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Családi értékek
és gyermekotthon
E tanulmány célja a nevelőotthonok által közvetített családi értékek
és minták bemutatása a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban
végzett vizsgálatok alapján. A gyermekotthonok működését az
1997. évi XXXI. törvény szabályozza a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról. A törvény alapvető céljai között szerepel a
gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése. A gyer
meki jogokra vonatkozóan pedig megfogalmazza, hogy a gyermek
nek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését. jólétét
biztosító családi környezetben történő nevelkedéshez.! (... ) Az át
meneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy
életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez. és egyéb szük
ségleteihez igazodóan állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó tel
jes körű ellátásban, gondozásban, megfelelőnevelésben, oktatásban
részesüljön.é A törvény értelmében a gyermekotthonok egyik leg
fontosabb feladata felkészíteni a gyermekeket a családi életre és az
önálló életvezetésre, tehát a család nevelési és szocializációs funk
cióját a gyermekotthonok veszik át. A törvény a családhoz kapcso
lódó értékekből fakadó biztonságot hangsúlyozza. A gyermekott
honoknak is ezt az értéket kell közvetíteniük, rnivel az ott nevelke
dő gyermekek szülőí családjából leginkább ez hiányzik.

Nagyon fontos változás, hogy a törvény lehetővé tette a gyer
mekotthonok családias átalakítását, úgynevezett lakásotthonok
létrehozását. Ezekben a gyermekotthonokban legfeljebb tizenkét
gyermek él önálló lakásban vagy családi házban családias körül
mények között. A Bicskén műkődő Fővárosi Kossuth Zsuzsa
Gyermekotthon átalakítására is így kerülhetett sor.

Bicskén a Batthyány-kastélyban már több évtizede működik

gyermekotthon. A kastély 1928-tól .Horthyné Árvaház és Gyer
rnekotthon" néven kezdte meg működését.Az intézmény jogelőd

je az 1851-ben alapított fővárosi Erzsébet-árvaház volt, amely
1949-ben költözött Bicskére. A gyermekotthon fővárosi fenntartá
sú, a gyermekek többsége is a fővárosból kerül az intézménybe,
ami 1990-ig hagyományosan, az akkori gyermekvédelmi törvény
nek megfelelően működött, 1990-től profilváltáson ment keresztül,
koedukálttá vált, széles korhatárú lett, háromtól huszonnégy éves
korig nevelkedhetnek itt a gyermekek. Ekkortól nyílt lehetőség az
átmenetileg és tartósan nevelt (régi kifejezéssel állami gondosko
dásban részesülő) gyermekek mellett hétközi, ún. "hetes" elhelye
zettek befogadására és nevelésére is. Az intézmény létszáma is
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megnőtt: jelenleg százhúsz gyermek él itt. Az intézmény fejlesztő,

felzárkóztató jellegű, nyolcosztályos, nyolc évfolyamos iskolájá
ban mintegy száz gyermek tanul. Magas a két-három-négy évvel
túlkoros, alacsonyabb intellektussal rendelkező gyermekek száma.
Az óvodások a város óvodáiba, a sérült gyermekek a speciális ál
talános iskolába, a tehetségesebbek a város általános iskolájába
járnak. A közel harminc, úgynevezett "ifis" diák Budapest közép
fokú oktatási intézményeiben tanul.

A 90-es években fokozatosan megtörtént a gyermekotthon csa
ládias, otthonos átalakítása. Az 1997-es gyermekvédelmi törvény
biztosította tehát az elvi lehetőséget és ebből kiindulva az anyagi
feltételeket is a kastély átalakítására. A családias gyermekotthon
célja, hogy szűkebb közegben, nagyobb élettérrel. ugyanolyan tár
gyi feltételeket teremtsen a gyermekek számára, mintha otthon és
családban nevelkednének. A kastélyban tíz lakrész van, tehát tíz
csoport kialakítására volt lehetőség, egy csoportban tíz-tizenkét fő

nevelkedik öt felnőtt felügyelete alatt, természetesen a felnőttek nem
egyszerre vannak agyerekekkel.

