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Írta: Bogár Zsuzsa 
KÖTŐDÉS ÖRÖKBEFOGADÓ CSALÁDOKBAN 
  
Magyarországon igen kevés olyan tanulmány készült, amely pszichológiai szemszögből vizsgálta 

volna az örökbefogadó családok életét. Mivel az után követés gyakorlata is igen szegényes, nagyon 
keveset tudunk arról, hogy mi történik a családokban az örökbefogadás után. Vizsgálatomban arra 
vállalkoztam, hogy kicsit bepillantsak az örökbefogadó családok életébe, hogy közelebbről 
megfigyeljem milyen kapcsolat alakul ki az örökbefogadott gyermek és örökbefogadó szülei között. A 
vizsgálat ismertetése, a hozzá kapcsolódó elméleti háttérrel együtt elhangzott az 1999 szeptemberében 
megtartott Nemzetközi Örökbefogadási Konferencia azonos című szekcióülésén, ahol azokat a 
lényeges tényezőket elemeztük, melyek hatással lehetnek a kötődés minőségének alakulására az 
örökbefogadott gyermek és örökbefogadó szülei között. 

 
A KÖTŐDÉS ELMÉLETI ALAPJAI 
 
A gyermek személyiségének és szociális kompetenciájának a fejlődésében a biológiai és 

veleszületett faktorok mellett jelentős szerepet játszik az a kapcsolati közeg is, amelyben felnő. A 
korai személyes kapcsolatok minősége igen nagy hatással van későbbi társas és érzelmi fejlődésére. 
Igaz, a társas kapcsolatok gyökerei az élet legkorábbi időszakára nyúlnak vissza, de a kölcsönösség, a 
társas világgal való kapcsolat hat és kilenc hónapos kor között hatalmas minőségi változáson megy át. 
Ebben az időszakban egy specifikus személyre szóló érzelmi kötelék, a kötődés kialakulása figyelhető 
meg a gyermek és a gondozója között. Ennek az érzelmi kapcsolatnak a legfőbb jellegzetességei, hogy 
a csecsemők megpróbálnak a gondozó közelében maradni, a gondozótól való elválás pedig 
nyugtalanságot, tiltakozást vált ki belőlük. 

A korai kötődés elmélete egy angol pszichiáter, John Bowlby nevéhez kapcsolódik. Teóriájának 
lényege, hogy az ember, mint faj, olyan bioszociális ösztönnel születik, amely arra készteti a 
csecsemőt, hogy az őt gondozó személlyel szoros kapcsolatot alakítson ki. Bowlby tehát a kötődést 
egy létfontosságú, elsődleges szükséglet kielégítésének tartja, ami azért nagyon fontos, mert az 
újszülött számára a védelmet, a biztonságot az anya fizikai közelsége jelenti. Ezért ebben az 
időszakban igen nagy jelentőséget kapnak azok a viselkedések, melyek segítségével a gyermek az 
anyát a kapcsolat felvételére és fenntartására készteti vagy azok, amelyekkel ő maga tudja ezt a 
kapcsolatot megteremteni. Ezeket a viselkedésformákat nevezte Bowlby kötődési viselkedéseknek. 

Az elmélet szerint ennek az igen szoros érzelmi kapcsolatnak nemcsak a korai életszakaszban van 
ilyen nagy jelentősége. A gondozóval való korai tapasztalatokból ugyanis egy belső modell fejlődik ki, 
amely automatikusan és tudattalanul befolyásolja az egyén érzéseit, gondolkodását, viselkedését, 
másokhoz való viszonyulását. Így a gyermek minden kapcsolatba beleviszi a múlt emlékeit és a jövőre 
vonatkozó elvárásait. A belső modell azonban nemcsak a másokról alkotott elképzeléseket, 
elvárásokat befolyásolja, hanem az egyén saját személyiségéről kialakított képét is, hisz az elsődleges 
kötődési személyről és sajátmagáról kialakított reprezentáció szoros kapcsolatban van: Az a gyermek 
pl., akinek kötődési igényei nincsenek kielégítve, nemcsak a gondozóról alakít ki egy olyan modellt, 
melyben a gondozó visszautasító, hanem saját magáról is egy olyan ember képét alakítja ki, mint aki 
nem érdemes a szeretetre. 

