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„Soha többé nem megyek haza...!”1

Gyerekek, állami gondozásban

A kutatás célkitûzései, módszerei

Amikor 1997-ben belekezdtünk a nevelõotthonokban élõ gyermekek
értékvilágának kutatásába, tisztában voltunk azzal, hogy nehéz fel-
adatra vállalkozunk (hiszen voltak elõzetes tapasztalataink), arra
azonban nem számítottunk, hogy a gyermeki kiszolgáltatottságnak, a
korszerû szakmai megoldások hiányának ilyen tömény elegyével ta-
láljuk magunkat szemben.

Amikor elõzetes feltevéseinket megfogalmaztuk, még nem gondol-
tuk, hogy annak minden pontja igazolódni fog:

„Kutatásunk hipotézise, hogy az állami gondozásba� kerülõ gyer-
mekek és fiatalok kiszolgáltatottabbak mindenki másnál, többnyire
megkérdezésük nélkül döntenek sorsukról, nincs beleszólásuk sem
abba, hogy a családban maradjanak-e, sem abba, hogy milyen inté-
zetbe, milyen nevelõszülõkhöz kerüljenek. Állami gondozásba véte-
lüket általában büntetésként, szerencsétlenségként élik meg. A ma-
gukkal hozott tapasztalatoknak, hétköznapi tudásuknak az új környe-
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Az alábbi kutatás során világossá vált a számunkra, hogy
minden bajok legfõbb forrása a gyermekvédelmi intézmények

mûködõképtelenségében rejlik, melyet tömören a
következõképpen lehetne összefoglalni: a feladatok nem

világosak és egyértelmûek, a kompetenciahatárok nincsenek
pontosan meghatározva, nincs szakmai kontroll és
együttmûködés, legfontosabb szempontként pedig

elmondhatjuk, hogy nem állnak rendelkezésre a szükséges
anyagi, emberi és tárgyi erõforrások.
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zetben nem sok hasznát veszik, a magukkal hozott kultúrát fel kellene
adniuk, ehelyett viszont nem találnak konzekvens értékrendet, követ-
hetõ, elfogadható mintákat. Kiszolgáltatottságuk fokozódik azáltal,
hogy nem ismerik az új környezet játékszabályait, egyszerre többféle
elvárásnak kellene megfelelniük.”

Eredeti elképzeléseink szerint egyrészt azt az értékvilágot szerettük
volna megrajzolni, amelybe az állami gondozott gyermek kerül, más-
részt pedig azt kívántuk megvizsgálni, hogy a gyermek hogyan reagál
erre a változásra, mennyiben fogadja el az új környezet normáit. Ku-
tatásunk során azonban szûkítettük eredeti célkitûzésünket, és el-
hagytuk az értékrend standardizált vizsgálatát, ugyanakkor jelentõsen
tágítottuk azzal, hogy az intézményrendszert mint szervezetet kezdtük
vizsgálni.

A vizsgálat négy éve alatt több száz interjút készítettünk gyere-
kekkel, pedagógusokkal, gyermekfelügyelõkkel, gyermekvédelmi
szakemberekkel.� Áttanulmányoztuk több ezer gyermek iratanyagát,
egyrészt a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatoknál, másrészt
gyermekotthonokban. Részt vettünk több munkacsoportban, melyek
közül a legfontosabb a fõváros intézményrendszerének átalakítását
megcélzó, úgynevezett régiós munkacsoport volt, illetve amelyik a
lakásotthoni hálózatrendszer helyzetét vizsgálta. Félállású munkatárs-
ként hosszabb ideje tevékenykedem egy fõvárosi gyermekotthonban,
ahol a legfontosabb feladatom az intézmény szervezeti fejlesztése: a
lakásotthoni ellátás kiépítése, illetve a minõségbiztosítás bevezetése.
Áttanulmányoztunk több fontos dokumentumot, melyek közül külön
ki kell emelni az 1998-ban lefolytatott ombudsmani vizsgálatról ké-
szült jelentést, amelyet az otthont nyújtó gyermekintézményekben le-
folytatott vizsgálatról készítettek.�

A dolgozat gerincének tapasztalatai azokból az adatokból származ-
nak, amelyeket 26 fõvárosi és vidéki gyermekotthonokban fellelhetõ
iratanyagok tartalomelemzése kapcsán nyertünk. Az iratok elemzése
során azokat a gyerekeket vontuk be a vizsgálatba, akik a látogatásunk
napján még nem múltak el 18 évesek, és az adott intézmény kötelé-
kébe tartoztak. A kiválasztott intézményeken belül vizsgálatunk teljes
körûnek mondható. Tehát feldolgoztuk a tartósan szökésben lévõket,
a nem jogerõsen elítélteket, az ideiglenesen külföldön tartózkodókat,
az adaptációs szabadságon lévõket is.

Az adatgyûjtésnek ez a formája 1999 novembere és 2000 januárja
között zajlott, és összesen 1116 kiskorú adatait dolgoztuk fel. A
dossziék tartalma nagyon eltérõ volt: elõfordult, hogy egyetlen irat
sem volt benne, csak a gyerek személyi adatai szerepeltek a fedõla-
pon, más esetben viszont mindent megõriztek: a csecsemõkori fény-
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képektõl kezdve a legapróbb feljegyzésekig. Szembetûnõ volt, hogy
a beutalás elõtti idõszakra vonatkozóan szinte semmilyen dokumen-
tum nem állt rendelkezésre, mintha a gyermek sorsa a beutalással
kezdõdött volna. Egyes gyámhatósági határozatokban szerepeltek
ugyan az elõzmények, de a határozatok más része csupán a szokásos
„konzervszöveget” tartalmazta. Ugyancsak sok esetben kideríthetet-
len volt, hogy a gyermek milyen utat járt be az állami gondoskodás
útvesztõjében, hiszen a rendszeresített gondozási könyv kitöltése hi-
ányos, ad hoc jellegû. A gyerek múltjára vonatkozó információk tehát
kiszámíthatatlanok – ez nemcsak jelen munkánk szempontjából saj-
nálatos, hanem sokkal nagyobb a jelentõsége a pedagógiai munka
szempontjából, hiszen a képbe újonnan belépõ pedagógus, pszicho-
lógus, családgondozó stb. az iratok alapján informálódhatna, azok se-
gítségével tervezhetné meg a tennivalókat. Talán az iratokkal szem-
beni bizalmatlanság magyarázza, hogy valahányszor új pszichológus
vagy netán pszichiáter kerül kapcsolatba a gyermekkel, mindannyi-
szor elölrõl kezdik az anamnézis felállítását, a diagnózis elkészítését
– mindenekelõtt megmérik a páciens IQ-ját. (Az iratanyagok alapján
a legtöbb esetben a pszichológus munkája a diagnózis megállapításá-
val véget is ér: nem derül ki, hogy késõbb milyen terápiás módsze-
reket alkalmaztak a szorongó, sérült, a traumákat egyedül feldolgozni
képtelen gyerekek megsegítésére.)

Az elemzés elkészítéséhez szükséges információkat tehát több for-
rásból kellett összegyûjtenünk: általában a gyámhatósági határozatok-
ra, a pedagógiai-pszichológiai véleményekre, a hosszú távú fejlesztési
tervekre támaszkodtunk. Az elemzés néhány, korábban tervezett te-
rületérõl, éppen az iratanyagok hiányossága miatt, le kellett monda-
nunk. Nem sikerült kideríteni például az iskolai pályafutást, erre vo-
natkozóan nagyon hiányosak, illetve számunkra semmitmondóak
voltak az utalások. Például: a piros iskola 5. osztályába jár. Vagy: felvették
a Móra Ferenc szakközépiskolába. Mivel csupán a feljegyzések tört része
volt friss, nem lehetett kideríteni, hogy az illetõ jelenleg mit csinál:
Tanul? Dolgozik? Ha igen: hol teszi mindezt? Ha nem: mit csinál he-
lyette? Fontosnak tartottuk volna kideríteni, hogy a gondozásban ré-
szesülõk között milyen arányban vannak olyanok, akiknek a szülei is
állami gondozottak voltak, vagyis mekkora azok aránya, akiknek a
sorsa generációkon át ismétlõdik. Erre vonatkozólag is nagyon kevés
információt kaptunk: csupán 15 esetben derült ki, hogy az anya, és 4
esetben, hogy mindkét szülõ állami gondozott volt, feltételezésünk
szerint a valós arány ennél lényegesen magasabb, ezért eltekintettünk
ennek a területnek az értelmezésétõl.
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Országos tendenciák

„A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló”, 1997.
november 1-jén hatályba lépett törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi
törvény), és a vonatkozó 15/1998. (IV. 30.) NM végrehajtási rendelet
alaposan megrázta a hazai gyermekvédelmet. A törvény egészen új-
szerû alapelveket fogalmazott meg, például kimondja, hogy a gyere-
keknek joguk van a vér szerinti családjukban élni, és az alapellátás
intézményeinek mindent meg kell tenniük azért, hogy a gyerekek ne
kerüljenek ki a családjukból. A gyermekvédelmi törvény elõírja to-
vábbá, hogy a családjukból mégis kikerülõ gyerek nevelõszülõnél,
vagy családias jellegû szakellátási intézményben, életkorának és a kor
színvonalának megfelelõ körülmények között nevelkedjen, az eredeti
lakóhelyéhez minél közelebb, és – ha nincs kizáró ok – a családjával
minél szorosabb kapcsolatot tartson. A törvény elõírja egyebek közt
azt is, hogy a gyermekotthonok átalakítását legkésõbb 2002-ig a fenn-
tartónak be kell fejezni – e sorok írásakor tehát még bõ egy év áll az
intézmények rendelkezésére!

A gyermekvédelmi törvény életbelépése tehát alapjaiban ingatta
meg az érintett intézményeket, pontosabban: alapjaiban ingatta volna
meg, ha a gyermekvédelem nem úgy viselkedett volna, mint a mese-
beli királyfi, akit hiába marcangol miszlikre a gonosz sárkány, meg-
rázza magát, és máris visszaváltozik azzá, ami korábban volt.