A gyerekek választhatnak a csoportok között, testvérek, bará
tok, fiúk, lányok együtt élhetnek. Az egyes csoportok számára a
családi otthonokban megtalálható helységeket - nappali, fürdő

szoba, konyha, étkező, gyerekszobák - alakítottak ki. Minden
csoportnak saját fogyasztásmérője (elektromos, víz, fűtés) és tele
fonja van. A bútorok is a családi otthonoknak megfelelő képet
mutatják. Az egyes csoportok maguk főznek, mosnak, takarítá
nak. A korábbi intézményi gazdálkodást felváltotta a csoportgaz
dálkodás, amely sokkal személyesebb, meghittebb feltételeket biz
tosít a csoportok számára. A gyermekek a nevelőjükkel együtt
mennek vásárolni, beleszólhatnak, hogy milyen ruhát, élelmiszert
vagy egyéb tárgyakat vásároljanak. Szűk körben ünneplik a szü
letésnapokat, névnapokat, és lehetőségük van saját programok
(kirándulás, színházlátogatás) szervezésére is. Minden csoport
önálló, autonóm egység, amely a saját igényeinek megfelelőerr

alakítja ki életvilágát.
Acsaládias környezet Az otthon a családias környezetnek nemcsak a tárgyi, hanem a

személyí feltételeit is biztosítani kívánja. Nagyon fontos, hogy
minden csoportban legyen legalább egy férfi nevelő az apamodell
biztosítására, illetve minden csoportban található idősebb és fiata
labb felnőtt is, a szülői-nagyszülői mintákhoz igazodva. Az ott
hon célja olyan érzelemben. szeretetben gazdag légkör megterem
tése, amely a gyermekek számára a családi élet mintáit, értékeit
képes közvetíteni.

Az otthon pedagógiai elveit, nevelési céljait az igazgató így
foglalja össze: "Fontos cél, hogy az ördögi kör megszakadjon. A
gyermekek elszakadjanak a szülők életvezetésétől. a munkához, a
családhoz való viszonyától és általában a társadalomban betöltött
szerepétől, nehogy újra azt az életpályát fussák be. Nagyon fon-
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tos, hogy megszakítsuk ezt a kört, többek között azzal a lehető

séggel. hogy nyolcadik osztály után itt maradhatnak, és középfo
kú vagy akár felsőfokú tanulmányokat is folytathatnak. Sokkal
nagyobb eséllyel indulnak el innen, ha van végzettségük, van egy
helyes, morális erkölcsi életrendjük, életfelfogásuk. Azt gondolom,
többségük becsületes, tisztességes, hazájukat szerető családot fog
majd nevelni.

A családias nevelés A gyermekek nagy hiánnyal érkeznek az intézménybe, legyen
az kisebb vagy nagyobb gyermek, valahogy fölöslegesnek, teher
nek tűnnek a családban. Természetesen a személyisége is súlyo
san sérült, magatartásában, tanulmányi eredményeiben, egyálta
lán a személyíségében súlyos hiányosságok, sérülések jelentkez
nek. Nagyon fontos, hogy a gyermek itt biztonságban van. Türe
lem, szeretet, gondoskodás veszi körül őket. Előbb-utóbb meg
nyílnak ezek a gyerekek, érzik a biztonságot, érzik a szeretetet.
Együttérzésre, őszinte, nyílt beszélgetésekre nagy szükség van.
Ha a gyermek érzi, hogy elfogadják őt olyannak, amilyen, ha sze
retik őt, akkor megnyílik, megnyugszik, és ilyenkor lehet elkezde
ni hatékonyan foglalkozni vele, fejleszteni őt. Az iskolában a fel
nőttek sokkal nagyobb türelemmel, gondoskodással, szeretettel
veszik körül a gyermekeket, a délutáni csoportokban tanulókat
úgyszintén.

