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1. Hogy létezHet olyan szívtelenség, 
Hogy valaki eldobja a gyerekét?

Durván hangzik, vagy sem, de egy felelőtlen döntést nem ellensúlyoz 
egy másik, tragikus pánikcselekmény. magyarországon minden egyes 
esztendőben becslések szerint egy esztergom lakosságának megfelelő 
mennyiségű embert pusztítanak el, mielőtt felsírna. ehhez képest van 
egy-kétezer válságanyuka, aki ezerféle okból – szándék vagy lehetőség 
hiányában – nem veteti el a szíve alatt növekedő magzatot, és a kilenc 
hónap során megérik benne az elhatározás, hogy örökbeadással menti 
meg a babát, megadva neki a boldog élet esélyét. Akik így tesznek, akár 
kényszerből, akár szabad elhatározásukból, maximális tiszteletet érde-
melnek a konkrét számok alapján mélységesen abortuszpártinak látszó 
magyar társadalom részéről, és ha jobban belegondolunk, az újszülött 
teljes életéért – valamint az őt örökbe fogadó házaspár, és így egy új 
család élethosszig tartó, más minőségű életéért – összesen kilenc hó-
napnyi áldozatot hoztak. csakis köszönet illeti tehát a válságanyákat 
ezért a bátor és önfeláldozó tettért, hogy születéséig – lehetőségeikhez 
és állapotukhoz mérten – vigyáztak gyermekük életére.

2 . Mi is szeretnénk örökbe fogadni, 
de előbb legyen egy „saját”!

egyértelmű, hogy a fenti mondat megfogalmazója nem áll készen az 
örökbefogadásra. De ez sem végleges ítélet, hiszen az örökbefogadás 
hosszú folyamat, az alkalmassá válás pedig sok-sok idő eltelte mellett a 
különféle vizsgálatokon, önvizsgálaton és felkészítő órán, tanfolyamon 
keresztül valósul meg. ezektől nem kell megrémülni, hisz aki babát vár, 
akár kilenc hónapig is hozza-hozza az áldozatokat, és közben átvillan 
az agyán, hogy mikor esik valami visszafordíthatatlan kár a gyerekben. 
közben, aki örökbefogadásra vár, valamivel kevesebb mint fél év alatt 
hivatalosan alkalmassá válik a baba örökbefogadására úgy, hogy rend-
kívül sok információval felvérteződik közben – és akár annak a képessé-
gével is, hogy a témát érintő, de furának tűnő kérdést nagy empátiával 
válaszoljon meg. (A „saját” témakörről majd később.)

3. ki tudja, Mit Hallott a baba 
az anyja Hasában?

kutatások bizonyítják, hogy a magzati lét kilenc hónapjának több mint 
a felében a külvilág ingereit a fülén keresztül is hallja a baba, és akkor 
még nem is beszéltünk az egyéb érzékszervek segítségével befogadha-
tó hatásokról. Igen, lehet, hogy sok-sok sírást és ordítozást hallott a 
baba hónapokon át, vagy nem volt túlzottan kényelmes egy feszült, ki-
látástalanságot, szégyent, félelmet, magányt érző anya méhében, de a 
megszülető kisgyermeknek odakint a kezdetektől fogva az lesz a termé-
szetes, ami körülveszi őt. Ha szeretetteljes környezetbe kerül születése 
után, akkor a szeretetteljes környezet válik neki természetessé, és nem 
fogja „agyonnyomni” az a teher, ami a magzatkori hatásokból rakódott 
rá. különben is: a veszekedést, káromkodást, konfrontálódást vagy me-
nekülést nem magzati korban tanulja meg a gyermek. Azokra mi, szülők 
tanítjuk meg.

4. neM félsz attól, Hogy roMa lesz?