Az eredeti koncepció szerint a törvény életbe lépésével az állami
gondoskodásba kerülõ gyerekek száma elõször 50 százalékkal,
hosszabb távon pedig 2/3-dal csökkent volna, fõleg a helyi prevenciós
és gondozási munka eredményességének következtében. Az utóbbi
években, évtizedekben valóban évrõl évre csökkent a gyermekvédel-
mi gondoskodás alatt álló kiskorúak száma: 1980-ban 33 000 fõ, 1990-
ben 25 000 fõ, 1997-ben 19 000 fõ, 1998-ban 19 500 fõ, 1999-ben pedig
18 600 fõ. Egyrészt a csökkenés a törvénytõl függetlenül is bekövet-
kezett (sõt, 1998-ban a törvény szándékával ellentétben nõtt), másrészt
azt is figyelembe kell venni, hogy az utóbbi idõszakban jelentõsen
csökkent a magyarországi kiskorúak száma is, vagyis a relatív csök-
kenés még kisebb: 1980-ban tízezer azonos korú lakosra 120,9 állami
gondoskodásban részesülõ kiskorú jutott, 1990-ben 103,0, 1998-ban
91,4, 1999-ben pedig ismét valamivel több: 94,1. Azt sem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy a kiskorúak arányának csökkenésével
vagy stagnálásával párhuzamosan megnõtt a gondozásban részesülõ
nagykorúak számaránya: a törvény életbelépését követõen ugyanis a
gondozás felsõ korhatára a korábbi 18 éves korról 24 éves korra to-
lódott ki. Ennek megfelelõen 1990-ben még csak 210 nagykorú élt a
rendszerben, 1998-ban már 3400 (az érintett korosztály 29 százaléka),
1999-ben pedig 3900 (az érintettek 34 százaléka)!�

���� ������ ����� ����� ��� ������ ����� !

����� ����	
 15

> 4
����1 ��*��
����+ � ������)! �	%��%�) �� �&*/������%�%��.�� � A�(*+���� B�����������
C���.''1 3�
������ �� <�����-�	� B�����������D ��%� ������������ *%�%����%�! �������� � 3��)
��������� ���$�	� �
����
�+ (�����	���



Általános tapasztalatként elmondható, hogy a gyerekek jelentõs
hányada idõs korban kerül be az intézményhálózatba, sok idõt tölt
ott, és késõi életkorban hagyja el az intézményeket. A késõi bekerülés,
valamint a visszakerülés nehézkessége a magyarázata a rendszerben
élõk „elöregedésének”: 1990-tõl folyamatosan, évrõl évre az állami
gondoskodásban részesülõ kiskorúaknak körülbelül a fele 12 évesnél
idõsebb! 1999-ben a 18 600 állami gondozott kiskorúból 9400 volt 12
évesnél idõsebb, és ha hozzájuk számítjuk a 3900 nagykorút is, akkor
megállapíthatjuk, hogy a rendszerben lévõknek csaknem 60 százaléka
12 évnél idõsebb!

Egyelõre ugyancsak nem sikerült megemelni a nevelõszülõnél el-
helyezettek arányát. Míg az utóbbi évtizedekben egészen a kilencve-
nes évek közepéig folyamatosan nõtt ez az arány (1980-ban az összes
nevelt 25 százaléka élt nevelõszülõnél, 1990-ben 34 százaléka, 1995-
ben 42 százaléka, 1997-ben pedig 46 százaléka), addig az utóbbi két
évben bizonyos csökkenés tapasztalható (1998-ban: 42 százalék, 1999-
ban pedig 40 százalék). Az utóbbi tíz évben nem változott jelentõsen
az engedélyezett örökbefogadások száma sem (évi 850 és 1000 között
ingadozott).

Érdekes képet mutat a gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyez-
tetett kiskorúak számának alakulása is: 1990-ben 175 ezer veszélyez-
tetett kiskorút tartottak nyilván, 1997-ben már 420 ezret, 1998-ban 380
ezret, és 1999-ben csak 299 ezret. A számok tehát azt sugallják, hogy
egyre kevesebb veszélyeztetett kiskorú van hazánkban, holott az
egyéb tapasztalatok ennek éppen az ellenkezõjét mutatják. A nyilván-
tartott veszélyeztetett kiskorúakra vonatkozó adatok semmiképpen
nem fedik a valódi arányokat, ugyanis a veszélyeztetettség megálla-
pítása erõsen szubjektív. Gyámhatóságonként, de akár hivatalnokok-
ként is más-más gyakorlatot követnek, máshol húzzák meg a határt
elit környezetben, és máshol a lumpenek által sûrûn lakott települé-
seken, városrészekben.

A bekerülés körülményei

Elöljáróban hangsúlyoznunk kell azt a közismert tényt – melyrõl
azonban gyakran megfeledkezünk –, hogy a gyerekek családi közös-
ségbõl való kiszakítása önmagában is minden esetben személyiségká-
rosító esemény, függetlenül attól, hogy az milyen életkorban történik.
Természetesen másképpen sérül az, akit születésekor anyja a kórház-
ban hagyja, elsõ életéveit csecsemõotthonban tölti, majd óvodásott-
honba kerül, késõbb nevelõszülõkhöz, aztán egy gyerekotthonba,
majd a deviáns gyerekek gyûjtõhelyeként funkcionáló, speciális intéz-
ménybe, és másképpen sérül, akinek apja alkoholista, bûnözõ életet
él, az anyja prostituált, és akivel senki nem törõdik, hacsak azt nem
tekintjük törõdésnek, hogy az apja részegen a falba veri a fejét, meg-
rugdossa, esetleg megerõszakolja. Megint másképp sérül az, akinek
14 éves korában a szülei elválnak, és akit ezután egymás zsarolására
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használnak fel, egyébként felesleges nyûg a család nyakán, melynek
következtében a korábban jó magaviseletû gyermek csavarogni kezd,
feltör néhány autót, rászokik az alkoholra és a drogra.

Jelen dolgozatunknak nem tárgya, hogy azt a lélektani hatást ele-
mezze, amely a családból kiszakadó gyerekeket éri, hiszen ennek a
témának gazdag szakirodalma van, azt azonban közvetve és közvet-
lenül is tapasztaltuk, hogy a mindennapi pedagógiai munka során
nem érvényesül ez a lélektani szemlélet. A gyerekkel foglalkozó fel-
nõttek a konkrét magatartási problémákat észlelik, azokra próbálnak
reagálni, azokat kísérlik meg kezelni – jól, rosszul –, és elmarad a
háttér feltárása, a magatartási probléma kiváltó okainak kezelése. Kü-
lönben hogyan fordulhatna elõ, hogy a 8 éves ágyba vizelõ kislány
pedagógiai véleményében a gyógyszeres kezelés szerepel, a pszicho-
terápiás kezelésre viszont nincs utalás? Hogyan fordulhatna elõ, hogy
a több csecsemõotthont, gyerekotthont, nevelõszülõt megjárt, 16 éves
fiú agresszív magatartását fegyelmi tárgyalással, büntetések kiszabá-
sával próbálják visszaszorítani, és nem az agressziót kiváltó okok fel-
tárásával? Hogyan fordulhatna elõ, hogy számos intézményben nincs
pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztõ pedagógus?!

Az elsõ bekerülés idõpontját közel ezer (966) fõ esetében sikerült
felkutatni: a jelenleg gyermekotthoni ellátásban részesülõk majdnem
tizede közvetlenül a születésekor került gondozásba, mintegy harma-
da pedig hároméves kor alatt. Csak utalnánk arra a pszichológiai köz-
helyre, amely arra vonatkozik, hogy milyen károsodást szenved a sze-
mélyiség, ha az elsõ három életévében nincs mellette stabil anyasze-
repet képviselõ személy, illetve hogy a csecsemõotthonoknak milyen
hospitalizáló hatása van. A jelenlegi gyermekotthoni ellátásban része-
sülõ kiskorúak egyharmada részesült ebbõl az élménybõl!

A gondozottak 7,7 százaléka 15 éves kora után került el otthonról,
és tegyük hozzá, többnyire magatartási problémák miatt. Szeretnénk
hangsúlyozni, hogy a csavargó, drogozó, játékgépezõ, bûncselekmé-
nyeket elkövetõ serdülõkkel a gyermekvédelmi rendszer nem tud mit
kezdeni, beutalásuk sokkal inkább a szülõk lelkiismeretének meg-
nyugtatásaként, az alapellátás tehetetlenségének beismeréseként szol-
gál. A változás annyi, hogy a csavargó fiatal nem a szüleitõl, hanem
az intézetbõl csavarog, a drogozó intézeti lakóként drogozik, az au-
tófeltörõ intézetisként töri fel az autókat – a különbség csak annyi,
hogy a gyerekotthonban kisebb a kontroll, mint otthon, viszont több
a potenciális partner. A dokumentumokból egyértelmûen kitûnik,
hogy a deviáns, súlyos magatartásproblémás fiatal, azáltal hogy ki-
emelték a szülõi környezetbõl, továbbra is folytatja korábbi életmód-
ját, sokszor már az elsõ nap megszökik, és gyakran csak névleg sze-
repel az otthon létszámában. Az adatgyûjtés idõpontjában 64 fõ volt
tartós szökésben – ebbõl 34-en az átmeneti otthonból –, 22 személynél
szerepelt a gyakori, 20-nál az idõnkénti szökés. Ezeknél az iratanya-
gokban szereplõ adatoknál a valós szökések és engedély nélküli tá-
vollétek száma jóval magasabb lehet.

Az iratanyagok között meglepõen kevés környezettanulmány sze-

���� ������ ����� ����� ��� ������ ����� !