Bowlby elméletének empirikus alátámasztása során a kutatók különféle kötődési mintázatokat írtak 
le. Ezek a mintázatok két nagy csoportba sorolhatók: beszélhetünk biztonságos és bizonytalan 
kötődésről. Egy biztonságos kötődési mintázatot mutató gyerek képes az anyát biztonságos bázisként 
használni. Ha az anya a közelében van és a helyzet stresszmentes, nyugodtan játszik, folyamatosan 



 

Család, Gyermek, Ifjúság folyóirat
Letölthető cikkek

 
 

Család, Gyermek, Ifjúság 1999/6 53

szemmel tartva az anya és a közte lévő távolságot. Feszültségteli szituáció esetén közeledik az 
anyához, az anya távozásakor pedig nyugtalan lesz. Ha az anya visszajön, egyből kommunikálja felé 
az érzelmeit, és pillanatok alatt megnyugszik. Ezzel szemben a bizonytalan kötődési mintázattal 
rendelkező gyerekek vagy alig mutatnak ilyen biztonságos bázis – kereső viselkedést, vagy túl 
szorosan kapcsolódnak az anyához, és egy esetleges szeparáció után nagyon nehezen 
megnyugtathatóak. 

 
MEGHATÁROZÓ ELEMEK A KÖTŐDÉS KIALAKULÁSÁBAN 
 
A kulcstényező: anyai szenzitivitás 
Azok a kutatások, melyek a kötődési minták különbségeinek hátterében álló tényezőket vizsgálták, 

leginkább az anyák magatartására összpontosítottak. A kutatók megfigyelések alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy a biztonságos kötődés kialakulásában igen nagy szerepe van az anyai 
szenzitivitásnak. Ezen olyan viselkedést kell érteni az anya részéről, amely megfelel a gyermek 
szükségleteinek, érzékeny a gyermek jelzéseire, és azokra adekvát módon reagál. A kutatások 
eredményei azt mutatták, hogy a biztonságos kötődési mintázatot mutató gyerekek mamáira magas 
fokú szenzitivitás és szinkronitás volt jellemző. Ha a gyermek nyugodtan eljátszott egyedül, képesek 
voltak a háttérben maradni, míg ha a gyermeknek segítségre volt szüksége, elérhetőek voltak és 
megfelelően avatkoztak be a helyzetbe. A bizonytalanul kötődő gyerekek esetében a mamák általában 
akkor kapcsolódtak be a gyermek játékába, mikor azt a gyermek nem igényelte volna különösebben, 
viszont amikor a gyermeknek segítségre lett volna szüksége, visszavonultak, nem igazán tudtak mit 
kezdeni a gyermek distressz reakcióival, vagy nagyon kiszámíthatatlanul reagáltak a gyermek 
jelzéseire. 

 
Szenzitív periódus – rizikótényezők 
Szenzitív periódus alatt olyan életszakaszokat értünk a fejlődéspszichológiában, melyekben 

bizonyos történéseknek kell bekövetkezni az ember életében ahhoz, hogy a későbbi fejlődési folyamat 
ne károsodjon. Bowiby elméletében megfogalmazza, hogy a szelektív specifikus kötődés a 
gondozóhoz egy ilyen szenzitív periódusban alakul ki az első életév harmadik negyedétől másfél – két 
éves korig. Kezdetben igen szilárdan állította, hogy ennek megfelelően a csecsemőkori anyai 
deprivéció permanens és visszafordíthatatlan károsodásokat okoz a későbbi szociális életben. 
Elképzelései szerint az anyához való kapcsolódás teljes hiánya az első három életév során egy olyan 
személyiség kifejlődéséhez vezet, aki képtelen igazi érzelmekre épülő, tartós kapcsolatot kialakítani 
másokkal, de emellett megkülönböztetés nélkül mindenkihez, még a teljesen idegen emberekhez is 
barátságos viszonyulást mutat. 

