
 

Család, Gyermek, Ifjúság folyóirat
Letölthető cikkek

 
 

Család, Gyermek, Ifjúság 1999/6 50

 

Írta: Molnár László 
JELENSÉGEK I. 
  
Mostanában több lakásotthon átadásán vettem részt. Az ilyenkor szokásos ünnepélyes külsőségek, 

szalagátvágással, emelkedett beszédekkel, a szükséges politikai szereplők jelenlétével, elismerések 
átadásával, sok-sok támogató és vendég, mind-mind szériatartozékai egy ilyen eseménynek. 

Nincs is ezzel semmi baj. Még ha gyakran egy politikus közszereplésére mozdul is rá a média, 
fontos, amit a közvélemény felé közvetít, mert segíti egy normalizálódó gyermekvédelem 
elfogadtatását. 

Nem is kell ebben többet látni, mint a politika megnyilvánulási szükségletének és egy legalább 
annyira társadalmi, mint szakmai érdeknek a kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatát. 

Még jó ideig szükség lesz erre a komparatív kapcsolatra. A valódi legitimációt az jelenti majd, 
amikor a ma még ünnepi köznapivá fog szelídülni, ha nem lesz többé országos esemény a 
lakásotthonba költözés, csak a helyi társadalom ügye lesz, sőt pusztán az érintettek, mindenekelőtt a 
gyermekek személyes ügye marad. 

Addig is, amíg a széleskörű társadalmi elfogadtatás ideája a jövő században beteljesedik, nem lehet 
haszontalan az otthonok szemszögéből végiggondolni néhány „magátólértetődőséget”. 

Ezek a gondolatok akkor fogalmazódnak meg, amikor rendszerint pezsgős pohárral a kezünkben 
járjuk be az otthont, amit a rövidesen odaköltöző gyerekek szolgálnak fel. Ezzel sincs semmi baj, 
hiszen ez egy hétköznapi lakásavatáskor is így szokás, legfeljebb a gyerekek számára ismeretlen 
vendégek vannak túlontúl sokan. 

Vegyünk szemügyre néhány magétól értetődő jelenséget. Első nekifutásra csak keveset 
markoljunk, még így is kiderülhet, hogy túl sokra vállalkozunk. 

A gyerekekkel beszélgetve hamar megtudjuk, hogy jutalomból vehetik birtokukba a házat, mert 
tanulásukkal és magatartásukkal kiérdemelték azt. Vagy 

Egy többcélú közoktatási intézménnyé átalakult általános iskola és diákotthon „lakásotthonába” – 
ami a diákotthon egyik szegletében található, és megmagyarázhatatlan oknál fogva lakásotthonnak 
neveznek – az ún. ifis gyermekek költöznek. 

Miért éppen ők? 
Mert problémások, és elkülönítésük pedagógiai szempontból kívánatos. 
Értem én, hogy valamilyen szempont szerint kell működnie a dolgoknak akkor, ha az iskolai 

működés értékeit és módszereit, különösen az értékelést, a minősítést, a jutalmazást és büntetést 
tekintem meghatározónak. 

Csakhogy nem kellene annak tekinteni. Mert más az otthon és más az iskola. 
Tudniillik az otthon, a tanulás és a munka színterei társadalmi méretekben utoljára a középkorban 

estek egybe és ez a színtér nem volt más, mint a család. 
A társadalmi munkamegosztás, vagy ha úgy tetszik a modernizáció azóta ezt az egységet 

felborította és külön-külön intézményesítette. 
Ha figyelmen kívül hagyjuk e színterek természetes szétválását, akkor összezavarjuk, 

megtévesztjük a gyermekeket, konfliktusokat, mindenekelőtt szerepkonfliktusokat gerjesztünk a velük 
dolgozókban. 

Éppen ezt a mesterséges képződményt vagyunk hivatva megszüntetni, ahol nevelőotthon, belső 
iskola, szakmunkásképzés, „művelődési ház” (lásd stúdiók, szakkörök, klubok), minden együtt volt. 

A szociális szakma születése idehaza és differenciálódása – szociális munka, szociálpedagógia, 
gondozói szakmák – még rövid múltra tekint vissza. Az otthonokban dolgozók többségében még 
általános iskolai oktatásra hitelesített pedagógusok, akik sokszor többéves iskolai pályafutás után 
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kerültek a gyermekvédelembe, s így érthető, hogy szakmai személyiségükben a tanári attitűd a 
meghatározó. 