����� ����	
 17



repelt, a meglévõ néhányból azonban szinte kivétel nélkül külvárosi,
elhanyagolt lakások, lumpenkörnyezet, szegényes bútorzat, kosz, ren-
detlenség, túlzsúfoltság köszön vissza. A közüzemi szolgáltatásokat
gyakran már kikapcsolták, ugyancsak gyakori a jogcím nélküli lakás-
használat és a lakásfoglalás. Sokszor szinte kideríthetetlen, hogy kik
élnek a lakásban, mert a rokonok, a hajdani és jelenlegi élettársak, az
alkalmi partnerek, ivócimborák kusza összevisszaságban vannak je-
len. Ugyancsak sok esetben kideríthetetlen, hogy milyen anyagi for-
rásokból tartja fenn magát a család. Általában az egyetlen, legfõbb
bevételt a családi pótlék jelenti, esetleg a munkanélküli járulék, vagy
az önkormányzati segély. A lakáshelyzetre és a jövedelmi viszonyok-
ra vonatkozólag nem sikerült annyi hiteles adatot gyûjteni, hogy ér-
vényes, számszerûsíthetõ kimutatást tudnánk végezni – de a megis-
mertek és az egyéb tapasztalatok alapján bátran leszögezhetjük, hogy
elenyészõ azoknak a gyerekeknek a száma, akik nem nagyon szegé-
nyes lakáskörülmények közül, illetve nem alacsony jövedelmû csalá-
dokból kerültek volna ki.

Tipikus sorsot világít meg az a 16 éves lány, aki így mesélt a csa-
ládjáról:

„Anyukám beteg volt, több élettársa is volt, nem volt jó a családi légkör.
Sokszor megvert bennünket, volt hogy az utcán aludtunk. Albérletben
laktunk, legalább 15-20 albérletünk volt. Szörnyû volt, a víz sose volt
bevezetve. Általában szoba-konyhás albérletek voltak, de víz soha nem
volt. Apukám hároméves koromig élt velünk, kõmûves volt, inni kezdett,
elment tõlünk. Anyukám fonógyárban dogozott, leszázalékolták, aztán a
férfiak jártak hozzá. Volt egy élettársa, egy tûzoltó, akivel két évig élt
együtt, a többiekkel egy-két napig. Volt, amikor jó volt otthon a légkör,
de aztán mindig jött egy élettárs. Semmit nem csinálhattam, nem törõdtek
velem. Az iskolában a többi gyerek hozta a jó cuccokat, de én nem kér-
hettem semmit. Alkalmazkodnom kellett, csendben kellett maradnom,
mert különben megvertek. Egyszer elszöktem. Jött egy élettárs, féltem tõle,
szeretkeztek. Elmentem a rendõrségre, nem hittek nekem, mondták, hogy
menjek haza! Otthon aztán jól megvertek!”

A szülõk egymáshoz viszonyított státusát tekintve idézhetjük az
egyik gyermekotthon vezetõjének szavait, aki szerint a gyerekek ma-
ximum 1-2 százaléka származik olyan családból, ahol az édesapa és
az édesanya is elsõ házasságban és együtt él. A válás, különélés, élet-
társi kapcsolat annyira mindennapos, hogy a dokumentumok több-
nyire fel sem tüntetik. Összességében 287 alkalommal találtunk egy-
értelmû utalást erre vonatkozólag, amelybõl a szülõk válása, külön-
élése, élettársi kapcsolata a legjelentõsebb tétel. Húsz esetben találtunk
utalást arra, hogy a gyermeknek képzelt apát jegyeztek be az anya-
könyvébe, és van négy olyan esetünk is, amikor az örökbefogadó szü-
lõk késõbb elváltak, külön költöztek.

Sajátos csoportot alkotnak a külföldi szülõk (összesen 31 ilyen ese-
tet regisztráltunk), akik szinte valamennyien román állampolgárok:
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turista útlevéllel vagy menekültként érkeztek, és a gyerekeket több-
nyire közvetlenül a szülés után a kórházban hagyták. A szülõk több-
sége ismeretlen helyen tartózkodik, zömük visszament Romániába,
minden kapcsolat megszakadt velük. Az egyik kisfiút román csecse-
mõotthonból vették ki a szülei, akik áttelepedtek Magyarországra, és
itt beadták gyermekotthonba. Egy másik fiút az 1989-es események
után üdülni hoztak hazánkba, itt örökbefogadó szülõket toboroztak
a gyerekek számára, õt is örökbe fogadták, de néhány év múlva meg-
romlott a kapcsolatuk, azóta a fiú 3 különbözõ nevelõszülõnél élt,
jelenleg az egyik gyermekotthonunk lakója. Egy másik gyermek is
ugyanebben az évben került hozzánk, õt is örökbe fogadták, de az õ
édesanyja nem tûnt el a képbõl, sõt többször megjelent, pénzt köve-
telve a gyerekéért: „Ingyen senki nem adja oda...!”

A külföldi illetékességû gyerekek másik csoportja szülõ nélkül ér-
kezik, 15–18 évesen, közöttük is van jó néhány romániai, akik pros-
titúcióból, bûnözésbõl tartják fel magukat, de vannak afrikai mene-
kültek is, akik általában iratok nélkül szöknek át a határon, céljuk
valamelyik nyugati országba menekülni. Közülük csaknem mindenki
csupán papíron létezik a nyilvántartásban, hiszen általában már ér-
kezésük napján eltûnnek, a nyilvántartásból viszont csak nagykorú-
ságuk elérése után lehet törölni õket. Az egyik lányt például, aki Li-
bériában született, elrabolták a szüleitõl, elhurcolták Nigériába, ahon-
nan megszökött. Élt Marokkóban, Olaszországban, Magyarországra
1997-ben érkezett, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, nagykorúsá-
gáig még több mint egy év van hátra.

A válások, különélések mellett gyakran elõfordul, hogy a szülõk
egyike, vagy mindkét szülõ elhagyja a családját. A beutaláskor össze-
sen 322 konkrét esetet találtunk, amelyben vagy mindkét szülõ, vagy
az egyik hátat fordított a gyerekeinek. Összességében az esetek felé-
ben az anyák tûnnek el, az apáknak körülbelül az egyötöde, a többi
esetben pedig mindkét szülõ. Az egyedül maradt anyák inkább vál-
lalják egyedül is a neveléssel járó terheket, míg ha az apákkal történik
mindez, õk hajlamosabbak arra, hogy – például munkájukra hivat-
kozva – intézetbe adják a gyereket.

A mintában szereplõ gyerek körülbelül tizedének a beutalás idõ-
pontjában már vagy az egyik, vagy pedig mindkét szülõje meghalt,
gyakran a beutalás indoka éppen a szülõk halála volt: az esetek 54
százalékában már nem élt az apa, 38 százalékában az anya, 8 száza-
lékában pedig mindkét szülõ meghalt. Ilyen szempontból a legtipi-
kusabb korosztály a 7–14 év közöttieké, az összes szülõhalál 50 szá-
zaléka õket érinti.

Jól jellemzi a családi hátteret a szülõk bûnözõ életmódja: 125 olyan
gyereket találtunk, akinek a szülei már voltak börtönben vagy elõze-
tesben: ebbõl a szempontból fõleg az apáknak van fõszerepük (76 fõ),
de számottevõ az a 15 fõ is, ahol mindkét szülõ megjárta már a bör-
tönt. Az életkori megoszlás szempontjából különösen kiemelkednek
azok a családok, ahol a gyermek 3 éves kora alatt kerül gondozásba:
közülük 54 családban fordult elõ, hogy a a szülõket szabadságvesz-
tésre ítélték vagy elõzetesben vannak.
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Összesen 361 alkalommal találtunk egyértelmû utalást arra, hogy
ki kezdeményezte a gondozásba vételt, és az estek zömében (43,5%)
az anyák a kezdeményezõk. Rögtön a második helyen a rendõrség
áll, az õ szerepük különösen a lányoknál jelentõs (az összes kiskorú
12 százaléka, az összes lány 15 százaléka), és ugyancsak a lányok
közül kerülnek ki jelentõsebb számban azok is, akik maguk kezde-
ményezik az intézeti elhelyezést (az összes kiskorú 8 százaléka, az
összes lány 11 százaléka). Az apák kezdeményezésére az esetek egy-
tizedében kerül sor (õk is inkább a lányok elhelyezését kérik), az is-
kola, óvoda kezdeményezése viszont inkább a fiúknál hangsúlyos:
alighanem a nehezebb kezelhetõség miatt.

Az életkor elõrehaladtával az anyák szerepe a beutalás kezdemé-
nyezésében csökken (míg a 3 évesnél fiatalabb korcsoportban 53%,
addig a 15 évnél idõsebbek között csak 5%), ugyanakkor a kiskorú
saját kezdeményezésének szerepe nõ: a 15-18 éves koruk között be-
kerülõknek majdnem a fele (43%) saját maga kezdeményezte a beke-
rülést! Az apák, valamint a rendõrség szerepe fõleg a közép-korosz-
tály, vagyis a 4-14 évesek között a legjelentõsebb.

A vizsgált dokumentumok közül 721 alkalommal találtunk olyan
adatot, amely az elsõ beutalásért a szülõt teszi felelõssé, és 244 alka-
lommal hibáztatják a kiskorút. (Természetesen elõfordult, hogy mind-
két félt megnevezték.)

A szülõi felelõsség közül a leggyakrabban elõforduló motívum az
alkohol: az okok közül egyharmadnyit tesz ki a túlzott alkoholfo-
gyasztás, és az ebbõl (is) eredõ agresszió! Az alkohol a maga termé-
szetes módján van jelen a családok mindennapjaiban: nemcsak az apa
iszik, hanem az anya is, de iszik az idõsebb testvér, a nagyszülõ, a
szomszéd, a rokonok, gyakran a gyereket küldik italért, és gyakran
iszik maga a gyerek is. Az agresszív magatartás – beleértve a szexuális
agressziót is – csaknem ugyanolyan súllyal van jelen az okok között,
mint az ivás; a két jelenség szoros korrelációját nem kell különösebben
taglalni. Nem szükséges tételesen felsorolni az agresszió sokféle faj-
táját sem, hiszen ez a terület a média egyik kedvenc terepe – a fel-
nõttek nem válogatnak az eszközökben, amikor egymást vagy a gye-
rekeiket verik, kínozzák. Az egyik 10 éves fiút 6 éves koráig, amíg
intézetbe nem került, az apja szexuálisan bántalmazta, és amikor az
édesanyjának elpanaszolta a sérelmét, az asszony jól megverte. Az
egyik kislánynak az apja kiirtotta az egész családot: megölte a kislány
anyját és a két idõsebb testvérét is.

