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1. Bevezetés 

 

Az intézetben nevelt, majd onnan örökbefogó családba kerülő gyerekek, bár sok 

területen jelentős fejlődést mutatnak, azonban még sok évvel az örökbefogadás után is 

számos lényeges fejlődéslélektani vonatkozásban (elsősorban az érzelmi és szociális 

fejlődés területén) elmaradnak a vér szerinti családban nevelkedő, vagy akár a 

közvetlenül szülést követően örökbefogadott gyermekektől. Nagyon keveset tudunk 

azonban azokról a folyamatokról, melyeken keresztül a korai élmények ezekhez a 

fejlődési problémákhoz vezetnek. 

Bár nagyon sok nemzetközi vizsgálat foglalkozott az intézetben élő, illetve onnan 

örökbefogadott gyerekek fejlődésével, ezek a vizsgálatok sajnálatos módon szinte 

teljesen elhanyagolták az érzelemregulációs és reprezentációs fejlődés területét. Az a 

kisszámú vizsgálat is, ami ezen területeken folyt, szinte kizárólag olyan viszonylag 

elnagyolt és nem feltétlen objektív (kérdőíves) mérőmódszereket használt, ami 

megítélésem szerint kevéssé visz csak közelebb a problémák valódi felismeréséhez és 

megértéséhez. 

Magyarországon, bár évente mintegy 600-1500 3 év alatti gyermek él 

gyermekotthonban, illetve mintegy 320-450 országon belüli, nem-házastársi 

örökbefogadás történik évente a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyilvántartása 

szerint, még egyetlen olyan kutatás sem zajlott, ami akár a gyermekotthonokban élő, 

akár az örökbefogadott gyerekek pszichológia felmérését, vizsgálatát tűzte volna ki 

céljául. 

Fontos továbbá kiemelni, hogy a nemzetközi kutatásokban szinte kizárólag olyan 

gyerekeket vizsgáltak, akik egyes kelet-európai, vagy volt szovjet tagköztársaságok, 

illetve bizonyos fejlődő országok szélsőségesen elhanyagoló intézeteiben éltek, illetve 

ezekből kerültek nyugat-európai vagy észak-amerikai örökbefogadó családokhoz. A 

súlyos és komplex deprivációt átélt gyerekek vizsgálatakor pedig komoly problémát 

jelent az mind az eredmények értelmezése, mind pedig általánosíthatósága. 

Vizsgálatom ebből a szempontból is újszerű: a magyar gyermekotthonokban élő 

gyerekek „csak” társas-érzelmi deprivációt tapasztaltak meg, így az esetleg kapott 

eredmények könnyebben kiterjeszthetők a gyermekbántalmazás, a kötődési zavarok, 

fejlődési zavarok, a gyermekpszichiátria, stb. más területeire. 



2. Célkitűzés 

 

Az intézetből örökbefogadott gyerekek érzelmi és szociális problémáinak hátterében 

többféle tényező és folyamat áll. Jelen vizsgálat célja ezek közül az érzelemregulációs 

képességek, és az ezekkel összefüggő társas kognitív (reprezentációs) képességek 

vizsgálata, mivel ezen képességek alapvető feltételei a pszichés egészségnek és a 

hatékony társas működésnek. Az érzelemregulációs deficitek a legkülönbözőbb érzelmi 

és viselkedéses problémákkal függenek össze A szociális kognitív képességekben való 

elmaradás pedig megnehezítheti a társas interakciókat és interperszonális kapcsolatokat.  

Az érzelemregulációs és reprezentációs képességek fontos kapcsolódási területe a 

gyermeki mintha-játék, melynek fejlődése szorosan kapcsolódik mind a gyerekek 

szociális-érzelmi, mind pedig kognitív kompetenciájának fejlődéséhez. A mintha-játék 

ezáltal lehetőséget teremt mind a kognitív (reprezentációs), mind az érzelemregulációs 

fejlődés vizsgálatára. Bár a mintha-játék fejlődése a kognitív fejlődéslélektannal és a 

korai társas kapcsolatokkal foglalkozó kutatók érdeklődésének középpontjában áll, 

mindezidáig alig tanulmányozták olyan gyerekeknél, akik korai deprivációt szenvedtek 

el. 