Számos szabadidős lehetőséget is tudunk biztosítani a gyere
kek számára. Ha mi nem tudunk megfelelő "étlapot" kínálni, ők

találnak maguknak könnyen feladatokat, programokat, de való
színűleg ebben kevesebb a köszönet. Évek óta magas szinten mű

ködik a kerámia szakkör, könyvtár, számítógépes lehetőség, ének
kar, nagyon sok sportolási lehetőség van. Az egyéb szakkörök, le
hetőségek tára is jelentős, lovas szakkör, íjászat is rendelkezésre
áll. Játszóházak havonta működnek, színházba is mehetnek a
gyermekek, jó időben az udvaron szabadtéri medence áll rendel
kezésre. Kerékpárral a környéket megismerve ugyancsak komoly
szabadidős lehetőséget tudunk biztosítani.

Hitoktatásra is van lehetőség, katolikus és református hitokta
táson vehetnek részt a gyerekek. '90 óta közel száz gyermeket ke
reszteltethettünk meg Bicskén a templomokban. Több gyermek el
ső áldozására, illetve bérmálására is sor került.

Mi a nyitja ennek a gyermekotthonnak? Az egyik talán az,
hogy a gyermekek bármikor itt maradhatnak vagy visszajöhet
nek, ha gond és baj van. Szeretettel, türelemmel, gondoskodással,
törődéssel vesszük körül őket. Munkánk lényege, hogy nagyon
nagyon szeressük ezeket a gyerekeket, és ha a gyerek érzi ezt, ak
kor megnyílik és fejleszthető és segíthető lesz."

Az interjúrészletből is jól látszik, hogy a gyermekotthon által
közvetített családi értékek közül a biztonság áll a középpontban.
Emellett fontos a szolidaritás és racionalitás értéke is. Sokkal rné-
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A fókuszcsoport
vizsgálat

3A beszélgetést video
kamerával rögzftettem a

könnyebb
feldolgozhatóság

kedvéért.

A családok jellemzése

lyebb, részletesebb kutatást igényeine azonban az egyes érték-pá
rok dimenzióinak, érvényesülési mechanizmusainak feltárása.

Az alábbiakban a gyermekekkel készített csoportos beszélgetés,
fókuszcsoport alapján ismerheljük meg a gyermekek családdal
kapcsolatos attitűdjeit, a családról alkotott véleményeiket és azo
kat az értékeket és mintákat, amelyeket ők fogalmaztak meg a
családról szóló beszélgetés során.

A fókuszcsoport olyan - a piackutatás gyakorlatából átvett 
szociológiai eljárás, amelynek során egy meghatározott célcsoport
tagjaiból alkotnak öt-tizenkét fős csoportot, akik moderátor veze
tésével kötetlen beszélgetés keretében vitalják meg az adott témát.
A fókuszcsoportos felmérés - szemben a kérdőíves felméréssel
- nem biztosítja a szociológiai értelemben vett reprezentativitást,
de ez nem is célja. Fő erénye, hogy a kérdőíves felmérésnél rész
letesebben és mélyebben képes feltárni a véleményeket és attitű

döket.3

A családdal foglalkozó fókuszcsoport tagjait a gyermekotthon
tizennégy-tizennyolc éves gyermekei közül választottam ki, ön-

. kéntes jelentkezés alapján. A csoportos beszélgetésben öten vettek
részt, három fiú és két lány. Nagyon fontos és jelzésértékű volt,
hogy a gyermekek a család kérdésének felmerülésekor egyértel
műen elutasították, hogy a saját családjukról beszéljenek. Ezt fi
gyelembe véve a beszélgetés a család általános fogalmi meghatá
rozásain túl, a résztvevők jövőre vonatkozó elképzeléseinek meg
vitatására terjedt ki.