A beutalási okok között az alkoholon és az agresszión kívül ha-
sonló hangsúllyal van jelen a kedvezõtlen lakáshelyzet, illetve hajlék-
talanság (összességében 36 százalék!). Lakás címén a legváltozatosabb
formák szerepelnek az anyagokban: a fészertõl kezdõdõen a fáskam-
ráig, a sufnitól a fûtetlen, világítás nélküli, ablaktalan raktárhelyiségig.
A lakásnélküli, hajléktalan családok hol ismerõsnél, hol rokonnál húz-
zák meg magukat, vándorolnak egyik helyrõl a másikra, míg végül
minden lehetõséget kihasználva a szülõk az utcán vagy a hajléktalan
szállón találják magukat, a gyerekek pedig a GYIVI-ben.

Az alkoholhoz, agresszióhoz és a kedvezõtlen lakáshelyzethez tár-
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sul a következõ fontos tényezõ: a munkanélküliség, a stabil munka
hiánya. A fenti négy, vezetõ ok mellé továbbiak csatlakoznak: a ked-
vezõtlen szociális helyzet, az egészségügyi problémák, a zaklatott
idegállapot, a kórházi kezelés, az öngyilkossági kísérlet, s mindezeket
tetõzi, hogy idõközben felbomlanak a párkapcsolatok. Mindezek
együttese kilátástalanná teszi a szociális munkások, családgondozók,
nevelési tanácsadók munkáját, és valóban nem marad más lehetõség,
mint a gyerekek kiemelése a családból, és annak beismerése, hogy a
visszahelyezésre nagyon kevés az esély. Kevés az esély, mert egyszer-
re kellene lakást, munkát, házastársat, kiegyensúlyozott lelkiállapotot,
reális életcélokat adni, ugyanakkor le kellene szoktatni az alkoholról,
meg kellene szüntetni a bûnözõ mentalitást, vagyis varázsütésszerûen
kellene megváltani azokat az embereket, akik nem kérnek a megvál-
tásból – és akiknek a gyerek már csak nyûg a nyakukon!

A több mint ezer anyagból elõvillant néhány tragikus sors, olyan
embereké, akik valóban önhibájukon kívül kerültek reménytelen hely-
zetbe, és akiken – ha nehezen is – de lehetne segíteni. Közéjük sorol-
nám például azt a trolibuszvezetõ nõt, aki egyedül nevelte a gyerekét,
s eközben halálos közúti balesetet okozott, amiért 2 év szabadságve-
szésre ítélték. A fogházbüntetés idejére a lánya intézetbe került, de
idõközben az anya elveszítette a lakását is, és hajléktalanként szaba-
dult.

A hajléktalanok között újra meg újra elõbukkantak olyan esemé-
nyek, melyek során az egyébként szerény életszínvonalon, de átlagos
körülmények között élõ, ám jogi ügyekben kevésbé tájékozott csalá-
dok lakásmaffiák áldozataiként válnak hajléktalanná. A lakásnak
egyébként is nagy szerepe van a család végleges lecsúszásában: amíg
van lakás, van remény a megkapaszkodásban, de ha a lakás elvész,
ez a remény egyre tünékenyebb. A gyermekvédelmi törvény kimond-
ja, hogy pusztán szociális okok miatt nem lehet kiskorút kiemelni a
családból. A kérdés tehát kézenfekvõ: a lakáskérdés nem szociális prob-
léma-e?

Az intézetbe kerülést, mint említettem, mindenképpen traumati-
kusan, büntetésként élik meg a gyerekek. Ráadásul a hatóságok min-
dent megtesznek a trauma fokozásáért: gyakran váratlanul, például
az iskolából viszik el õket, arra sem engedve idõt, hogy személyes
holmijaikat magukkal vigyék, elköszönjenek barátaiktól, saját állata-
iktól.

Egy 18 éves fiatalember így emlékezik vissza arra, amikor nyolc-
évesen intézetbe került:

„Iskolában voltam, felhívtak az igazgatóhoz, õ elmondta, hogy mi fog tör-
ténni, hogy elválasztanak a szüleimtõl és elvisznek egy nevelõotthonba.
És akkor várnom kellett vagy két órát, és utána jött egy autó, és elvittek.
Elõször nagyon rossz volt. Inkább azt mondom: az a nap volt rossz. Mert
éreztem az elszakítást, tehát tudatában voltam, hogy mi történik velem,
de most már örülök, hogy így történt. De csak az elsõ nap volt a rossz,
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amikor a GYIVI-be kerültem. Utána folyamatosan kezdtem megszokni,
és kezdtem valahogy megszeretni.”

Egy 12 éves lány, aki egy évvel ezelõtt került intézetbe, így élte
meg mindezt:

„Otthon voltam, amikor jöttek ki a tanácstól a rendõrök. Apukám nem
volt otthon, de elmentek érte a rendõrök, mert alá kellett írni a papírt,
hogy elvisznek. Nem tudta, mit ír alá, csak amikor felolvasták neki. Egye-
dül voltam otthon. A testvérem, Irénke, iskolában volt. Margit, a nagyobb
testvérem meg nem volt otthon, õ már intézetben volt. A rendõrök pedig
minket bevittek, engem otthonról, Irénkét pedig az iskolából. Azt mond-
ták, egy évig kell itt lennem, de most meg azt mondják, hogy még tovább.”

Jól példázza az otthoni és az intézeti élet különbségét az a 14 éves
fiú, aki így fogalmaz:

„Otthon a környéken ismertem az összes bogarat, hangyát, mindent. Ott,
ha végigmentem az utcán, a kutyák meg se mukkantak. Köszöntem nekik,
rendesen, rutinosan. Itt meg, ha kilépek a kapun, megesznek a kutyák...!”

A szülõk egy része foggal-körömmel ragaszkodik a gyerekéhez, a
hatóság elõl elrejti, elszökteti, és gyakran csak erõszakkal, rendõri se-
gédlettel lehet érvényt szerezni a beutaló határozatnak. A beutalást
ezek a szülõk átmenetinek tekintik, csupán helyzetük rendezéséig
„adják be” a gyereket: innen a nevelõotthonos gyerekek sajátos ön-
definiálása: „zacisok vagyunk”. Helyzetük ahhoz a télikabátéhoz ha-
sonlít, amit a család átmeneti pénzzavarában bead a zálogházba,
mondván, hogy nyáron úgysincs szükség rá, majd ha lesz pénzünk
kiváltjuk – és olykor elõfordul, hogy rájönnek, nincs is olyan nagy
szükség a megunt télikabátra, és bent felejtik örökre.

A családok, túllépve a kezdeti megrázkódtatáson, amit gyermekük
elveszítése után megéltek, lassan kezdenek kibékülni a helyzettel. A
verbalitás szintjén folyamatosan hangsúlyozzák, hogy csupán átme-
neti állapotról van szó, a gyereket – és önmagukat is – azzal hitegetik,
hogy rövidesen végleg kiveszik. A „probléma” azonban csak nem
akar megoldódni, sõt egyre újabbak jelentkeznek, és a család kezdi
megszokni, hogy a gyerek intézetben van, a szülõk lassan „rászocia-
lizálódnak” erre a helyzetre, rájönnek, hogy egy jelentõs gondot le-
vettek a vállukról. A második, harmadik, sokadik gyereküket már
lényegesen nagyobb rutinnal viszik a gyámhatóságra, egyre tovább
növelve a kiváltatlan zacicédulák számát. A nagykorúság környékén
aztán gyakran elõkerülnek az elfelejtett cédulák: az összegyûlt családi
pótlék és árvajáradék olykor tetemes összeget elérhet, ilyenkor fel-
bukkannak a szülõk, ismerõsök, a soha nem látott rokonok, vala-
mennyien azzal a szándékkal, hogy segítsenek elkölteni azt a summát,
amellyel a tapasztalatlan fiatal rendelkezik. Hallottam olyan szülõrõl
is, aki így gondolkozott:
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„A nagyobbik fiam hozott az államtól ötszázezret, beadom a kisebbet is,
az is kap majd valamennyit!”

Az elsõ állomás az átmeneti otthon, minden út azon keresztül ve-
zet. Ugyancsak az átmeneti otthonban parkolnak azok is, akik neve-
lõszülõtõl, esetleg örökbefogadó szülõtõl kerülnek vissza, és további
sorsukra várakoznak. Nem feladatom, hogy az átmeneti otthonok mû-
ködését mélyebben elemezzem, csupán az iratanyagokból kitûnõ, né-
hány fontosabb szempontra hívnám fel a figyelmet. Az elsõ, talán
legfontosabb szempont, hogy mi történik a gyerekkel az átmeneti ott-
honban. Erre vonatkozólag az iratanyagokban jobbára közvetett in-
formációk vannak: a gyerek bekerül egy meglehetõsen gépies, besza-
bályozott világba, ahol megvizsgálják egészségügyi, pedagógiai, pszi-
chológiai szakemberek, megfigyelik a magatartását, regisztrálják a re-
akcióit. Ennél is fontosabb azonban, hogy itt találkozik elõször a ne-
velõotthonos értékrenddel, mégpedig az értékrend felnõtt és gyermek
értelmezésével egyaránt. A felnõtt értékrend egyértelmû: viselkedj jól,
legyél csendes, illedelmes, vagyis minél elõbb illeszkedj be, fogadd el
a házirendet és a napirendet, akkor nem lesz bántódásod. (A
TEGYESZ-ben született pedagógiai feljegyzések vissza-visszatérõ mo-
tívumai ezek, melyek közül a gyors beilleszkedés számít a legpozití-
vabbnak.) A felnõtt világhoz való alkalmazkodásnál is fontosabb
azonban, hogy itt találkozik elõször a többi gyerekkel, itt ismerkedik
meg az íratlan szabályokkal, azokkal az alapnormákkal, amelyeket be
kell majd tartania. Ez a tanulási folyamat a felnõtt világ által teljesen
kontrollálatlanul zajlik, a pedagógusoknak csupán sejtéseik lehetnek.
Egy-egy nagyobb botrány kell ahhoz, hogy felszínre kerüljenek a bru-
talitások, megaláztatások, beavatások – a botrányok elültével azonban
a háttérben tovább folyik mindez. Nem is történhet ez másként, hi-
szen együtt vannak a zárkózott, bepisilõ nyolcévesek, és a prostitú-
ción, drogozáson kapott tizenhat évesek. Együtt vannak azok a gye-
rekek, akik a családjukat még soha nem hagyták el, óvodába, iskolába
sem jártak, azokkal a nagyvagányokkal, akik külföldrõl szöktek át, és
azokkal is, akik hónapok, esetleg évek óta parkolnak itt, mert a gyer-
mekvédelem rendszerében nincs adekvát gondozási forma számukra.

