevésbé fájdalmas. Idővel a vonásai, a fízímís
kája is rád fog hasonlítani! Magdika, le sem tagadhatná! 
mondta Andira naponta a liftes bácsi a tapolcai barlangkórház
ban. - Nem is akarom letagadni, Pista bácsi!
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