A család szóhoz egyértelműen pozitív fogalmakat társítottak a
gyerekek. Az általános jellemzésben a közösség, szeretet, együttlét,
gondoskodás fogalmai szerepeltek, emellett a család jellemzőiként

megemlítették még az apát, anyát, testvéreket, rokonokat, közös prog
ramokat is.

A jó család jellemzésekor is tovább folytatódott ez az általáno
sító, személyes élményektől mentes beszédmód. Gondoskodás, sze
retet, figyelem, tisztaság, rend, nyugodt környezet, pihenés, szórakozás,
sportolás, kirándulás, színházba járás és nyaralás jelentette a jó család
jellemzésének alapját. Ezek a kissé általános fogalmak számos
ponton összecsengenek a gyermekotthon által közvetíteni kívánt
és közvetített családi értékekkel is.

A rossz család jellemzésekor a csoport élénkebbé vált, egyértel
műen éreztette kompetenciáját. Annak ellenére, hogy próbáltak az
általános fogalmi kereteknél maradni, nagyon sok olyan szó és
gondolat is előkerült, amelyhez személyes élmények kötődtek,

Például a csoportban többen is a rossz család okaként az alkoho
lizmust jelölték meg, volt azonban olyan gyerek is, aki a szegény
séget és a tanulatlanságot hangsúlyozta. A csoport szerint tehát a
rossz családot alkohol, fegyver, drogok, utálat, nemtörődömség, gyűlö

let, hanyagság, megcsalás, válás, igénytelenség, a gyerek elhagyása, sze
génység, szerencsejáték és bizalmatlanság jellemzi. A rossz családban a
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"Az én családom"
(tervek, vágyak,

eszmények)

4A gyerekek nevét
megváltoztattam, az itt

szereplő nevek csak
szemléltetésül

szolgálnak.

szülők lusták, nem törődnek egymással, nem törődnek a gyerekeikkel, és
nem tartják a kapcsolatot a rokonaikkal sem. Az apa agresszív, tanulat
lan, alkoholista vagy idegbeteg. Az anya lusta vagy ideges és munkanél
küli. A rossz családban a gyerekek iskolakerülők, lopnak, rossz társaság
ba keverednek, éjszaka kimaradnak és káromkodnak. A fogalmi gazdag
ság és a kevésbé standard szóhasználat is mutatja, hogy a gyer
mekek családfogalmában és családélményében meghatározó sze
repet játszik a saját, negatív szülői családjukról alkotott kép, an
nak ellenére, hogy a család elsősorban pozitív fogalmat jelent szá
mukra, és sokat átvettek a gyermekotthon családfogalmából és
mintáiból is.

A családdal általában foglalkozó beszélgetés után arról kérdez
tem a gyerekeket, hogy milyennek képzelik el a saját jövőbeni

családjukat, és mit tartanak a legfontosabbnak ezzel kapcsolatban.
Nagyon óvatosan, nagyon racionálisan ragadták meg a gyerekek
ezt a kérdést, és nem szívesen bocsátkoztak képzetekbe. Két jel
lemző történetet emelnék itt most ki, egy fiú és egy lány elbeszé
lését. Történeteik jól tükrözik a csoport elképzeléseit, véleményeit,
hasonló ~ondolatokat, elképzeléseket fogalmaztak meg a többiek is.

Balázs tizenhat éves, szakközépiskolába jár Budapestre, a jö
vőbeni családjára vonatkozóan a következőket mondta: "Én első

sorban egy kedves, nyugodt, megbízható feleséget szeretnék. Per
sze mindenkinek nagyon fontos az anyagi háttér, szeretnék én is
gazdagabb lenni. Sok gyereket szeretnék, legalább hármat, főleg

fiúkat, de lehet lány is. Szeretném, ha a feleségem is dolgozna,
persze ne legyen gyári munkás, hanem valami női munkája le
gyen, például titkárnő. Ha megismerek egy lányt, én először azt
képzelem el, hogyha esetleg tovább tart a kapcsolatunk, akkor el
tudom-e képzelni, mint feleségemet, tehát, hogy a gyerekeimet
rendesen neveli-e majd. Ahhoz, hogy jól nevelje a gyerekeimet,
kell türelem és kedvesség. Nagyon fontos a kapcsolat a férj és fe
leség között, ha sok konfliktus van, az azt jelenti, hogy nem fér
nek össze, és a család is elromlik majd."