A törvény szerinti maximum 30 napos átmeneti otthoni elhelyezés
idõtartamát az esetek zömében nem lehet tartani, nem ritka a féléves,
vagy az annál is több várakozás. Az adatfelvétel idõpontjában a min-
tánkban szereplõ átmeneti otthonok 110 lakója közül 3 hónapnál ke-
vesebb ideje csupán 51 fõ tartózkodott ott, a többiek ennél lényegesen
hosszabb idõ óta. Tudjuk, hogy az átmeneti otthonok lakói közül so-
kan csupán papíron léteznek (a 110 fõbõl 34-en tartós szökésben vol-
tak), de ha õket leszámítjuk, még akkor is marad bõven „elszámolni
való”.
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Az intézményrendszerben megtett út

A gyermekvédelem rendszerébe kerülõ fiatalok társadalmunk egyik
legkiszolgáltatottabb rétegét képezik.� Kiszolgáltatottak egyrészt a sa-
ját szüleiknek: korábban tõlük függött, hogy kaptak-e enni, tudtak-e
tisztálkodni, járhattak-e iskolába, milyen szellemi és fizikai környe-
zetben éltek, de kiszolgáltatottjai magának a rendszernek is: az ifjú-
ságvédelem a maga nehézkes, bürokratikus mechanizmusával
könnyedén bedarálja az érdekérvényesítõ háttérrel nem rendelkezõ
gyermekeket. Mivel hálózatunk erõsen személyfüggõ, egyáltalán nem
mindegy, hogy a sors pillanatnyi szeszélyétõl függõen hová kerül:
milyen körülmények, milyen értékrend közé. Az otthonról elkerülõ
gyermek nagyon gyorsan megtanulja, hogy sorsának nem alakítója
többé, hanem elszenvedõje, életének további alakulása elsõsorban
nem tõle függ, hanem a számára láthatatlan, titkos erõk alkujának
eredményétõl.

Formális fórumok természetesen rendelkezésre állnak szép szám-
mal, hiszen vannak elhelyezési értekezletek, csoportgyûlések, diákön-
kormányzatok, van a gyermeknek hivatásos gyámja, eseti gondnoka,
családgondozója, a csoportnak van nevelõje, az intézetnek pszicholó-
gusa. Azonban hogy mindezek a szereplõk mennyire képzettek, el-
kötelezettek, odafigyelõk, hogy milyen értékeket tartanak fontosnak,
mit követelnek a gyerektõl, hogyan reagálnak a különbözõ magatar-
tási megnyilvánulásaira – nos ezek a tényezõk szubjektívek, változó-
ak, kiszámíthatatlanok, kontroll nélküliek.

Szeretnénk hangsúlyozni azt a mindenki által ismert tényt, hogy
a stabil értékrend hiánya, amelyhez a gyermek alkalmazkodni tudna,
komoly szocializációs sérüléseket okoz, és a deviáns viselkedés kiala-
kulásának egyik legfontosabb kiváltója. Az a gyermek, aki élete elsõ
valahány évét szüleivel töltötte, a legelsõ mintákat tõlük kapta, alap-
vetõen más értékekkel találja magát szemben az átmeneti otthonban,
és megint másokkal abban a közegben, ahová „véglegesen” kerül. Ha
a nevelõszülõ a kemény fizikai munkát tartja fontosnak, akkor azzal
kellene azonosulni, ha a gyermekotthonban a vallásos nevelésre he-
lyeznek hangsúlyt, akkor vallásos mintát kap, ha új nevelõ érkezik,
hozzá kell alkalmazkodni, ha áthelyezik másik csoportba, másik in-
tézetbe, akkor bizony elölrõl kell kezdenie az igazodást. Ráadásul a
háttérben ott van a család: hol erõsebb, hol gyengébb visszaszívó erõ-
ként, változó biztonsági tartalékként.

Az említett ombudsmani jelentés is kiemelten foglalkozott a fluk-
tuációval, amely különösen a lakóházas otthonokban okoz nehezen
feldolgozható sérülést a gyermekekben, hiszen azokon a helyeken
sokkal intimebb együttlét alakul ki a gyermek és felnõtt között, mint
például a nagylétszámú gyermekotthonokban. „Ezek a gyerekek, akik
– bármilyen okból – egyszer már elvesztették családjukat, ezt köve-
tõen sorozatosan élik át a »szülõ« elvesztését. (...) Ezekben a helyze-
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tekben azt tapasztaltam, hogy a gyermek – akinek senki nem nyújt
segítséget az újabb veszteség feldolgozására – konokká válik, az új
nevelõt ellenségnek tekinti (»miatta ment el az, akit szeretett«), egyre
inkább magába fordul, és beilleszkedési esélye rohamosan csökken.
Nagyon kevés olyan nevelõ van, aki kellõ szakértelemmel és türelem-
mel bír ahhoz, hogy ezt a – gyakran hónapokig tartó – ellenszenvet,
harcot megvívja, és eljussanak oda, hogy elfogadják, megszeressék
egymást.”

Meg kell állapítanunk, hogy a jelenlegi gyermekotthoni struktúra
nem alkalmas a gyermekek értékzavarainak korrigálására. Az intézet-
ben felnövekvõ gyerekek kettõs értékvilágban élnek, kettõs értéktu-
datuk alakul ki. A formális mezõben jelennek meg az intézmény vélt
és hirdetett eszméi: szeretet, közösségiség, becsületesség, önfeláldo-
zás, vallásos hit stb. A formális világ ebbõl következõen meglehetõsen
szürke, sematikus, viszont feladatrendszere könnyen teljesíthetõ, tör-
vényei jól átláthatóak, könnyedén megtanulhatóak. Az informális me-
zõben a mélyben lappangó, ám valóságosan mûködõ normák, törvé-
nyek, erõviszonyok és mûködési szabályok bújnak meg. Az informá-
lis világ nehezen megragadható, szabályait olykor csak áldozatok
árán lehet elsajátítani, ezzel együtt nagyon összetett, izgalmas, él-
ményszerûen átélhetõ.

Mind a felnõttek, mind a gyerekek többsége játszi könnyedséggel
lavírozik a két dimenzió között. Ha valaki mégis összekeveri a for-
málist az informálissal, arra súlyos büntetés vár. (Ilyen helyzet az, ha
valaki például egy értekezleten szóvá tenné – amit egyébként min-
denki tud –, hogy X vagy Y kolléga hazaviszi a vacsorából megma-
radt, lejárt szavatosságú joghurtot. Vagy ha a tapasztalatlan kisgyerek
arra hivatkozva nem adna az idõsebbnek a cigarettájából, hogy neki
magának is kevés van...!) Az intézeti évek alatt – miközben látszólag
nevelés folyik – titokban állandóan összekacsint a felnõtt a gyerekkel:
mindketten tudjuk, hogy amit mondunk, azt egészen másként kell
gondolni. A kettõs értékvilág veszélye fõleg abban rejlik, hogy mi-
közben a gyerek látszólag alkalmazkodik a formális elvárásokhoz,
nem vizsgálja felül, és fõként nem adja fel korábbi értékrendjét, hanem
az informális szférában tovább gyakorolja és erõsíti azt. Ebbõl követ-
kezik, hogy a sikeres intézeti „karriert” befutó gyerekben nagyon jó
alkalmazkodókészség fejlõdik ki, és az ilyen gyerek látszólag jól be-
illeszkedõnek, könnyen kezelhetõnek tûnik.

Néhány év alatt el lehet sajátítani az alkalmazkodás tudományát,
meg lehet tanulni az erõviszonyok gyors felmérését, a zökkenõmentes
beilleszkedést. A rutinos nevelõotthonos fiatal jól érti a metakommu-
nikációt, egy pillanat alatt képes felmérni, hogy mit várhat a környe-
zetétõl, hogy kinek hol van a gyenge pontja, hogyan lehet a felnõtteket
egymás ellen kijátszani, kit lehet megzsarolni. Ez a tudomány általá-
ban nem marad holt tõke, gyakorlására számtalan lehetõség kínálko-
zik, alkalmat szolgáltatva a korábbi sérelmek törlesztésére, a felnõtt
világ ármánykodásának visszavágására.

Az iratanyagokból nem lehet mindig egyértelmûen kideríteni va-
lamennyi megélt változást, sokszor csak mintegy mellékesen derül ki
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valamelyik feljegyzésbõl, hogy az illetõ melyik otthonban járt, volt-e
nevelõszülõnél, volt-e örökbefogadott. A rendelkezésre álló adatok
alapján megállapíthatjuk, hogy a gyermekotthonok lakóinak csaknem
egytizedét (összesen 88 fõt) a szülei korábban már kivették a gondo-
zásból, majd újra visszakerültek, sõt heten két alkalommal is megjár-
ták ezt az utat. Az esetek zömében a hazakerülés nem volt hosszú
életû, hiszen rövid idõ alatt kiderült, hogy a gyerek nem tud vissza-
illeszkedni korábbi környezetébe, vagy a család nem tudja õt befo-
gadni, ezért sokszor néhány hét, esetleg néhány hónap múlva a szülõ
– immár „megtanulva” a hivatalos eljárás menetét – ismét beadja õt
a zálogházba. A hazakerülõ gyerekek zöme (77 százaléka) két évnél
rövidebb idõt töltött el családi környezetben, ezen belül azoknak az
aránya, akik egy évet sem voltak otthon 42 százalék!