Aki fél ettől, annak van egy pár nem túl jó hírem. ma magyarországon 
az örökbefogadásba származási kikötés nélkül belevágó házaspárok a 
teljes „mezőny” talán 15 százalékát, ha kiteszik. személyes tapasztalat, 
hogy az általunk látogatott örökbefogadós tanfolyam kilenc házaspárja 
közül mi voltunk az egyetlen „toleráns”, és bevallom, ez nagyon meg-
döbbentett. Valamiről ezen a ponton nagyon nyíltan kell beszélni: azok 
a babák, illetve gyermekek, akik az örökbefogadás sorsára jutnak, jelen-
tős részben romák, és még sokkal nagyobb arányban, mint amennyien 
papíron romák. ennek az a magyarázata, hogy sok krízisvárandós anyu-
ka, aki valójában roma, nem vallja magát annak, illetve gondolkodhat 
úgy, hogyha többségi társadalmúként adja örökbe a gyermekét, akkor 
akként is fogják felnevelni. olyan is előfordulhat, hogy egy valójában 
roma gyermeket születése után inkubátorban hagynak, de nem lesz az 
örökbefogadásig egyértelműen megállapítható, hogy a baba roma vagy 
sem. olyan is lehet, hogy az örökbe adni kívánó vér szerinti anya nem 
roma, az apát viszont – aki roma – ismeretlennek jelöli meg az adatfelvé-
telkor, így bár a gyermek ténylegesen félig roma származású lesz, erről 
az adott esetben a roma származást szándéka szerint kizáró örökbefo-
gadónak nem lesz információja. ebből egyenesen következik, hogy nem 
kevesen vannak olyanok az örökbe fogadni vágyó házaspárok között, 
akik kifejezetten nem roma babát szeretnének, mégis azt kapnak, és ez 
a külső jegyek alapján csak később derül ki – vagy csak a gyermek tizen-
két éves korában, de erről később. Nem egyszerűbb az ilyen helyzetek 
megelőzésére inkább alkalmassá tenni magunkat annak elfogadására, 
hogy a gyermekünk jó eséllyel roma származású? és még valami: „lopó 
gén” és „gyilkos gén” nincs, a legeslegtöbb dolog, amit a gyermek az első 
években, és akár később is tesz, a szülők általi választások láncolatá-
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nak vagy közvetlen következményének gyümölcse. (Vannak egyébként 
olyan párok is, akik kifejezetten örülnek, ha egy gyötrelmes kilenc hóna-
pot átvészelő, strapabíró, stramm, helyes kreol kölyök az „alapanyag”, 
amellyel aztán szülőként szép feladat lesz dolgozni.)

5. Hogyan fognak Majd rá nézni 
az iskolában?

szörnyű adat ez is, de ma hazánkban körülbelül minden ötödik párt 
sújt meddőség – vagy a nő, vagy a férfi, vagy mindkét fél terméketlen-
sége. erre minden (házas)pár különböző módon próbál meg válaszolni 
a maga életében, de mindenkinek az útja egyedi, saját, választása pedig 
tiszteletben tartandó. De menjünk csak vissza a matekhoz! A 20 száza-
lékos meddőség alapján kijelenthető, hogy a ma megszülető gyermekek 
egy óvodai csoportba vagy iskolai osztályba hat év múlva úgy fognak 
belépni, hogy minden ötödik osztálytársuk nem hagyományos úton fo-
gant, vagy nem a vér szerinti szülei nevelték. Innentől kezdve egy 25 
fős osztályban már nem fognak ujjal mutogatni egy most megszülető 
gyermekre amiatt, mert lombikbébi volt, spermabankos vagy örökbefo-
gadott, hisz nem egy-kettő lesz belőlük osztályonként, hanem öt.

6. Hogyan és Mikor fogjátok neki 
elMondani, Hogy örökbe fogadott 
gyerek? 

Az örökbe fogadó házaspárok felkészítő tanfolyama kimerítően tárgyal-
ja ezt a kérdést. ma már számos mesekönyv segít a szülőknek átlendül-
ni ezen a problémán, mégis akadhatnak még mindig olyanok, akik vár-
nak arra a bizonyos nagy levegővételre, amikor elmondják a gyereknek, 
hogy nem ők a vér szerinti szülei. szerencsére egyre szélesebb körben 
elterjedt már az a szakmai alapvetés, hogy a gyermeknek születésétől 
fogva tudnia kell arról, hogy ő örökbefogadott, így amikor esetleg ta-
lálkozik az ezt firtató külső megjegyzésekkel, már fel lesz vértezve a 
valósággal, és ugyanúgy az örökbefogadottság lesz neki természetes, 
mint amikor valaki abszolút hallással születik vagy négy ujjal a kezén: a 
gyermeknek az lesz a természetes, amiben felnő.

7. Úgy tisztellek titeket, Hogy 
befogadtatok egy gyermeket!