Bowiby álláspontját azonban sokan vitatták. A kritikusok szerint a korai szeparációval kapcsolatos 
tapasztalatok egészen különböző kimenetelekhez vezetnek, melyek erősen függnek a későbbi 
tapasztalatoktól. Abban azonban számos szerző egyetért, hogy a korai szülő – gyerek szeparáció 
különböző fajtái, melyek általában harmonikus, de személyes szeretet nélküli életet jelentenek az élet 
első éveiben, nagy valószínűséggel veszélyeztetik a biztonságos szülő – gyerek kötődés kialakulását 
(Rutter, Quinton, Hill, 1990). Más szerzők is beszámoltak arról, hogy ha a gyermek élete első évében 
valamilyen okból kifolyólag nem részesül anyai gondozásban, valószínűbben sorolható a 
bizonytalanul kötődő kategóriába függetlenül a későbbi tapasztalatoktól (Belsky és Rovine, Chase-
Lansdale és Owen, Jacobsen és Wille, évszám nélkül, idézi Belsky és Rovine, 1988; Hodges és Tizard, 
idézi Rutter, 1995). Nem feltétlenül arról van szó tehát, hogy ezek a gyerekek a későbbi életük 
folyamán egyáltalán nem lesznek képesek szorosabb kapcsolatot kialakítani felnőttekkel, hanem arról, 
hogy ez a kapcsolat nagyobb valószínűséggel lesz bizonytalan. Ugyanis a kötődési viselkedés, amely a 
gyermek és a gondozó közötti távolságot szabályozza, 6-12 hónapos kor körül evidens. Ebben az 
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időszakban egy adekvát gondozó kész válaszolni a gyermek szoros kontaktusra irányuló igényeire, és 
képes megérteni a csecsemő elváláskor mutatott distressz reakcióját. Két éves kor fölött azonban a 
gondozó talán kevésbé válaszkész a csecsemő közeledésére, és inkább elvárja, hogy nagyobb 
autonómiát mutasson. Ebben a korban a gyermek szoros kontaktus iránti igényét már „túlzott 
tapadásnak” tekinti, és nem biztos, hogy olyan türelmes a szeparációban mutatott distresszre. A 
kevésbé reszponzív gondozó jelenléte pedig megnehezítheti a biztonságos kötődés kialakulását 
(Chisholm, Carter, Ames, Morrison, 1995). 

A fenti elképzelések mindegyikéből kitűnik tehát az a tény, hogy az első életévekben nagyon 
fontos a gyermek számára egy folyamatos és biztonságos kötődés kialakításának a lehetősége, és e 
lehetőség hiányának hatásai igen tartósak, még ha a későbbi családi tapasztalatok kedvezőek is. 

 
ÖRÖKBEFOGADÁS ÉS KÖTŐDÉS 
 
Az örökbefogadott gyermeknek és az örökbefogadó szülőknek számos pszichológiai problémával 

kell szembenézniük az új kapcsolat kezdetén, és ezek a problémák nagy hatással lehetnek mind a 
gyermek további érzelmi fejlődésére, mind az örökbefogadás kimenetelére. 

