
M
ára gyakorlatunk iránt országos
szakmai érdeklõdés figyelhetõ
meg.

Joggal kérdezhetõ, hogy ilyen körülmé-
nyek között, amikor Fót már vége felé jár an-
nak az átalakulásnak, amivel sok intézmény
még csak most kezd foglalkozni, „mit aka-
runk még”?

A kérdésre van egy egyszerû válasz.
Az Országgyûlés elõtt levõ gyermek- és

ifjúságvédelmi törvény tervezete a nevelõott-
honokban élõ gyerekek létszámát a jelenle-
gihez, különösen a fóti létszámhoz képest ra-
dikálisan csökkenteni szándékozik. (A gyer-
mekvédelmi törvényt az Országgyûlés a ta-
nulmány elkészültét követõen fogadta el.)
Kötelességünk tehát végiggondolni, hogy
a jövendõ szabályozásnak hogyan tudunk
majd megfelelni.

Összetettebb a válasz ahhoz, ha nem elég-
szünk meg a jogszabályi kötelezettségre va-

ló hivatkozással, hanem a nevelõotthoni ne-
velést, mint az állami gondozásba került
gyerekek és fiatalok nevelésének egy lehet-
séges módját, az elméleti alapoktól kiindul-
va vizsgáljuk meg, elemezzük a jelenlegi
fóti gyakorlatot, s ennek – és természetesen
a várható törvényi szabályozásnak – megfe-
lelõen nézzük meg, mi lehet a kilencvenes
évek végén a Károlyi Gyermekközpont fej-
lesztésének egy lehetséges alternatívája.

Az állami gondoskodás keretei között
élõ gyerekek nevelése 

mint pedagógiai probléma

Az ember születése pillanatától kezdve
rendkívül sokszínû és – az idõben elõreha-
ladva – egyre összetettebb hatások érik.
A hatások a kölcsönhatások szövevényes
rendszerének eredményeként az egyén bio-
lógiai lénybõl társas-társadalmi lénnyé vá-
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Átalakulás Fóton
A kilencvenes évek közepére Fóton, a valamikori Gyermekváros
átalakításának eredményeként, egy mind pedagógiai alapelveit, 

mind működési gyakorlatát tekintve korszerű gyermek- és
ifjúságvédelmi intézmény jött létre. Ennek középpontjában a

lakásotthonos elhelyezésű, családszerűen működő nevelőotthoni
csoportok állnak.

Nekünk úgy tûnt, hogy fiataljaink mint-
ha elfelejtettek volna szépen játszani. Bár
csak tévednénk. Mindenesetre úgy kezeljük,
hogy a játék a jellemfejlesztés egyik legha-
tásosabb eszköze. Elegendõ megemlítenünk
egyes jellemvonások megerõsítését: a já-
tékszabályok betartásának szükségessége,
ami fegyelmet, önfegyelmet követel meg. A
gyõzés etikája, a veszítés elviselése. Fölé- és
alárendeltség. Izomfejlesztés, ügyesség,
mozgáskultúra, leleményesség… Sokszor
játék közben ismerkednek meg olyan fo-
galmakkal, mint jószívû, bátor, õszinte, gon-
dos, rendszeretõ, becsületes, szorgalmas, il-
letve irigy, gyáva, hazug, önzõ, fegyelmezet-
len, becstelen, rendelten.

Tanulóink válaszaiból kirajzolódik, ho-
gyan látják õk a magyarság szellemét, gon-
dolatjárását kezdettõl napjainkig. Tudnunk

kell, hogy a magyarságról idõtálló megálla-
pításokat tenni csak történelme egészének is-
meretében lehet. Ez pedig viszonylagos,
mert a magyarság történetének kezdete az
idõk homályába vész, folytatása is a jelen-
nel együtt nem mindig áll rendelkezésére ta-
nulóinknak. Ismereteiket tankönyvekbõl,
folyóiratokból, pedagógusok elmondásai-
ból, valamint a szülõktõl és saját tapaszta-
latukból szerezték. Mindezt összevetjük az-
zal, amit átélünk nap mint nap. Hiszen alap-
vetõ történéseinket, életünk legfontosabb
eseményeit mindennapi tevékenységünk-
ben tapasztaljuk. Belsõ vívódásaink önma-
gunkkal, kínlódásaink, kudarcaink azon az
úton, amelyet végigjárunk, sok mindenrõl ta-
núskodnak.