 

Kérdésfeltevések és hipotézisek 

  

A reprezentációs fejlődésre vonatkozó kérdésfeltevések és hipotézisek 

 

1. A tudatelméleti képesség fejlődésére vonatkozóan két markáns álláspont 

ismeretes: az egyik álláspont szerint a korai kapcsolatok és gondozás minősége, 

valamint a kötődés meghatározza, ill. jelentősen befolyásolja a tudatelmélet fejlődését 

és kibomlását. A másik elképzelés szerint a tudatelméleti képesség egy olyan 

veleszületett, szociális-kognitív adaptáció, melynek fejlődése meghatározott, életkorhoz 

kötött utat követ. Jelen vizsgálat fontos célkitűzése annak megállapítása, hogy e két 

álláspont közül melyik igazolható a gyermekotthonból családba kerülő gyermekek 

tudatelméleti képességeinek összehasonlító felmérésével.  

 



2. A kognitív reprezentációs fejlődés egy másik mutatója, hogy a gyerekek 

mennyire képesek a szimbolikus reprezentációk koordinációjára. Kérdés, hogy a 

szimbolikus reprezentációk koordinációjának fejlődése pusztán életkori éréshez kötődő 

folyamat-e, vagy befolyásolják a korai tapasztalatok is? 

 

3. Míg a fenti két kérdés a kognitív reprezentációs képességek alkalmazásának ún. 

„hideg”, érzelmektől mentes helyzeteire vonatkozik, addig a mindennapi életben ezeket 

a képességeket leginkább érzelmileg telített társas interakciókban kell használni. Mivel 

érzelmileg feszült (ún. „forró”) helyzetben nehezebb fenntartani a világról alkotott 

kettős reprezentációs rendszert, és hatékonyan alkalmazni a tudatelméleti képességet, 

hipotézisem szerint az életük első hónapjaiban intézetben nevelt gyerekeknél egyrészt 

kevesebb mentális állapotra való utalás fordul elő a mintha-játék során, másrészt 

gyakoribb a mintha-valóság határvonal összemosása: mintha-játék epizódok során 

többször „zökkennek ki” a mintha-kontextusból, illetve gyakrabban „törnek be” 

valóságos elemek a játékukba.   

 

Érzelemregulációra vonatkozó kérdésfeltevések és hipotézisek 

 

Általános hipotézisem szerint azok a gyerekek, aki életük első (minimum) 6 

hónapját csecsemőotthonban töltötték, fejletlenebb érzelemregulációs képességgel 

rendelkeznek, és nem tudják a mintha-játék adta lehetőségeket hatékonyan használni 

érzelemregulációs célokra 

Mivel az érzelemreguláció többféle készség együttese, többféle specifikus hipotézis 

fogalmazható meg ezekre vonatkozóan. 

A kevésbé hatékony és adaptív érzelemregulációs képességek mind alul-, mind 

túlszabályozásban is megmutatkozhatnak, így 

 

4. A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek játék-narratívái kevésbé 

koherensek, mivel érzelmi feszültségeiket nem tudják hatékonyan szabályozni.  

 

5. A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknél gyakrabban fordulnak elő 

érzelmileg szegényes, sivár narratívák.  



 

6. Mivel a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek érzelmi feszültségeiket nem 

tudják hatékonyan kezelni, narratíváikban több hárítás fordul elő.  

 

7. A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek történeteiben több a 

feldolgozatlan agresszióra, indulatra utaló tartalom. 

 

8. A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek történeteiben gyakoribb az 

agresszió alacsony narratív koherencia kontextusában.  

 

9. A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek történeteiben több szorongásra 

utaló tartalom fordul elő.  

 

Viselkedészavarra vonatkozó hipotézisek  

 

10. Hipotézisem szerint a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknél több 

érzelmi- és viselkedészavar fordul elő.  