Az örökbefogadott gyermekek szempontjából két lényeges tényező van, amely hatással lehet a 
kötődés kialakulására: az életkor, amikor az örökbefogadó családhoz kerülnek és az előtörténetük, 
tapasztalataik. Az életkorral kapcsolatban Yarrow és munkatársai (Juffer és Rosenboom, 1997) 
végeztek jelentős kutatásokat. 1973-as vizsgálatukban azt találták, hogy a hat hónapos koruk alatt 
örökbefogadott gyerekek visszahúzódó magatartást mutattak az új mamájukkal szemben vagy nagyon 
ragaszkodtak hozzá, és vigasztalhatatlant sírni kezdtek, ha kikerült a látóterükből, míg akiket hat 
hónapos koruk után fogadtak örökbe, visszautasítást mutatnak az új mamával szemben. Ezen utóbbi 
csoportba tartozó gyermekek később is több szocio-emocionális problémát mutattak. Más kutatók a 
kötődés minőségét is vizsgálták a korai és a később örökbefogadott gyermekeknél. Egy romániai árvák 
kanadai szülők általi örökbefogadásának kimenetelét utánkövető vizsgálatban szintén az 
örökbefogadási életkor alapján választották két csoportra a gyermekeket. Az egyik adoptált csoportba 
azok kerültek, akiket nyolc hónapos koruk után fogadtak örökbe, a másikba pedig olyan babák, akiket 
négy hónapos koruk előtt. Emellett még alkalmaztak egy kanadai gyermekekből álló, vér szerinti 
szüleiknél élő kontrollcsoportot is. Az eredményeikből kiderül, hogy mindegyik örökbefogadott 
gyermek képes volt kötődés kialakítására az örökbefogadó szüleivel, bár a később örökbefogadott 
gyermekek nagyobb arányban mutattak bizonytalan kötődést, mint a korai örökbefogadott vagy a 
kanadai kontrollcsoport. Ebben a vizsgálatban a kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy mennyire 
jellemzi az örökbefogadott gyermekeket a megkülönböztetés nélküli barátságosság. Erre vonatkozóan 
az anyáknak tettek fel öt kérdést (PL: Mennyire barátságos a gyermeke idegen felnőttekkel? vagy 
Volt-e valaha félős? vagy Hajlamos-e arra, hogy elkószáljon?), melyekre a kapott válaszokat 1-5 
pontozták az indiszkriminatív barátságosság szempontjából. A vizsgálatot végző kutatók azt 
állapították meg, hogy főleg a nyolc hónapos kor után örökbefogadott gyermekeknél volt ez a 
viselkedésforma jellemző, és akik itt magasabb pontszámot értek el, azok alacsonyabb kötődési 
biztonságot mutattak (Chisholm, 1996). 

Az örökbefogadott gyermek előtörténetével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az intézeti 
tapasztalatok nagyon mély nyomot hagyhatnak bennük, melyek megnehezíthetik későbbi 
alkalmazkodásukat, a későbbi szociális kapcsolatok kialakulását. A gyakori gondozóváltásokból, a 
személyes interakciók alacsony intenzitásából, az anyai szeretet hiányából származó tapasztalatok 
miatt veszélyeztetve van az örökbefogadó szülőkhöz való biztonságos kötődés kialakulása. 

Természetesen az is lényeges kérdés, hogy az örökbefogadó szülők képesek-e kötődni egy nem 
vérszerinti gyermekhez a terhesség, a szülés, a kezdeti kommunikáció tapasztalatai nélkül. A 
biztonságos kötődés kialakulása szempontjából nagyon fontosak mindazok a problémák, melyek az 



 

Család, Gyermek, Ifjúság folyóirat
Letölthető cikkek

 
 