Deák Ferenc



lik, részese lesz a társadalmi munka-
megosztásnak, a társadalom reprodukciós
rendszerének.

A fenti folyamat jelölésére a szakirodalom
a szocializáció fogalmát használja, mely szû-
kebb megközelítésben azt a bonyolult tanu-
lási folyamatot jelöli, melynek során az
egyén mindazt elsajátítja, ami a magánéleti
és társadalmi boldogulásához szükséges.

A családban sajátítja el az egyén a közvet-
len interakció és kommunikáció alapjait, az
alapvetõ életvezetési technikákat, szokáso-
kat és normákat. A
család megadja ezen
túlmenõen a normális
fejlõdéshez szükséges
emocionális feltétele-
ket, biztosítja a min-
dennapi lét gazdasági
alapjait, alapvetõ szín-
tere és egyben szabá-
lyozója a szocializá-
ciós folyamatnak.

Az iskolában, az is-
kolarendszerben törté-
nik mindannak az elsa-
játítása – az elemi is-
meretektõl a legmaga-
sabb szintû szakisme-
retekig –, ami az egyén
számára a munkaválla-
lóként való boldogu-
láshoz szükséges.

A civil szféra bizto-
sítja azokat a feltétele-
ket, melyek között az
egyénnek módja van a közösségi-közéleti
szerepekhez szükséges tudást elsajátítani és
szert tenni az állampolgárként való boldo-
guláshoz szükséges tapasztalatokra.

Az elsõdleges szocializáció közege, köz-
ponti eleme a család, melynek összetétele,
minõsége, szocio-kulturális jellemzõje meg-
határozza a szocializációs folyamatot. Jelen-
tõségét akkor látjuk leginkább, ha a család
diszfunkcionálisan mûködik, nem látja el a
gyerekkel kapcsolatos gondozási-nevelési
feladatait, nem színtere és nem szervezõje
a társas-társadalmi lénnyé válási folyamat-
nak, a szocializációban nem tölti be megfe-
lelõen a szerepét, ennek következtében az

egyén egészséges-normális fejlõdése ve-
szélybe kerül.

Ilyen helyzetben az államnak a gyermek,
illetve a fiatal érdekében kötelessége beavat-
kozni. Ez egy ponton túl azt jelenti, hogy a
gyereket-fiatalt családjából ki kell emelni,
fejlõdését a vér szerinti családján kívül kell
biztosítani.

A pedagógiai probléma az, hogy a család
hiányában felnövekedõ gyerekek-fiatalok
részére az állami gondoskodás keretei között
hogyan biztosítható a normális állapotnak

leginkább megfelelõ,
eredményében a ter-
mészetes szocializá-
ciót produkáló nevelé-
si rendszer, feltétel-
együttes és pedagó-
giai gyakorlat.

E problémára más
válasz fogalmazódott
meg akkor, amikor a
gyermekvárosokat –
köztük elsõként a fó-
tit is – létrehozták, s
más választ körvona-
laznak azok a szak-
emberek, akik az Or-
szággyûlésnek beter-
jesztett törvényt elõ-
készítették. A kétféle
válasz közötti különb-
ség lényege abban fo-
galmazható meg,
hogy míg korábban a
nevelõotthonban lát-

ták azt az intézményt, amelyik képes a ter-
mészetes (vér szerinti) család szocializá-
cióban betöltött szerepét átvenni, addig ma
e szerep átvételére a természetes családot va-
lamilyen formában helyettesítõ-pótló mik-
roszociológiai egységet – helyettesítõ csa-
ládot, nevelõszülõ családot, családszerûen
mûködõ csoportot – tartják alkalmasnak.