 

3. Módszerek 

3.1. Vizsgálati személyek: 

A vizsgálatban 90, 4 és 6 év közötti gyerek vett részt. A vizsgálatban részt vevő 

gyerekek életkori átlaga 58, 32±6,65 hónap volt. 

 

A gyerekeket 3 vizsgálati csoportba osztottam, minden csoportba 30 gyerek 

tartozott.  1. Az első csoportba olyan gyerekek tartoztak, akik születésükkor (speciális) 

gyermekotthonba kerültek, és ott éltek örökbefogadásukig, de legalább 6 hónapos 

korukig. Csak olyan gyerekek szerepeltek a végleges mintában, akik legalább 2 éve az 

örökbefogadó családban élnek.  

2. A második csoportba csecsemőkorban (6 hetes koruk előtt) örökbefogadott 

gyerekek tartoztak. 



3. A harmadik (kontroll) csoportba vér szerinti családjukban élő gyerekek tartoztak.  

 

Az 1. és 2. csoport egymás kontrolljai is, mivel a két csoport között „csak” az a 

különbség, hogy életük első hónapjait intézetben vagy családban töltötték-e. A két 

csoport genetikai háttere, az esetleges pre- és perinatális károsodások nagyon hasonlóak. 

A csoportok között az életkort tekintve nem volt szignifikáns különbség, a nemek 

szerinti eloszlás is nagyon hasonló volt. 

 

3.2. Vizsgálati anyagok, eszközök 

3.2.1.Tesztek  

 

Tudatelméleti tesztek 

 

Két standard hamis-vélekedés tesztet vettem fel a gyerekekkel, az eredeti 

teszthelyzetek kis módosításával. Ezek a tesztek arra alkalmasak, hogy érzelmileg 

semleges, ún. „hideg” helyzetekben vizsgálják a gyerek tudatelméleti képességét.  

 

 Szimbolikus reprezentációk tesztje 

  

A szimbolikus reprezentációk tesztje azt vizsgálja, milyen mértékben képes a gyerek 

szimbolikus reprezentációk reflektív koordinációjára. A pantomim feladat végrehajtása 

egy dinamikus cselekvés és egy szimbolikus tárgy koordinációját kívánja meg, ami a 

szimbolikus reprezentációk reflektív szintjét megelőzően nehézséget okoz a 

gyerekeknek. 

 



MacArthur Story Stem Battery 

 

A MacArthur Story Stem Battery (MSSB) egy olyan, a játék-terápia hagyományaira 

építő módszer, mely standardizáltsága és strukturáltsága révén pszichometriai 

szempontból is értékes és értékelhető adatokat szolgáltat.  

Az MSSB nyitott-végű történet-kezdeményekből áll, melyek lehetőséget teremtenek 

többféle koherens megoldásra, és amely így segít megismerni és megérteni a gyerekek 

társas-érzelmi világukról alkotott reprezentációit. Az élénk, eleven történet-

kezdemények, melyeket drámaibbá és konkréttá tesz a játékbabák használata, 

hatékonyan indítják be a gyerek narratív válaszát. Minden egyes történet-kezdet egy 

kapcsolati, érzelmi, vagy morális konfliktust mutat be, ami egy kritikus ponton 

kulminálódik. A gyerekek feladata, hogy befejezzék a történetet, lehetőség szerint fel-, 

illetve megoldva a konfliktust.  

Az MSSB-t nagyon sokféle módon, sokféle szempontot figyelembe véve lehet 

kódolni. A kódolási megközelítés függ a kutatás kérdésfeltevésétől, a vizsgált minta 

sajátosságaitól, stb. A kidolgozott kódoló-rendszerek a válaszok két nagy területére 

koncentrálnak: 1. a válaszok tartalma vagy témája, és 2. a válaszadás módja, 

jellegzetességei. 