Család, Gyermek, Ifjúság 1999/6 55

adoptálok szülővé válásából adódnak. Az ebben az életciklusban felmerülő gondok igencsak 
különböznek azoktól, melyekkel egy nem adoptáló családnak kell szembenéznie a gyermek születése 
előtt, így az örökbefogadó szülőknek kevesebb szerepmodelljük van a problémák megoldásában, és 
általában kevesebb támogatást kapnak a rokonoktól, barátoktól. Az első és talán legfontosabb 
stresszforrás a meddőség ténye, amely számos pszichológiai problémához kapcsolódhat. Ilyenek 
például az alacsony önbizalom, a torzult testkép, szorongás, depresszió, zavarok a házastársi 
kommunikációban. Ha a pár nem tud megküzdeni ezzel a problémával, sérülhet a családon belüli 
bizalom és biztonság. Ez megnehezíti azt, hogy befogadják az örökbefogadott babát a családba, hogy 
melegséget, pozitív érzéseket mutassanak irányába. Ezenkívül az állandó figyelmet igénylő gyermek, 
aki akadályozza őket megszokott függetlenségükben, esetleg fel is erősítheti ezeket a megoldatlan 
érzéseket, így a düh, az ellenségesség érzése a gyermekre irányulhat. A másik lényeges probléma, 
hogy a pároknak akár több évet is kell várni a gyermek örökbefogadására, és az a tény, hogy nincs 
biztos időpont, hogy állandó készenlétben élnek, növelheti a pár szorongását, amely szintén 
ellentmondhat a későbbi meleg, elfogadó és érzékeny szülői attitűddel. További konfliktusok forrásai 
lehetnek a szülők reményei, elvárásai a gyermekkel kapcsolatban, melyek nagyon sokszor nem 
felelnek meg a valóságnak. A szülőknek gyakran kell szembesülniük azzal, hogy miután hazaviszik 
otthonukba a gyermeket, nyoma sincs az oly áhított boldogságnak, szeretetnek, hisz ilyenkor a 
gyermek élete is hatalmas változáson megy keresztül, neki is szüksége van egy bizonyos időre, amíg 
alkalmazkodik környezetéhez, feloldódik és képes lesz szeretetet adni és kapni. A szülők számára az 
elvárások széttörése azonban további szorongásokhoz, az elégedettség csökkenéséhez vezet, ami 
szintén kapcsolatba hozható a szülő és gyermek közötti interakciókban mutatkozó későbbi 
problémákkal. 

A szenzitív válaszkészség, a biztonságos kötődés egyik lényeges elemének kialakulását is 
aláaknázhatják bizonyos tényezők: az intézetben nevelkedett gyermekeknél gyakrabban fordulhat elő 
nem optimális egészségi állapot, amely esetleg hatással lehet jelzései konzisztenciájára, 
értelmezhetőségére. Ez az anyában inkompetencia-érzést, szorongást idézhet elő, ami megnehezíti azt, 
hogy a gyermek jelzéseire adekvátan reagáljon. Vizsgálatommal elsősorban azt szerettem volna 
feltárni, hogy mindezen rizikótényezők hatásaként jelentkezik-e különbség az örökbefogadott 
gyermekek és az illesztett kontrollcsoport között a kötődés minőségében, az örökbefogadó mamák és a 
kontrollcsoport mamái között pedig az anyai szenzitivitás terén. 

 
A VIZSGÁLAT 
 
Vizsgálati személyek 
A vizsgálatban 10 örökbefogadott gyermek és örökbefogadó anyja vett részt. A gyermekek közül 

hat fiú és négy lány, életkoruk 23 és 50 hónap között mozog, a csoport átlagéletkora 30 hónap. A 
gyerekeket változó életkorokban fogadták örökbe. A legkorábbi időpont az egy hónapos életkor volt, a 
legkésőbbi 28 hónap. Az örökbefogadás idejének átlagértéke 10 hónapos kor volt. A gyermekek 
mindegyike már legalább fél éve élt örökbefogadó szüleivel. Részt vett még a vizsgálatban egy 
kontrollcsoport is, amely biológiai kapcsolatban álló anya – gyerek párokat foglalt magába. Őket úgy 
választottam meg, hogy a gyermekek neme és életkora, valamint a mamák iskolai végzettsége 
megegyezett a hozzájuk illesztett örökbefogadó anya – örökbefogadott gyerek páros adataival. 

 
Eszközök 
A kötődés és az anyai szenzitivitás mérésére két olyan módszert használtam, amely otthoni 

megfigyelésen alapul. A megfigyelt periódus adott szempontok szerinti elemzése során megállapítható 
a kötődés biztonságának, illetve az anyai szenzitivitásnak a mértéke. 
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Eredmények 
A fenti módszerek segítségével kapott adatok statisztikai feldolgozásának eredményeként az 

állapítható meg, hogy sem a gyermekek kötődési biztonságában, sem az anyai szenzitivitásban nem 
mutatkozott figyelemre méltó eltérés a vizsgálati csoport és a kontrollcsoport között. 