A tizenhét éves ruhaipari szakközépiskolás Kati pedig ezt vála
szolta: "A családhoz először is biztos háttér, lakás és munka kell.
Kertes házban szeretnék lakni. Szeretnék a szakmámban elhelyez
kedni. Nagyon fontos, hogy ne egyik napról a másikra éljünk.
Szeretnék egy olyan férjet, akire lehet támaszkodni. Fontos, hogy
meglegyen a megfelelő értelmi színvonal, tehát okosabb lehet ná
lam a férjem, de butább ne legyen. Fontos, hogy a férjem család
jával tartsuk majd a kapcsolatot, mert szerintem a rokonság is na
gyon fontos. A gyerekeimmel kapcsolatban én mindig nagyon
oda fogok figyelni a tanulásukra. Szerintem nagyon fontos, hogy
a gyerek megszokja a tanulást, szeressen tanulni, és ne utálja meg
az iskolát. Fontos, hogy rendszeresen leüljön és tanuljon, tehát,
hogy meg legyen neki szabva, hogy ettől-eddig tanulni kell, és
utána pedig tied az idő, lehet játszani. Szerintern, oda kell figyel-
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ni a gyerekek baráti körére is. Persze azt nem lehet megszabni.
hogy rosszabb embereket ne ismerjen meg, de ez nem is baj, csak
az a lényeg, hogy azért ne keveredjen nagyon rossz társaságba.
Én olyan szülő szeretnék lenni, aki mindenre odafigyel."

A fókuszcsoport lezárásaként a gyerekek azt a feladatot kap
ták, hogy írjanak le egy számukra ideális családot, kikből, miből

áll, mi jellemzi, illetve írják le egy család hétköznapját. illetve hét
végéiét. Az írott szöveg az attitűdöket és véleményeket kicsit
másképp mutatja meg, mint a beszéd.

A család A család tagjai: gyerekek, szülők, rokonok;
Családi ház: külön szobák, háztartási gépek, például: mosógép,

porszívó, gáztűzhely, hűtőgép (létszükséglet); műszaki cikkek: tv,
video, magnó (luxus);

Anya: - Tulajdonságai: szerető, gondoskodó, odafigyelő, meg
értő, türelmes; Anyagi háttér: munkahelyén megállja a helyét, jó
kereset;

Apa: - Tulajdonságai: megértő, figyelmes, türelmes, szigorúbb,
mint az anya; Munkahely: dolgos, fegyelmezett;

Gyerekek: - szülőkre hallgatnak, rendet, tisztaságot, fegyelmet be
tartják, kötelezettségeiket teljesítik; társaságukat jól választják meg;

Apa és anya viszonya: közös programok megbeszélése; problé
mák megoldása; anyagi dolgok megbeszélése és megoldása; Sze
ressék egymást! Harmonikus légkör; gyerek közös nevelése; sze
xuális éltük normális legyen;

Gyerek és szülők viszonya: a gyerekek lelkivilágára fokozottan
odafigyelni; ne idegenként kezeljék egymást; problémákat közö
sen megoldani;