A második visszakerülést elsõsorban a szülõk kezdeményezik (az
esetek 70 százalékában), csupán a kiskorúak egyötöde szeretne ön-
magától visszatérni, és a hivatalos szervek szerepe teljesen eltörpül:
az intézmények úgy gondolják, hogy amikor eredetileg beutalták a
gyereket, akkor minden tõlük telhetõt megtettek. A második bekerü-
léskor feltárt okok között is a felnõttek agresszív viselkedése, alkoho-
lizmusa, illetve az anya eltûnése vezet, de közvetlenül ezután a kis-
korú magatartási és iskolai problémája, csavargása következik.

Furcsának találjuk, hogy a szülõtõl, nevelõszülõtõl visszakerülõ
gyerekek közül csak minden második érkezik vissza eredeti intézeté-
be. Miután kizártuk azokat a lehetõségeket, amikor az életkor elõre-
haladtával nem is kerülhetett volna vissza eredeti helyére (például a
csecsemõotthonba), 56 olyan esetet találtunk, amikor elvileg vissza-
térhetett volna, de csupán 19 alkalommal fordult ez elõ, 37 alkalom-
mal viszont más otthonba került a gyerek.

A megvizsgált 1116 esetbõl 703 alkalommal találtunk egy váltást,
vagyis a jelenleg gyermekotthonokban élõ kiskorúaknak majdnem 40
százaléka már több áthelyezést is megélt. Ebbõl 230-an (21%) kettõ,
105-en (9%) három, 78-an (7%) pedig négy, vagy annál több áthelye-
zésen vettek részt!

A csúcsot az a 15 éves fiú vezeti kilenc áthelyezéssel, aki kétéves
korában került csecsemõotthonba, édesanya italozása, elhanyagoló
magatartása miatt. Két csecsemõotthonban, három nevelõszülõnél (az
egyiknél két alkalommal is), valamint két korábbi gyermekotthonban
élt, míg a jelenlegi gyermekotthonba került. Még hét testvére van,
három jelenleg is nevelõszülõknél él, kettõ egészségügyi gyermekott-
honban, kettõ pedig az apánál. A nevelõszülõi kihelyezések mind-
annyiszor a fiú magatartási problémái miatt végzõdtek kudarccal, de
újabb és újabb próbálkozások következtek. A jelenlegi helyszínre
1997-ben érkezett, zaklatott lelki állapotban, a GYIVI-ben született pe-
dagógiai vélemény szerint „ön- és közveszélyesen”. Az eltelt idõszakban
„beilleszkedése nem volt zökkenõmentes, de nyugtalansága csökkent”.

Majdnem hasonló utat járt be nyolc áthelyezéssel az a 17 éves fiú is,
aki nem kívánt terhességbõl született, s akit édesanyja a születése után
csecsemõotthonba adott, ahonnan óvodásotthonba került. Ezután rö-
vid idõre hazavitték, de az anya újra nevelõotthonba adta, majd
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nyolcévesen ismét magához vette. Most sem volt sokáig otthon: az
anyja úgymond nem tudta fegyelmezni. A fiú életében egy vidéki
gyermekotthon következett, majd egy diákotthon, végül a jelenlegi,
fõvárosi nevelõotthonban kötött ki. Az iratanyagból egyértelmûen ki-
derül, hogy a családban a gyerek jelenléte terhessé vált, és hogy az
egyébként jó anyagi körülmények között élõ anya az állami gondozást
fegyelmezési eszközként kezeli. A fiú mindent elkövet, hogy önálló
életet tudjon kezdeni. Zárkózott, a felnõttekkel szemben bizalmatlan,
de társaival jó a kapcsolata. Az elmúlt nyarat tartós szökéssel töltötte.

Meg kell jegyeznünk, hogy az iratanyagok általában szemérmesen
hallgattak az áthelyezések valódi okairól, de nem nehéz felfedezni,
hogy a látszólagos indokok mögött gyakran a fegyelmezés elsõbbsége
rejlik: a „rosszul viselkedõ” gyereket büntetésként helyezik el más-
hová, mintegy példát statuálva a többieknek. Jó példája ennek az a
16 éves fiú, aki egy zöldövezeti gyermekotthonból fegyelmi vétsége
miatt került át egy olyan gyermekotthonba, amelyik egy forgalmas
fõút mellett fekszik, annak ellenére, hogy a fiúnak súlyos asztmája
van. Hosszas utánajárással sikerült elintézni, hogy egy másik, ugyan-
csak tiszta levegõjû otthon fogadja, de amikor mindez a próbálkozás
az eredeti intézet vezetõjének tudomására jutott, személyes kapcsola-
tai révén meghiúsította a tervet, és a fiatalember azóta is szívja a
kamionok kipufogógázát.

Az átvizsgált iratokban 14 alkalommal találtunk utalást arra vo-
natkozólag, hogy a jelenleg gyermekotthonban tartózkodó fiatalt ko-
rábban örökbe fogadták, ebbõl négy gyereknél az örökbefogadást idõ-
közben felbontották, a többi esetben, legalábbis formálisan, továbbra
is fennmaradt az örökbefogadás ténye. Az iratanyagok tanulsága sze-
rint az örökbefogadó szülõtõl illetve a nevelõszülõtõl való visszahe-
lyezésekért, áthelyezésekért szinte kizárólag a fiatalt teszik felelõssé:
magatartási problémák, agresszív, csavargó, iskolakerülõ életmód, a
családi kassza megdézsmálása, és fõleg a korábbi jó kapcsolat meg-
szûnése miatt. Mindössze négyszer szerepel a lakáskörülmények
megromlása, kétszer jellemzõek a nevelõszülõk egészségügyi problé-
mái, és csak egyetlen egyszer a nevelõszülõ alkalmatlansága!

Egy 14 éves fiú így emlékezik vissza arra a néhány hónapra, amit
a nõvérével együtt töltött nevelõszülõknél:

„Régebben Anyu mindig jött látogatni. Aztán megígérte, hogy jön, és
mégsem jött, vagy órákat késett. És akkor a nõvéremmel elhatároztuk,
hogy szeretnénk egy nevelõszülõt. És akkor egyszer behívott bennünket
Ilonka néni az irodájába, és ott ismerkedtünk össze a nevelõszülõkkel.
Elõször csak hétvégére mentünk, és tetszett, jó körülmények voltak, szim-
patikusak voltak. Harmadikos koromban voltunk ott. Novemberben men-
tünk ki, és júniusban jöttünk vissza. Volt nekik egy gyerekük, de nem
lehetett több. Hétvégén vagy a kertben voltunk, kertészkedtünk, vagy va-
lamit csináltunk. Vasárnap reggel elmentünk templomba. Mi nem vol-
tunk vallásosak, de azért elmentünk. Aztán nem jöttünk ki a nevelõanyu-
kámmal. Leginkább a testvérem nem jött ki vele, én úgy-ahogy elvoltam.
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A nevelõanyukámnak az volt a baja, hogy egyszer több kenyeret eszik,
máskor meg keveset. Meg a nõvérem nem fogadott néha szót. »Anyuká-
nak« meg »Apukának« szólítottuk õket, de most már csak az Apukát
tudom kimondani, a feleségéét nem. Kiabált velünk, veszekedtünk, kia-
báltunk egymással...”

A jelenlegi helyzet

Érdekes információkkal szolgáltak az iratanyagok pszichológiai és pe-
dagógiai véleményei. Az elemzés során mindig a legutóbb született
véleményt használtuk fel, de csak abban az esetben, ha az két évnél
nem volt régebbi. Ezek alapján 93 személyrõl készült pszichológiai
(néhány esetben pszichiátriai) szakvélemény, valamint összesen 928
személyrõl pedagógiai jellemzés, melyek közül 449 pozitív kicsengé-
sû, 286 negatív tónusú és 193 semleges. Mivel egy gyerekrõl eseten-
ként több jellemzõ vonás is szerepelt, ezért az elõforduló elemek szá-
ma ennek majdnem a kétszerese, összesen 1642.

A pszichológiai vélemények közül a feszültség és a labilitás emel-
kedik ki, de ha sorra vesszük a többi – egyébként szórt eredményt
mutató – magatartásjegyet is, akkor meglehetõsen szomorú kép raj-
zolódik ki, hiszen túlsúlyban vannak a személyiség kisebb-nagyobb
torzulására, az átélt élmények feldolgozatlanságára utaló jegyek: pél-
dául az agresszió, depresszió, neurózis, frusztráció, öngyilkossági kí-
sérlet stb. A negatív elõjelû jellemzõk túlsúlya az összes motívum 71
százaléka, és a pozitív illetve semleges elõjelûeké csak 29 százalék.
Azt gondolhatnánk, hogy azért ilyen negatív a kép, mert csak a prob-
lémás esetek kerülnek szakember elé, de ez a feltevés nem igazolódott
be, hiszen a szakvélemények döntõ többsége nem problémafeltáró cél-
lal, hanem rutinból készült. A pozitív kicsengésû megállapítások ala-
csony aránya mindenképpen elgondolkoztató, hiszen ezekben az ira-
tokban alig találkozni kiegyensúlyozott, jól beilleszkedett, segítõkész
gyerekkel. Közrejátszhat ebben persze az is, hogy míg az autószerelõ
minden kocsiban talál hibát, úgy a lélektani szakember is minden
személyiségben felfedez valamilyen sérülést. Az egyik vidéki otthon-
ban vizsgálódó pszichiáter által leírtakból szintén ez a szemlélet su-
gárzik, õ azonban a harmincból három gyerekrõl, szinte pironkodva
bár, de mégis megállapítja: „egészséges kamasz”!

A pedagógiai jellemzések között több a pozitív vonás, mint a ne-
gatív: az összes elõforduló elembõl 54 százalék egyértelmûen pozitív,
32 százalék negatív elõjelû, és 14 százalék semleges. A pedagógiai
vélemények legalább annyira jellemzik a sorok íróját, mint a gondjára
bízott gyereket, hiszen annak alapján, hogy valaki milyen tulajdon-
ságot emel ki, következtetni lehet az illetõ értékítéletére is. Voltak
olyan jellemzõk, amelyeket az egyik nevelõ pozitívnak ítélt meg, a
másik viszont negatívnak. Ilyen például a vezéregyéniség. Ez attól füg-
gõen kapja meg elõjelét, hogy a pedagógus érdekei mellé állítható-e,
vagy éppen szemben áll azokkal. Sajátosan negatív összefüggésbe ke-
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rültek olyan személyiségjegyek is, amelyek egyébként a semleges me-
zõbe tartozhatnának, például a nehéz beilleszkedés, a befelé fordulás, a
labilis idegrendszer, vagy az öntörvényûség. Ezekrõl a gyerekekrõl a szö-
vegkörnyezetbõl egyértelmûen kiderül, hogy a pedagógus nem tud
velük mit kezdeni, a labilis idegrendszerû, nehezen beilleszkedõ, plá-
ne öntörvényû gyerek hátráltatja a pedagógiai munkát, felesleges gon-
dot okoz a felnõtteknek, de a többi gyereknek is.