 
Értelmezés 
A gyermekek kötődésére vonatkozó eredmény egyik kézenfekvő magyarázata az lehet, hogy az 

örökbefogadott csoportban lévő gyermekek nagy része egészen pici korban (1 hónaposán) került az 
örökbefogadó családjához. Ezalatt az egy hónap alatt, amit esetleg kórházban vagy csecsemőotthonban 
töltöttek, nem érték őket olyan intenzív és tartós negatív tapasztalatok, és abban az életkorban pedig, 
amit a szakirodalom a kötődésre szenzitív szakasznak nevez (6-8 hónapos kor után), már több hónapja 
örökbefogadó családjukban éltek, így már mind a gyermeknek, mind a szülőknek volt lehetőségük 
arra, hogy ráhangolódjanak egymás természetére, a közösen átélt események pedig már erőssé tették 
az összetartozás érzését. A mamák érzékenysége szempontjából természetesen lehetnek nehézségei is 
egy ilyen korai örökbefogadásnak, hisz egy csecsemő gondozása valószínűleg nagyobb 
bizonytalanságot vált ki a szülőből. Az eredményekből azonban úgy tűnik, hogy ezeket a 
rizikófaktorokat ellensúlyozták azok a tényezők, melyek védőfaktorként lehetnek jelen egy ilyen 
helyzetben: ilyen pici korban a mamáknak talán könnyebb volt megismerni a gyermek jelzéseit, 
könnyebben tudtak ráhangolódni a gyermekre. 

Vannak azonban a vizsgálati csoportban olyan gyermekek is, akik jóval a kötődésre érzékeny 
életkor után kerültek az örökbefogadó szüleikhez, ennek megfelelően hosszabb időt töltöttek 
intézetben, vagy esetleg nem megfelelő, elutasító otthoni légkörben, de ezek között a gyermekek 
között is akad olyan aki igen magas pontszámot ért el a kötődés felmérése során, és ugyanígy az anyai 
szenzitivitás felmérésénél is előfordultak magasabb pontszámok ezen gyermekek mamáinál. Tehát 
valószínű, hogy a számos rizikófaktor mellett, ami egy ilyen helyzetben felmerülhet, léteznek olyan 
védőfaktorok, melyek elősegítik azt, hogy a gyermek a későbbiekben képes legyen új mamáját 
biztonságos bázisnak, szeretetet adó kötődési személynek tekinteni, a mama pedig képes szenzitíven, 
adekvát válaszkészséggel reagálni a gyermek jelzéseire. A gyermek szempontjából ilyen védőfaktor 
lehet például a temperamentum. Ha a gyermek veleszületetten pozitív szemléletmóddal, könnyű 
temperamentummal rendelkezik, ez sokat segíthet abban, hogy a korai, esetleges negatív tapasztalatok 
ne hagyjanak mély nyomot a személyiségében. Szintén védőfaktorként szerepelhetett ezeknél a 
gyermekeknél az, ha az örökbefogadásuk előtt, akár csecsemőotthonban, meleg, elfogadó nevelésben 
részesültek, és lehetőségük volt jó kapcsolatok kialakítására. Ebben az esetben a gondozótól való 
szeparáció nagyobb distresszt jelent a gyermek számára, azonban ha már volt lehetősége 
megtapasztalni a szeretetteljes gondozást és pozitív kapcsolatot, a későbbiekben nagyobb bizalommal 
fordul majd örökbefogadó szüleihez, és képes lesz velük is biztonságos kapcsolat kialakítására. 
Mindezek a tényezők az anyai viselkedésre, szenzitivitásra is hatással lehetnek: a gyermek pozitív, 
könnyű temperamentuma, bizalomteljes odafordulása csökkentheti az örökbefogadást körülvevő 
problémákból adódó szorongásukat, és így lehetővé teszi, hogy ők is kialakítsanak egy bizalomteljes, 
elfogadó, meleg atmoszférát a gyermek számára. 

A vizsgálat eredményei tehát arra utalnak, 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. 
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