A speciálisan e területre (is) képzett pszichopedagógusok valahogy nem váltak meghatározóvá, 
részben azért, mert nem itt helyezkedtek el. 

Ilyen és efféle okait látom annak, hogy a gyermekek hazatérvén az iskolából az otthonban továbbra 
is tanulói szerepüknek megfelelően lesznek kezelve és megerősítve, akár a nap huszonnégy órájában. 

Nem jó az, ha egy iskola és egy otthon házirendjét összevetve elenyésző különbségeket találunk. 
A színterek, a helyzetek és a szerepek tartós felcserélése súlyos hiba. 
Triviálisan fogalmazva a gyermekotthonnak, a lakásotthonnak otthonként kell működnie, míg az 

iskola úgyis iskola marad, mert így természetes. 
Gondoljuk végig, hogy alaphelyzetben helyes szereposztás mellett is mekkora a kísértés lehetősége 

olyan integrált intézményekben – többcélú közoktatási intézményben, gyermekotthonban belső 
iskolával + lakásotthonnal a környezetében –, ahol a szabadságolások, influenzajárványok, és 
nagyszámú továbbtanuló kolléga esetén helyettesíteni kell. Ki kit fog helyettesíteni? 

 A munkaerővel és a túlórakerettel való „racionális gazdálkodás” hogyan békíthető össze a 
szakmailag elvárható gyakorlattal? Azt gondolom, hogy sehogy. 

Közhelynek számít, hogy a pszichológus miért nem helyettesítheti a nevelőtanárt. Ugyanilyen 
szakmai közhellyé kell válnia annak is, hogy a lakásotthonban dolgozók helyett még átmenetileg sem 
végezhetnek munkát az ezzel a szereppel ellentétes szerepekben lévők. 

Ha mindehhez kevésnek találjuk azt az érvet, hogy a gyerekeknek a normális társadalmi 
szerepeinkben kell látniuk minket, hogy helyes mintákat követhessenek, akkor lássuk be, hogy saját 
rosszul megválasztott vagy ránk kényszerített szerepeink bennünket is megzavarnak, érdekeinket 
sértik. 

Könnyű végiggondolni, hogy a délelőtti tanítás során az én órámon vélt vagy valós sérelmet 
szenvedett gyermek délután a lakásotthonban hozzám, a helyettesítő pedagógushoz forduljon 
bizalommal? 

Egyaránt hiteltelenné válhat valaki a helyettesített és a saját szerepében, a gyerekek és önmaga 
előtt is. 

A lakásotthon az otthont nyújtó ellátások között a vérszerinti családjukat átmenetileg vagy tartósan 
nélkülöző gyermekek helyettesítő védelmének egyik színtere, és mint ilyen, minden gondozásba került 
gyermek számára alternatíva kell, hogy legyen személyiségállapotától, tanulmányi előmenetelétől és 
magatartásától függetlenül. 

A lakásotthonba helyezés céljában nem lehet szelekciós elvek és mechanizmusok függvénye, nem 
lehet pozitíve vagy negatíve diszkrimináló, nem lehet „jó szándékú szegregáció” eredménye és 
semmiképpen nem stigmatizálhat. 

Azért mondom, hogy céljában, mert nem szándékolt következményében még mindez sajnos 
előfordulhat egy rosszul megválasztott lakókörnyezetben, vagy hibás gondozói-nevelői munka mellett. 

Számos más aspektusa is fölvethető a lakásotthonba kerülés körülményeinek, a lakásotthonok 
működésének és pedagógiájának, de hagyjunk ezekből más alkalmakra is. 

Már egy újabb kört töltenek pezsgőspoharainkba, addigra a figyelmes és tájékozott olvasó 
fölcsattan, és azt mondja, hogy képtelenségekről beszéltem. 

Ha ugyanis számos szakember együttműködésében, a hatályos jogszabályok és a már létező 
szakmai normák betartása mellett terveztük meg a gyermek elhelyezését, ha a tervek végrehajtásán 
gyámok, gyámi tanácsadók és a gyámhivatal őrködik, akkor helyi pedagógiai ötletek alapján olyasmi, 
amiről szóltam, nem történhet meg. 

És a tájékozott olvasónak valóban igaza van. 