Itt most nincs módunk a gyermekvédel-
mi törvény teljes szakmai hátterét megjele-
níteni, gondolatmenetünk szempontjából
csak azt a súlypontáthelyezést volt fontos be-
mutatnunk, ami a nevelõotthon – család/csa-
ládpótló intézmény váltásban érhetõ tetten.
A mi problémánk ugyanis az, hogy nevelõ-
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Elgondolásának a nevelőotthoni
nevelésre vonatkoztatott értelmezése

ugyanis az, hogy a vér szerinti család
hiányában nevelkedő gyerekek
szocializációja úgy közelíthető
feltételeiben, folyamatában és
eredményében a természetes

helyzethez, a természetes
szocializációhoz, ha az intézeti

nevelés keretei között megkíséreljük
pedagógiailag reprodukálni a
természetes-normális családok

működését. Más megfogalmazásban:
a nevelőotthonban a családok

életének, gyakorlatának pedagógiai
reprodukálására kell kísérletet tenni.



otthonunk, a fóti „mamutintézet” élete ho-
gyan szervezhetõ oly módon, hogy az biz-
tosítsa mindazt, amire a gyerekeknek-fiata-
loknak a felnõttkori boldogulásukhoz szük-
ségük van, illetve lesz.

A hatvanas évek végén Gáspár László
használta elsõként az iskolára vonatkoztat-
va azt a megközelítést, mely alapját képezi
problémánk megoldásának. Ô úgy fogal-
mazott, hogy az iskola akkor tudja felkészí-
teni az egyént a társadalmi munkamegosz-
tás rendszerébe való bekapcsolódásra, akkor
tölti be az iskola a társadalmi gyakorlatra fel-
készítõ szerepét, ha az össztársadalmi gya-
korlatot pedagógiailag reprodukálja.

Gáspár László hipotézisét évtizedes isko-
lakísérletben próbálta ki, gyakorlatának el-
méleti kibontása nagydoktori értekezésben
öltött testet. Az õ elmélete és gyakorlata je-
lenti számunkra a kiindulópontot.

Elgondolásának a nevelõotthoni nevelés-
re vonatkoztatott értelmezése ugyanis az,
hogy a vér szerinti család hiányában nevel-
kedõ gyerekek szocializációja úgy közelít-
hetõ feltételeiben, folyamatában és ered-
ményében a természetes helyzethez, a ter-
mészetes szocializációhoz, ha az intézeti
nevelés keretei között megkíséreljük peda-
gógiailag reprodukálni a természetes-normá-
lis családok mûködését. Más megfogalma-
zásban: a nevelõotthonban a családok életé-
nek, gyakorlatának pedagógiai reprodukálá-
sára kell kísérletet tenni.

Elsõ megközelítésben ez fából vaskariká-
nak tûnik.

A lakásotthonos-családszerû nevelés
gyakorlatának kialakítása Fóton

(I. átalakulás)

A Fóti Gyermekváros története 1990-tõl
máig azt igazolja, hogy az, ami elsõ olvasat-
ra lehetetlennek tûnt, az mára valósággá
vált. Folyamatos fejlesztés eredményeként
a kollégiumszerû, kiszolgálva-ellátó neve-
lõotthont felváltotta egy lakásotthonos elren-
dezésû, családszerûen mûködõ csoportokra
épülõ intézmény. Feltételeiben és folyama-
tában, a mindennapi élet szervezésének gya-
korlatában megtörtént a családi szocializá-
ció pedagógiai reprodukálása.

Elsõként a kollégiumi épületeket kellett
átépíteni lakásokká. Olyan lakásokat kel-
lett kialakítani, melyek alkalmasak egy
nagycsalád – 8–12 életkori és nemi össze-
tételét tekintve vegyes csoport – befogadá-
sára, s amelyek a teljes élet színtereként
rendelkeznek minden funkcionális lak-
résszel, objektív feltételét adják az alapve-
tõ életvezetési technikák, szokások és nor-
mák elsajátításának. Ha a gyerekeknek a la-
káshasználatot, a háztartás- és életvezetést
kell megtanulniuk, akkor ezt nem lehet
tanórai keretben tankönyvbõl elsajátítani,
hanem „élesben” – ahogy normális esetben
otthon is –, a mindennapokban kell megél-
ni, ennek révén a szükséges tudnivalókat
nap nap után, a lakásotthoni gyakorlatban
elsajátítani.