Az általam használt kódrendszer kialakításakor (az általános gyakorlatnak 

megfelelően) a hipotéziseim, kérdésfeltevéseim szempontjából relevánsakat 

választottam ki a már kidolgozott kódrendszerek kódjaiból. A tartalmak közül fontosnak 

tartottam a személyközi kapcsolatokkal, az agresszió szabályozásával, a szülői 

reprezentációkkal, a szorongással és az érzelmi konfliktus hárításával kapcsolatos 

tartalmakat. A válaszadás módjával kapcsolatban legfontosabbnak a narratív 

koherenciát tartottam, emellett lényeges volt még az, hogy a gyerek mennyire 

kidolgozottan, részletekben gazdagon mondja el a történetet, hogy mennyire jelent neki 

nehézséget a történetmesélés, hogy hányszor lép ki a mintha-kontextusból, és hogy 

milyen a viszonya a vizsgálathoz és a vizsgálatvezetőhöz. 

 



Snijders-Oomen Nonverbális Intelligencia Teszt  

 

A Snijders-Oomen Nonverbális Intelligencia Teszt egy olyan 5 altesztből álló nem-

verbális intelligencia tesztkészlet, mely már 2,5 éves kortól alkalmazható. Jól 

használható minden esetben, amikor a verbális kommunikáció gátolt – így olyan 

gyerekeknél is, akiknél felmerül a nyelvi képességekben való lemaradás 

Peabody Képi Szókincs Teszt  

 

A vizsgálat kezdetén magyarul még nem állt rendelkezésre standardizált, általános 

képet adó nyelvi fejlettségi teszt. A sok specifikus, a nyelvi fejlettség különböző 

aspektusait felmérő teszt közül a Peabody Képi Szókincs Tesztet vettük fel a 

gyerekekkel. 

A PPVT a verbális intelligencia egyik mutatójának, a passzív/receptív szókincs 

felmérésének legáltalánosabban ismert és használt tesztje, amely 2,5 éves kortól 

használható.     

3.2.2. Kérdőívek 

Gyermekviselkedési Kérdőív  

 

A Gyermekviselkedési Kérdőív (CBCL), a gyermekpszichiátriában használt egyik 

legnépszerűbb kérdőív: a gyermek és serdülőkorúak emocionális és 

viselkedészavarainak feltárására és mérésére kifejlesztett többdimenziós mérőeszköz.  

 

Általam szerkesztett, az örökbefogadás hátterére rákérdező személyes kérdőív 

 

Általam szerkesztett, a családok szocio-ökonómiai státuszát felmérő kérdőív 

 



3.3 Eljárás 

 

A vizsgálatban résztvevő gyermekek szülei önként jelentkeztek a vizsgálatra 

elsősorban újsághirdetésekre és internetes fórumokra válaszolva, illetve az 

örökbefogadással foglalkozó társadalmi szervezetek, alapítványok közreműködésével 

A vizsgálatvezető, illetve asszisztensei 2 alkalommal találkoztak a vizsgálatban részt 

vevő gyerekekkel. Első alkalommal a vizsgálatvezető a gyerekeket otthonukban kereste 

fel, ekkor került sor a mintha-játék és a reprezentációs képességek vizsgálatára, melyet a 

vizsgálatvezető videóra rögzített. 

A második alkalommal a szülők hozták el a gyerekeket a vizsgálati laborba, ahol sor 

került az intelligencia- és szókincs-vizsgálatokra. 

Mindemellett a gyermekek szülei kitöltöttek olyan kérdőíveket is, melyek a 

gyerekek viselkedés-problémáira vonatkoznak, rákérdeztünk a család szocio-ökonómiai 

státusára, valamint az örökbefogadás hátterére. 

A vizsgálatban részt vevő gyermekek szülei szóban és írásban történő megfelelő 

tájékoztatás után mindkét alkalommal írásos beleegyező nyilatkozatot tettek. 

 

3.4. Kiértékelés, kódolás, elemzés 

A videofelvételeket (melyeken a tudatelméleti tesztek, a szimbolikus reprezentációk 

tesztje, valamint az MSSB szerepeltek) a vizsgálat pontos hipotéziseire és a gyerekek 

csoportba-tartozására vak kódoló értékelte.  