A pozitív vélemények listájából könnyedén össze tudjuk rakni az
állami gondozott gyerek ideáltípusát, amelyre titkon valamennyi
gyermekotthonban dolgozó felnõtt vágyik: illeszkedjen be gyorsan és
zökkenõmentesen, legyen jó magaviseletû, segítõkész, tisztelettudó,
könnyen kezelhetõ, nyugodt; a házirendet és a napirendet fogadja el
és tartsa be; legyen alkalmazkodó, szorgalmas, csendes, megbízható,
õszinte, rendszeretõ; a rábízott feladatokat lássa el, sõt önként is vál-
laljon feladatot; legyen jó közösségi ember, törekedjen jó kapcsolatok
kialakítására a felnõttekkel és a többi gyerekkel egyaránt, vagyis le-
gyen jól szocializált, és ha még mindehhez aranyos és kedves is, akkor
a pedagógus hálás lehet a sorsnak.

A nevelõotthonos pedagógus rémálma ezzel szemben az a gyerek,
aki agresszív, akinek sûrûn vannak dühkitörései, aki rosszul és lassan
illeszkedik be, antiszociális magatartást tanúsít, hanyag, dacos, a sza-
bályokat nem fogadja el, nehezen kezelhetõ, sértõdékeny, csúnyán be-
szél, öntörvényû, hazudik, drogozik, csavarog, a frusztrációt nehezen
tûri, a feladatok alól kibújik, és ha ehhez még túlmozgásos, labilis, és
vezéregyéniség is, akkor valóban megnézheti magát a csoportnevelõ.

A semleges elõjelû vélemények közül kiemelkedik a zárkózottság,
a szeretetéhség, a kiegyensúlyozatlanság, a szorongás, az érzékeny-
ség. Összesen kilenc gyerekrõl írták azt, hogy magatartása változó, a
körülményektõl függõ, de figyelmet érdemelhet az a két fiú és négy
lány is, akiket nevelõik átlagosnak, szürkének tartanak, csakúgy, mint
az a két fiú, akik mindenkinek meg akarnak felelni.

A fiúk általában könnyebben illeszkednek be, tisztelettudóbbak, de
zárkózottabbak, érzékenyebbek, és agresszívebbek, mint a lányok. A
lányokra inkább az aranyosság, kedvesség, a nyugodtság, a szeretet-
éhség a jellemzõ, ugyanakkor nehezebben illeszkednek be, labilisab-
bak, hajlamosak a hisztizésre, dührohamokra, és nehezebb rávenni
õket a szabályok betartására is.

A gondozásban eltöltött évek alatt az esetek döntõ hányadában
tovább romlik a családi háttér szociális státusa. A legsúlyosabb vál-
tozás, hogy tovább nõtt az ideiglenesen vagy végleg eltûnt hozzátar-
tozók száma, és meglepõen magas az elhalálozások aránya is! Az el-
telt évek alatt mindkét szülõ meghalt 7 esetben, az anya 43 esetben
és az apa 22 esetben. A bekerüléskor meglévõ 102 árvához és félár-
vához újabb 72 társult, ez az összes gondozásban részesülõ kiskorú
több mint 15 százaléka!

Tovább nõtt azoknak a családoknak a száma is, amelyekbõl vagy
az egyik, vagy mindkét szülõ ismeretlen helyen tartózkodik. Az is-
meretlen helyre távozás ténye általában a gyámhatósági határozatok-
ban szerepel, amely lényegében azt jelenti, hogy az illetõ a felülvizs-
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gálaton nem jelent meg, és az idézés „ismeretlen helyen tartózkodik”
megjegyzéssel jött vissza. Tehát nem zárja ki annak lehetõségét, hogy
a szülõk két hét múlva nem fogják részegen visszakövetelni az intézet
kapujában a gyermeküket.

Az iratok alapján 14 gyermeknél mindkét szülõ, 35 gyermeknél az
anya és 31 gyermeknél az apa a legutóbbi feljegyzések szerint isme-
retlen helyen tartózkodik. Az apák közül nyolcan, az anyák közül
hárman az eltelt idõszak alatt börtönbe kerültek, és tovább nõtt az
elvált, élettársi kapcsolatot létesítõ szülõk száma, valamint a túlzott
alkoholfogyasztás, és a hajléktalanság is.

Számunkra fontosabb információ, hogy a feltárt esetek majdnem
egyharmadában a gyerekek semmilyen külsõ kapcsolattal nem ren-
delkeznek, másik harmaduknak az anyákkal van szorosabb vagy la-
zább kapcsolatuk, míg a fennmaradó harmadon osztoznak a többiek.
Az apák közül minden tizedik tart valamilyen kapcsolatot gyerekével,
és ebben benne vannak azok is, akiknek a kapcsolattartás csupán az
idõnkénti telefonálást, vagy levélírást jelenti. Fontos szerepet kapnak
a nagyszülõk, akik gyakran veszik át az elzüllött, lecsúszott szülõk
funkcióit, még akkor is, ha egészségügyi állapotuk, szociális helyze-
tük, vagy éppen az unokájuk magatartási problémái miatt nem tudják
a gyerekeket véglegesen magukhoz venni.

A visszakerülést akadályozza, hogy általában családonként nem-
csak egy gyerek van intézetben, hanem kettõ, három vagy akár öt-hat
is. A csúcsot egy lakásotthonban együtt élõ hét testvér jelenti. A vizs-
gált gyermekotthonokban összesen 153 esetben találtunk együtt élõ
testvéreket (nem tettünk különbséget édestestvérek és féltestvérek kö-
zött), összesen 381 fõvel, ami azt jelenti, hogy a teljes létszám egy-
harmada a testvérével él együtt, és összesen 131 esetben regisztráltunk
máshol élõ, állami gondoskodásban részesülõ testvért – ez újabb 184
fõt érint. Vagyis a mintánkban szereplõ kiskorúak közül minden má-
sodiknak (az 1116-ból 565-nak) a testvére kimutathatóan is állami gon-
doskodásban részesül!

A szülõk és hozzátartozók végtelen játszmát folytatnak a gyermek-
kel, aminek leginkább a „rövidesen minden jobbra fordul” címet lehetne
adni. A szülõk sokszor maguk is elhiszik – mindenesetre a gyereküket
ezzel hitegetik –, hogy belátható idõn belül rendezõdik a helyzetük:
megoldódik a lakáshelyzet, kapnak munkát, egészségesek lesznek, le-
szoknak az italról, vagyis minden akadály elhárul, és gyerekeiket
vissza tudják fogadni. A játszma többi szereplõi (nevelõk, gyámügyi
elõadók, szociális munkások) közül a kezdõk gyakran esnek abba
csapdába, hogy õk is hinni kezdenek az ígéreteknek, de a tapasztal-
tabbak jól tudják, hogy mindezen akcióknak elsõsorban az egyébként
kevésbé erõs lelkiismeretük megnyugtatása a célja, valamint az, hogy
az intézeti légkörbe éppen beilleszkedõ gyereket kimozdítsa
hospitalizált nyugalmából. Gyakorló nevelõk a megmondhatói, hogy
mi zajlik le azokban a gyerekekben, akiknek a szülei félévente rendre
megjelennek, felpakolva rántottcsirkével, csokitortával, játékmacival,
és eljátsszák annak a szeretõ szülõnek a szerepét, akinek nemsokára
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jobbra fordul a sorsa, és aki arra kéri gyermekét, hogy tartson ki még
egy rövid ideig, mert rövidesen örökre elviszik innen!

Szemléletesen beszél minderrõl az egyik budapesti otthon nevelõje,
egy testvérpár esetét bemutatva:

„Az anyuka tíz éven keresztül rendszeresen jött látogatni. Ugyanakkor
a gyerek számára ez mégis teljesen kiszámíthatatlannak tûnt. Nagyon
sokszor és nagyon sok mindent ígért, és ezeket az ígéreteket a gyerek
sok-sok évig komolyan vette. Ez a rettenetes átka ennek az egész szü-
lõ–gyerek kapcsolatnak, hogy a gyerekek sok mindent rájuk hagynak, és
mindig mindent elnéznek nekik. Akár öt-hat évnek is el kell telni ahhoz,
hogy azt mondják: elég! Csabi képes volt vasárnaponként reggeltõl az
ablakban állni, és nem menni játékra, programra, sehová, mert jön az
anyukája! Az anyukája este hatkor jött, ha jött egyáltalán. Hiába mon-
dogattuk neki, hogy hat elõtt úgysem jön, nem lehetett elcibálni onnan,
egész nap az ablakban állt!”

Sûrûn szerepel az iratok között, hogy a hétvégét vagy nyári szü-
netet otthon töltõ gyerek feldúlt, zaklatott állapotban érkezik vissza
a családból. Feloldhatatlan konfliktust él meg ilyenkor, mert úgy érzi,
választania kell a biztonságot, nyugalmat, de kevés meghittséget adó
nevelõotthon, és a család zûrös, mégis érzelmekkel teli világa között.
A gyermekotthonoknak úgy kellene magas komfortérzetet biztosító
légkört kialakítani, hogy közben ne zárják le a visszautat a lumpen
körülmények között élõ hozzátartozók felé, úgy kellene kialakítani
általánosan elfogadott társadalmi normákat, hogy megmaradjon a
családi kötõdés, és ne kelljen teljesen kitépni minden gyökeret.