Második feladatként ki kellett dolgozni
egy olyan gazdálkodási rendszert, amelyik
a családi gazdálkodást reprodukálja. Bevé-
tel, tervszerû gazdálkodás, kiadások. A csa-
ládok mûködésének a gazdálkodás kulcsele-
me, ebbõl következõen a családszerûen mû-
ködõ csoportok életében is kiemelt szerepet
kell kapniuk a csoport-élet pénzügyi felté-
teleinek. A fóti gyakorlatban a csoportveze-
tõ nevelõ pedagógus a csoportban élõ gye-
rekek után meghatározott összeget, ellát-
mányt vesz fel, melybõl a csoport összes
kiadását – a lakásrezsi kiadásait kivéve – fe-
dezi. Ebben az alapvetõ szükségletek fede-
zésétõl a nyári nyaralás költségéig minden
benne van. A csoport életének csaknem min-
den mozzanatában teljes a nevelõ és a gye-
rekek döntési szabadsága, de minden dön-
tés anyagi következményét maga a csoport
viseli.

Harmadik feladatként át kellett alakítani
a csoportok személyi összetételét. Ez két
dolgot jelentett: egyrészt a gyerekekkel köz-
vetlenül foglalkozó felnõttek összetételé-
nek meghatározását – ami nemcsak pedagó-
giai, hanem munkajogi feladat is volt –,
másrészt ki kellett alakítani azt a gyerek-
összetételt, ami a valóságos családokat is jel-
lemzi. A nemi és életkori szempontból ho-
mogén csoportokat fel kellett váltani a fiúk
és lányok, a kicsik és nagyok együttélését
biztosító kiscsoportokkal, így teremtve meg
a nevelés emocionális feltételeit.
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Negyedik feladatként ki kellett alakítani
azt a tevékenységrendszert, amely a minden-
napi gyakorlatban biztosítja a családszerû-
séget. Az iskolai és otthoni tanuláson kívül
idetartozik a fõzés, mosogatás, takarítás,
mosás, a bevásárlás, az elõkert gondozása,
a csoport közös termelõ munkája, a közös
ünnepek, a beteg csoporttárs gondozása, az
együttes élmények sokasága…

A lakásotthon-családszerû nevelés felté-
teleinek és gyakorlatának kialakítása az em-
lítetteken túl számos egyéb feladatot is je-
lentett:

– A pedagógiai kultúra megújítása érde-
kében mind a nevelõk, mind a gyermek-
felügyelõk részére továbbképzéseket szer-
veztünk. A lakásotthonos-családszerû neve-
lés ugyanis még a nevelõotthonban hosszú
évek óta dolgozóknak is teljesen új peda-
gógiai helyzetet, új feladatokat, új szerepe-
ket jelentett. Az erre való felkészülést a
nevelõmunka sikeres szubjektív feltételé-
nek ítéltük

– A szakmai munka eredményességének
javítása érdekében szakértõi csoportot hoz-
tunk létre. A korábban a Gyermekváros kü-
lönbözõ területein dolgozó szakemberek
egyetlen szervezeti egységbe tömörítése
nem csupán adminisztratív intézkedés volt,
hanem ezzel létrejött a nevelõmunkát segí-
tõ szakmai csoport-munka szervezeti felté-
tele.

– Kidolgoztuk a lakásotthoni nevelõmun-
ka elemzésének-értékelésének rendszerét.
Ezzel, a nevelõmunka eredményei és ered-
ménytelensége okainak feltárásával a min-
dennapi nevelõmunkát igyekszünk segíteni.

– A kora gyerekkori fejlõdési lemaradá-
sok korrigálására, a szocializációs defici-
tek pótlására megszerveztük az óvodás gye-
rekek intenzív fejlesztését.

– PHARE-támogatással Fótújfaluban
„félutas” házat, Életkezdõ Otthont hoz-
tunk létre.

– A hagyományok megõrzése mellett úja-
kat teremtettünk. A névfelvétellel egy idõ-
ben intézményi elismeréseket alapítottunk.

– Az állami gondozott gyerekek képzési
igényeinek megfelelõen átszerveztük a kö-
zépfokú képzést, megkezdtük az általános is-
kola átszervezését.

– A megváltozott helyzetnek megfele-
lõen, a gazdasági szempontokat messzeme-
nõen figyelembe véve, átalakítottuk, kor-
szerûsítettük az intézmény gazdasági-mûsza-
ki ellátó rendszerét, infrastruktúráját.

– Az intézmény támogatói körének szer-
vezése érdekében alapítványt hoztunk létre,
folyamatos munkaként szervezzük az in-
tézmény szponzorálását.