Az intelligencia- és szókincs-teszteket a vizsgálatot végző gyógypedagógus hallgató 

a tesztek felvétele után értékelte ki a kitöltött értékelő-lapok alapján. 

 

A statisztikai elemzéseket SPSS programmal végeztem.  

Mivel a változók többnyire nem voltak normál-, vagy normálhoz közelítő 

eloszlásúak, így a statisztikai elemzések során nem-parametrikus teszteket használtam. 

A három vizsgálati csoport átlagai közötti különbségeket egyszempontos ANOVA-t 

helyettesítve Kruskal-Wallis teszttel vizsgáltam, majd a páronkénti összehasonlítást 

kétmintás T-próba helyett Mann-Whitney teszttel ellenőriztem. A sok azonos tematikájú 



statisztikai elemzésből adódó véletlen hibaforrás kiküszöbölése érdekében Bonferroni-

korrekciót alkalmaztam.  

 

4. Eredmények 

 

1. A tudatelmélet feladatban nem volt különbség a csoportok között. A tudatelmélet 

feladatban nyújtott teljesítmény szignifikánsan korrelált az életkorral.  

2. A szimbolikus reprezentációk (pantomim) feladatban nem volt különbség a 

csoportok között, ám a feladatban nyújtott teljesítmény szignifikánsan korrelált az 

életkorral.  

A tudatelmélet és a szimbolikus reprezentációk feladat eredményei korreláltak 

egymással, ám amikor az életkort kontrolláltam, a korreláció már nem volt szignifikáns.  

3. A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknél a mintha-játékban több határ-

elmosódás volt, azaz többször léptek ki a mintha-kontextusból, illetve gyakrabban 

keveredtek valós elemek a mintha-kontextusba.  

4. Mindkét örökbefogadott csoportban szignifikánsan alacsonyabb volt a történetek 

koherenciája, mint a kontroll csoportban.  

5. A gyermekotthonból örökbefogadott csoportban több atipikus agresszív tartalom, 

több atipikus negatív válasz fordult elő, mint a kontroll csoportban, valamint több 

konfliktusra utaló tartalom, mint akár a korán örökbefogadott, akár a kontroll 

csoportban. 

6. A gyermekotthonból örökbefogadott csoportban több volt az olyan gyerek, akikre 

együtt volt jellemző az agresszív tartalmak nagy száma és az alacsony narratív 

koherencia. 

7. Mindkét örökbefogadott csoportban az elvártnál több volt a szegényes, érzelmileg 

sivár narratíva. 

8. A gyermekotthonból örökbefogadott csoportban szignifikánsan több szorongásra 

utaló tartalom fordult elő, mint a kontroll csoportban. 

9. Mind a két örökbefogadott csoportban több a konfliktus pszichés hárítására utaló 

megoldási mód, mind a kontroll csoportban. 



10. A szülők által kitöltött Gyermekviselkedési Kérdőív Probléma-skáláin nem volt 

különbség a csoportok között. 

 

További eredmények: 

11. A Peabody Szókincs teszt szerint a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek 

szókincse szignifikánsan alacsonyabb, mint a kontrollcsoporté. 

12. A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeket a vizsgálatok kódolója 

figyelmetlenebbnek, hiperaktívabbank ítélte, mint a kontroll csoportba tartozó 

gyerekeket. 

13. Szignifikáns nemi különbségek mutatkoztak a MacArthur teszt bizonyos 

tartalmaiban: a lányoknál több volt az empátiára, barátságosságra utaló tartalom, és 

többször fordult elő olyan tartalom, ami az anya pozitív reprezentációjára utal, míg a 

fiúknál több volt a destrukció, és valamennyi nem-regulált agresszív tartalom. 

 

5. Következtetések 

 

A következőkben azt vizsgálom meg, hogy az általam megfogalmazott hipotézisek 

mennyiben nyertek igazolást az empirikus vizsgálat eredményeképpen. 