Akár dolgozatunk mottója is lehetne az a feljegyzés, amelyet egy
vidéki gyermekotthonban élõ, 17 éves fiú iratai között találtam, és
amelyet szöveghûen közlök:

„Hazamentem, és akkor még semmi baj nem volt. Szombaton kezdett el
inni az apám. Megkérdezte, hogy éhes vagyok-e, én meg azt mondtam,
hogy nem, erre õ azt mondta, hogy akkor dögöljek éhen. Én megkérdeztem,
hogy mer így velem beszélni, amikor meg sem sértettem. Erre felálltam,
és azt mondtam, hogy elegem van belõle, visszamegyek. Erre azt mondta,
hogy jól van, de soha többé nem akarlak látni. Úgyhogy soha többé nem
megyek haza!”

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az otthonok kisebbik része erõs
kötõdést alakít ki a gondozottakkal: koherens értékrendet kínál nekik,
cserébe viszont érzelmileg magához láncol, ezzel valós választás elé
állít, arra kényszerít, hogy a szebb jövõ reményében lazítson a vissza-
húzó családi kapcsolatokon. A verbális kommunikáció szintjén álta-
lában továbbra is a szülõkkel való együttmûködést szorgalmazza, de
hasonlóan ahhoz az anyához, aki sehogyan sem tudja megbocsátani
a fiának, hogy felnõtté akar válni, a metakommunikáció szintjén azt
sugallja, hogy itt van az igazi otthona.
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A gyermekotthonok másik részében kisebb hangsúlyt fektetnek a
kötõdésre, a gyerekek nagyobb szabadságot kapnak, ugyanakkor ke-
vesebb törõdést, odafigyelést is. A nagyobb szabadság nyújtása álta-
lában nem tudatos pedagógiai program eredménye, sokkal inkább a
rendszer szabályozatlanságának következménye. Ezekben az ottho-
nokban lazább a gyermek–felnõtt kapcsolat, a belsõ törvények kiala-
kulásában nagyobb szerepet kap a gyerekközösség spontán önszabá-
lyozó funkciója, a felnõttek kevésbé akarnak belelátni a gyerekek lel-
kébe, de kevésbé is akarják uralni azt. A szerepek általában jól elkü-
lönülnek, a különbözõ élethelyzetben lévõk azonban nem szövetségre
törekszenek, hanem sokkal inkább riválisnak, ellenfélnek tekintik a
másikat, akit be lehet csapni, meg lehet lopni, végsõ soron le kell
gyõzni.

Mindkét út számtalan veszélyt rejt magában. Az erõs koherenciájú
közösség legnagyobb hátránya a szelekció, melynek során kiválasz-
tódnak a törõdésre érdemes egyedek, akik jól alkalmazkodnak elvá-
rásainkhoz, akiket saját képünkre tudunk formálni; a többiek viszont
kirekesztõdnek az érzelmi és fizikai juttatásokból, megtûrtekké, átne-
velendõkké, esetleg eltávolítandókká válnak. A másik hátrány magá-
ból a nevelõotthoni lét sajátosságból adódik, hiszen az elhagyott gyer-
mek hajlamos elhinni, hogy igazi otthona van, a nevelõje igazi szülõ,
a csoportja igazi család. (Jártam olyan otthonban, ahol a nevelõiket
anyunak szólították a gyerekek.) A „családpótlék” jól mûködhet
mindaddig, amíg a harmónia valamilyen külsõ ok miatt fel nem bom-
lik, például valaki ki nem lép a körbõl: az „anyuka” új munkahelyet
talál, az „apuka” fegyelmit kap, a gyerek pedig, elérve egy bizonyos
életkort, nem tartható tovább a családinak hitt kötelékben.

A távolságtartó, elhanyagoló légkör következtében viszont a ne-
veltek végleg elidegenednek a felnõttek világától, hiszen a nevelõott-
honi kötõdés elmaradása nem hozza magával automatikusan a családi
kötõdés felerõsödését, inkább az informális kortárs-csoportba mene-
külést erõsíti, vagyis a társadalmi kötelékek fellazulásához vezet.

A társadalmi integrációt – amelynek elõsegítése pedig az állami
gondoskodás alapvetõ feladata lenne – egyik fõ irányvonal sem segíti
elõ, mert míg az egyik hamis beágyazódáshoz vezet, addig a másikból
a beágyazódás teljes hiánya következik. Be kell látnunk, hogy a fel-
adat szinte megoldhatalan: úgy kellene követendõ emberi értékeket
felmutatni, hogy közben ne boruljon fel a nevelt identitása, úgy kel-
lene érzelmi kötõdést kialakítani, hogy ne bontsuk le a hazafelé vezetõ
hidat, úgy kellene komfortos életteret biztosítani, hogy a felnõtté váló
fiatal késõbb beérje a szerényebb körülményekkel is. Tudatosan kel-
lene különválasztani a mindenképpen megõrzendõ értékeket azoktól,
amelyeken változtatni lehet és kell, vagyis azt kellene elérni, hogy a
nevelés ne agresszív beavatkozás legyen, hanem az egyén hozzásegí-
tése önmaga megtalálásához.
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Összegzés

Az állami gondoskodásban részesülõ fiatalok zöme súlyos személyi-
ségkárosodást szenved. Akik csecsemõkoruk óta intézetben nevelked-
tek, azok a kisgyermekkori érzelmi elhanyagolás következtében, a ké-
sõbbi életkorban bekerülõk pedig a családból való kiszakítás
traumatikus hatása miatt váltak sérültekké.

A gyermekvédelem intézményrendszere nem tud adekvát mód-
szert felmutatni a fenti traumák, és az ezzel összefüggõ személyiségi-,
magatartási-, szocializációs problémák kezelésére. Ennek egyrészt
külsõ okai vannak: anyagi források hiánya, túlterheltség, elavult in-
tézményi struktúra stb. Másrészt felfedezhetünk szemléletbeli okokat
is: úgy tûnik, mintha az ország gyermekvédelmi intézményeit messze
elkerülte volna a korszerû pedagógia szele.

Ez utóbbi megállapítás szemléltetésére álljon itt három példa. Az
egyik: nagyon sok gyermekotthont 15–20 éve ugyanaz a személy igaz-
gat, javarészt 15–20 évvel ezelõtti pedagógiai elvek alapján. A másik:
miközben az utóbbi években az oktatásban, az egészségügyben, sõt
még a könyvtárügyben is megjelent az igény a korszerû szervezetfej-
lesztési módszerek – elsõsorban a minõségügyi rendszerek – beveze-
tésére, a gyermekotthonok és azok fenntartói mereven elzárkóznak
minden hasonló kezdeményezés elõl. És a harmadik, ezzel lényegében
összefüggõ példa: teljes kudarcot vallott az a próbálkozás, amely a
fõvárosi gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszer korszerûsíté-
sét tûzte ki célul. Az elképzelés lényege abban állt, hogy a jelenlegi
centralizált irányítási rendszert le kell bontani, és a fõvárost öt régióra
– öt alrendszerre – kell felosztani. Ez a szervezeti változás együtt járt
volna a külsõ szakmai kontroll megerõsödésével, az intézmények ve-
zetõi, azonban – elsõsorban az önállóság sérülésére hivatkozva – meg-
vétózták.

Az 1988-as ombudsmani vizsgálatba bevont intézmények elõször
szembesültek azzal a ténnyel, hogy a gondjaikra bízott gyerekeknek
vannak jogaik. (A vizsgálat lezárását követõ, országos értekezleten a
dialógus nem a feltárt hiányosságok orvoslási lehetõségeirõl folyt, ha-
nem a vizsgálatot folytatók inkompetenciájáról.) A vizsgálat kiemelte
a tárgyi feltételek hiányosságait, az épületek rossz mûszaki állapotát,
megemlítve, hogy a lepusztult, sivár környezet alkalmatlan az otthon-
érzet biztosítására. Nagyon fontos hiányosságként értékelte a vizsgá-
lat a megfelelõ szakemberek hiányát, hiszen a család nélkül felnövõ,
legtöbbször halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek esetében hely-
rehozhatatlan következményekhez vezet, ha lelki problémáik megol-
dásához nem kapnak megfelelõ segítséget: „A szakemberhiányból
adódó, alkotmányos joggal összefüggõ visszásság fokozottan fennáll
az átmeneti otthonokba bekerülõ – gyakran nehezen kezelhetõ, sze-
mélyiségzavaros, esetenként drogozó-szipuzó, pszichiátriai kezelésre
szoruló – gyermekek esetében, akiknek az ellátása teljesen megoldat-
lan, sõt problémáikat speciális gyermekotthonok hiányában nem lehet
kezelni. (...) A szakemberhiányt nem pótolja, sõt önmagában is
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visszásságnak minõsül a magatartászavarok nyugtatókkal való elfe-
dése; a pszichológushiány az intézetben nagyon is látható volt, a gyer-
mekek pszichés állapotát szakszerûen nem gondozzák, a nevelõk pró-
bálták ugyan megnyugtatni az új gyermekeket, de a bekerülés trau-
máját csak tényleges pszichológiai segítséggel lehetne feloldani.”

Az ombudsmani vizsgálat is kiemelte azt a tapasztalati tényt,
amely egyébként a mi vizsgálatunknak is fontos megállapítása volt,
hogy a gyermekvédelmi intézmények erõsen személyfüggõk. A lelki-
ismeretes, jól felkészült vezetõ és munkatársai akkor is „csodákra”
képesek, ha a körülmények egyébként nem megfelelõek, ugyanakkor
a legjobb feltételek mellett is elõfordul, hogy nem a gyermekek valós
érdekeinek megfelelõ folyamatokkal törõdnek, hanem a külsõségek-
kel foglalkoznak, a külvilág számára készített kirakat csiszolásán
munkálkodnak.

Összefoglalva: a súlyos személyiség- és magatartásproblémákkal
küzdõ, bizonytalan családi hátterû, perspektívák nélküli fiatalokkal
való foglalkozás a jelenleginél lényegesen magasabb színvonalú ellá-
tást kívánna meg. Idézem az egyik gyermekotthon pszichológusát:
„Valamennyi gyermekünk speciális szakellátást igényelne!” Hozzátehetjük:
a speciális szakellátás valamennyi tárgyi, személyi és szakmai felté-
telével együtt!
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