Aki ezt mondja, talán nem is tudja, hogy az örökbe fogadó szülők meny-
nyire nem érzik magukat tiszteletre méltónak csak azért, mert örökbe 
fogadtak egy gyermeket. Akik ugyanis így bővítik a családjukat, azok-
nak ez az útjuk, hogy gyermek érkezhessen a családjukba, ezt érzik 
természetesnek; míg mások azt, hogy a trónörökös a leghagyományo-
sabb úton érkezik. Aki tehát örökbefogadás útján bővíti a családját, a 
legkevésbé sem azért teszi, hogy egy permanens jó cselekedetben éljen, 
hanem azért, mert ugyanúgy természetes vágya a családgyarapítás, 
mint azoknak, akiknek más módon is lehetőségük van erre. Tehát: egy 
gyermek örökbefogadása önmagában nem tiszteletet érdemlő hőstett, 
ahogy a gyermeknemzés sem az. Ha a gyermek becsületessé válik, már 
előkerülhet a hősiesség kérdése...

8. neM gondolkodtatok azon, Hogy 

legyen „saját” gyereketek is? 
ez legfeljebb azért lehet kényes kérdés, mert valószínűleg a következő 
évtizedekben is élénk vita lesz arról, hogy a keresztény ember lelkiis-
merete megengedhető dologként tekint-e a mesterséges megterméke-
nyítésre. Nem kevés örökbe fogadó pár már akkor szánja rá magát az 
örökbefogadásra, amikor túl van 7-8 lombikprogramon, amit időközben 

a kapcsolat is megsínylett. A mi számunkra értékválasztás volt, hogy 
ha nekünk nem lehet gyermekünk a legtermészetesebb úton – márpe-
dig kiderült, hogy nem lehet –, akkor jöjjön az örökbefogadás. orvosi 
rásegítéses dologban meggyőződésünk alapján nem is gondolkodtunk. 
mindebből következően az örökbe fogadott gyermekre – naná – sajá-
tunkként tekintünk, nem is tudjuk, hogyan tekinthetnénk másként. 

9. de Mégis: Milyen érzés Más gyerekét 
nevelni, aki neM Hasonlít rátok? 

Az előbbiek alapján világos lehet: a gyermek nem másé, nem idegen, 
hanem a miénk, örökbe fogadó szülőké. A jogrend a közelmúltban több-
ször is megerősítette, hogy az örökbe fogadott gyermekekre ugyanúgy 
tekint, mint a vér szerintiekre, és ez így van jól: az örökbefogadás jog-
erőre emelkedése (a születés utáni hat hét) után az örökbe fogadó anya 
és apa édesanya és édesapa lesz; legutóbb a kormány a családvédelmi 
akcióterv keretei között nyilvánította ki, hogy a családba született és 
az örökbe fogadott gyermek ugyanolyan jogállású. Természetesen külső 
jegyek sokasága elárulja, hogy nem a mi vérünk a baba, ám kisugárzása, 
gesztusai, viselkedése, habitusa, akár arcjátéka is olyan lesz, mint az új 
szüleié. 

10. fog-e találkozni a vér szerinti 

   családjával?

ezt a törvény megfelelően szabályozza. A vér szerinti szülő(k) a le-
mondó nyilatkozat után a születéstől számított hat héten belül 
visszakozhat(nak), ezáltal a gyermeket elveszik az örökbe fogadó szü-
lőktől – tragikus az ilyen, de sajnos előfordul, ráadásul a „visszavevő” 
vér szerinti szülőnek még bizonyítania kell alkalmasságát a gyermek 
felnevelésére, illetve bemutatni azt is, hogy elhárult az az ok, ami miatt 
örökbe adta a gyermekét. Amennyiben az örökbeadás rendben lezajlott, 
úgy a gyermek tizenkét éves korának betöltése környékén megfogal-
mazhatja, hogy szeretné felvenni a kapcsolatot a vér szerinti családdal. 
még ilyenkor is lehet, hogy a vér szerinti szülő hallani sem akar erről a 
találkáról, ilyenkor ebbe bele kell nyugodnia a gyermeknek, de a szülők-
nek a gyermek hosszú távú javát kell keresnie ebben a helyzetben is.

Sem azok a szülők, akik vér 
szerinti gyermekeiket neve-
lik, sem az örökbefogadók 
nem hordozzák a bölcsek 
kövét, valamint az is közhely 
– vagyis igaz –, hogy minden 
helyzet más és más. Azon-
ban a jövőben bízó, szere-
tetteljes, életigenlő, optimis-
ta hozzáállás mindenképpen 
alapja ennek a folyamat-
nak, amelyről senki nem 
tudja, hogy hány évre nyúlik 
majd. Az ember értékvilá-
gában, jó hozzáállásában, 
alkalmazkodókészségében, 
tanulékonyságában, nyíltsá-
gában viszont minden eset-
ben rendelkezésre állnak a 
fogódzópontok.