A reprezentációs fejlődésre vonatkozó eredmények azt az elképzelést támasztják alá, 

miszerint a tudatelméleti képesség és a szimbolikus reprezentációk koordinálása olyan 

veleszületett adaptív képességek, melyek meghatározott fejlődési útját és „hideg”, 

érzelmi feszültségtől mentes helyzetben való felhasználását kevéssé befolyásolja a korai 

gondozás és a korai kapcsolatok minősége, 

A kognitív reprezentációs képességek alkalmazásának tekintetében 

várakozásainknak megfelelő eredményeket kaptunk. A gyermekotthonból 

örökbefogadott gyerekeknél a mintha-játékban több határ-elmosódás fordult elő, azaz 

többször léptek ki a mintha-kontextusból, illetve gyakrabban keveredtek valós elemek a 

mintha-kontextusba. Ez az eredmény alátámasztja azt a hipotézist, hogy míg az intézeti 

múlttal bíró gyerekek „hideg”, érzelmektől mentes helyzetekben a kontroll csoportba 

tartozó gyerekekhez hasonlóan jól oldják meg a kettős reprezentációk koordinációját, 



addig magasabb arousal szinttel járó, érzelmileg telített helyzetekben ez nagyobb 

nehézséget okoz nekik. 

 

Mivel az érzelemreguláció nem egyfajta viselkedés, hanem többféle képesség, 

készség együttese, a mintha-játék különféle mutatóiból különféle aspektusaira lehet 

következtetni. A három vizsgálati csoport összehasonlításának eredményeit 

összefoglalva elmondható, hogy igazolódott az a hipotézis, miszerint a 

gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek érzelemregulációs képességei kevésbé 

fejlettek, illetve hatékonyan alkalmazhatók.   

A nemzetközi szakirodalomban fellelhető kutatásokkal összehasonlítva jelen 

vizsgálat egyik újszerű eredménye annak megmutatása volt, hogy még az enyhének 

mondható intézeti depriváció is hosszantartó, súlyos következményekkel járhat az 

érzelmi fejlődés terén. 

 

A vizsgálat másik fontos, és előzetesen nem várt eredménye az, hogy felhívta a 

figyelmet arra, hogy a korán (újszülöttként) örökbefogadott gyerekek is – bár kisebb 

mértékben - eltérnek a kontrollcsoportot alkotó, vérszerinti családjukban nevelkedő 

gyerekektől az érzelemregulációs fejlődés több mutatója mentén is. 

Feltételezhetjük, hogy mindkét örökbefogadott csoportnál egyaránt jelen lehettek 

olyan pre- és peri-natális hatások, melyek kedvezőtlenül befolyásolhatták az 

idegrendszer azon struktúráinak érését, illetve fejlődését, melyek az érzelemregulációs 

képességek neurofiziológiai hátterét alapozzák meg, hathatnak a gyerekek 

temperamentumára, illetve mindezen keresztül a korai kapcsolatokra is.  

Mindezen túl az örökbefogadó szülők és család sajátosságai / jellegzetességei, az 

örökbefogadottság tényéből következő vulnerabilitás is fontos oki tényezők lehetnek az 

érzelemregulációs képességek terén tapasztalt elmaradások hátterében. 

Érdekes negatív eredmény, hogy nem sikerült replikálni a külföldi szakirodalomban 

rendkívül gyakori eredményt, miszerint az intézetből örökbefogadott gyerekeknél több 

érzelmi és viselkedéses problémát jelez a Gyermekviselkedési Kérdőív. Mivel a 

vizsgálat fentebb ismertetett eredményei nagymértékben valószínűsítik, hogy valóban 

több probléma fordul elő ezeknél a gyerekeknél, feltételezhető, hogy az örökbefogadó 

szülők pszichés nehézségeiből következő (nem-tudatos) szülői torzítás játszott szerepet 



ebben a meglepő eredményben. Ez a negatív eredmény ugyanakkor felhívja a figyelmet 

az örökbefogadott gyerekek vizsgálatával kapcsolatos szakirodalomban oly elterjedt 

kérdőíves módszerek korlátaira. 
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