Hétköznap: 5 óra: csörög az óra; anya felkel, ételt csinál (reggeli,
tízórai), felkelti a férjét, agyerekeket; 6 óra: befejeződtek az étke
zések, tisztálkodások; apuka elmegy dolgozni a számítógépes
céghez (vezérigazgató); 7 óra: a gyerekeket elviszi kocsival az is
kolába az anyuka; az anya is elmegy dolgozni (főorvos a kórház
ban); 12 óra: apa és anya a munkahelyükön ebédelnek, a gyere
kek menzások; 16 óra: csöngetnek, a gyerekek hazamennek, anyu
már otthoní teendőit végzi; gyerekek tanulnak és később játsza
nak; apu otthon végzi munkáját; 18 óra: anyu megfőzte a vacsorát;
vacsora után meghitt beszélgetések; 20 óra: esti tisztálkodás, esti
mese, majd alvás;

Hétvége: A megszokott (hétköznapi) korai ébredéstől eltérően

később kelnek. Közös, vidám reggelizés (pizsamábanl). Szintén
közös megegyezés alapján eldöntik, hogy mit csináljanak a nap
hátralevő részében. Ez bármi lehet, például egy kiadós kirándulás
valami szép, nyugis, még fel nem fedezett területre, vagy család
látogatás (velük is lehet bármilyen közös programot kialakítani),
esetleg elmenni színházba, moziba, múzeumba, de otthon is ma
radhatnak (közös ebédfőzés, társasjáték stb.). Az ebédet egy étte
remben is elkölthetik. Délutáni szieszta (a gyerekek aludhatnak
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5A nevelőkkel készftell
inte~ú során az ifis

csoport egyik nevelője

elmondta, hogy a
csoportos nevelés miatt

lehetetlen minden gyerek
egyéni elvárását teljesleni.

A családias légkör
ellenére vannak bizonyos
szabáI~k, amelyeknek a
csoport tagjainak közösen

kell meg!elelniük, ezaz
egyik oka, rogy a gyerekek
mitudata erősebb, mint az

éntudata

is). Este közös vacsora, tisztálkodás, az aznapi események megbe
szélése, tévénézés, majd a gyerekek elmennek lefeküdni (meseol
vasás). Az is lehet, hogy a szülők a nagyszülőknél hagyják a gye
rekeket (a közös programok után) és egymásra is fordítanak egy
kis időt; vacsora egy étteremben, problémák megbeszélése, nagy
sétálás. Másnap elmennek a gyerekekért és felkészülnek a követ
kező hétre.

A fenti fogalmazások, amit a gyerekek írtak, tehát még tovább
finomítják a képet a gyerekek családdal kapcsolatos attitűdjeiről.

A család leírásában a gyermek tulajdonságai kísértetiesen össze
csengenek a nevelőotthon gyermekekkel kapcsolatos elvárásaival
(Gyerekek: szülőkre hallgatnak, rendet, tisztaságot, fegyelmet be
tartják, kötelezettségeiket teljesítik, társaságukat jól választják
meg). A fogalmazások azt is megmutatják, hogy a gyermekek mit
hiányolnak, a gyermekotthon jellegéből adódóan mit nem kaphat
nak meg a gyermekotthoni csoport-családjukban, ezek például a
lazább, igazán kötetlen légkör, Cseh-Szombathy László értékkate
góriáival élve az egyéni szabadság és a konvenciók elutasítása.
Ezt érzékelteti többek között a pizsamában való reggelizés kieme
lése a család hétvégéjének leírásában.' Ugyanakkor nagyon sok
példát találhatunk a negatív szülői család mintáinak erőteljes, ter
mészetesesen látens elutasítására is (például gyerek és szülők vi
szonya: a gyerekek lelki világára fokozottan odafigyelni, ne ide
genként kezeljék egymást, problémákat közösen megoldani).

A bicskei gyermekotthonban végzett vizsgálatok azt mutatják,
hogy a saját szülői család és a gyermekotthon családi mintája
együttesen befolyásolja a gyerekek családhoz való viszonyát. To
vábbi vizsgálatok hivatottak megvilágítani azt, hogy az egyes él
mények és minták milyen hatást gyakorolnak a gyerekek későbbi

családi életére.
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