Ez a lista nem teljes és nem is végleges.
Ma már elmondhatjuk, hogy a család-

központú természetes szocializáció peda-
gógiai reprodukciója Fóton nemcsak felté-
teleiben és folyamatában valósult meg, ha-
nem a lakásotthonos-családszerû nevelési
rendszer pedagógiai eredményei is megje-
lentek.

A Gyermekváros átalakításának elsõ sza-
kasza lezárult.

A lakásotthonos-családszerû csoportok
kitelepülése természetes környezetbe

(II. átalakulás)

Mielõtt a Gyermekközpont nevelési rend-
szere fejlesztésének második szakaszát rész-
leteiben bemutatnánk, vissza kell térnünk a
Gyermekváros átalakításának elméleti alap-
jaihoz.

Az állami gondozás alapvetõ pedagógiai
problémája, hogy a család hiányában felnö-
vekedõ gyerekek-fiatalok részére hogyan
biztosítható a normális állapotnak legin-
kább megfelelõ, a természetes szocializációt
reprodukáló nevelési rendszer, feltételegyüt-
tes és pedagógiai gyakorlat.

A mi válaszunk erre a problémára – a
családközpontú természetes szocializáció
pedagógiai reprodukciója – kétségkívül
kedvezõbb nevelési alaphelyzet, mint a ko-
rábbi volt, de a jelenlegi fóti gyakorlatnak
van egy olyan adottsága, mely akadályoz-
za, hogy e kedvezõ helyzet minden lehetõ-
ségét kihasználjuk. Ez Fót telepszerûségé-
bõl adódik.

Furcsa az egykori fõúri kastélyt és környé-
két telepnek nevezni, de az a nevelõotthon –
mûködjön akármilyen szép környezetben és
bármennyire is korszerûen –, ahol több mint
háromszáz hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetû, többségében mentálisan sérült gye-
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rek és fiatal él, az telep. S a telepi lét sok vo-
násában eltér a természetes állapottól. Ez a
szubkultúra a „lelkós” tudatot erõsíti, életben
tartja a „putris” szokásokat, nagyobb lehetõ-
séget ad a devianciák kialakulásának, meg-
nehezíti a sérülések orvoslását… Hosszasan
lehetne sorolni azokat a nehézségeket, me-
lyeknek közös gyökere a „telepi lét”.

Ha a családközpontú természetes szocia-
lizáció pedagógiai reprodukcióját követke-
zetesen végiggondoljuk, akkor e probléma
megoldása kézenfekvõ: a családszerû cso-
portok életét nem egy mesterségesen létre-
hozott telepen, egy nagylétszámú nevelõott-
honban kell megszervezni, hanem a lakás-
otthonokat, családiházas otthonokat termé-
szetes környezetben kell kialakítani. Váro-
sokban, falvakban, ott, ahol más emberek,
más családok is laknak.

A lakásotthoni csoportok kitelepülése Fót-
ról a környezõ településekre – ez a Károlyi
Gyermekközpont fejlesztése második szaka-
szának leglényegesebb pedagógiai eleme.

A Gyermekközpontból való kiköltözés
forrásigényes szakmai program. A folya-
matos fejlesztés logikájából adódóan – anya-
gi lehetõségeink szerint – e program végre-
hajtását megkezdtük.

1994-ben – erre már utaltunk – PHARE-
támogatással Fótújfaluban „félutas” házként
mûködõ Életkezdõ Otthont hoztunk létre.

1996-ban Alapítványunk támogatásával
Vajtán alakítottunk ki családiházas otthont,
ahol növendékeink kihelyezett csoportban
élnek. E csoport élete, ami a mûködési
alapelveket, a mûködés rendszerelemeit il-
leti, nem különbözik a „telepi” csoportok
életétõl.

A vajtai csoport létrehozása próba volt ar-
ra, hogy képesek vagyunk-e az intézmény-
tõl távol lakásotthont létrehozni, találunk-e
az adott településen olyan munkatársakat,
akik az eredményes munka garanciáját jelen-
tik, mûködtethetõ-e kihelyezett csoport a
Fóton kialakított és bevált gyakorlat sze-
rint, megoldható-e egy kihelyezett csoport
ellenõrzése, irányítása, biztosíthatók-e a
gyerekeknek a fóti elõnyök, kedvezmények
a fóti hátrányok nélkül.

Tapasztalataink kedvezõek, mindezek
alapján kitelepülési program kidolgozásáról
és megvalósításáról döntöttünk.

Fábry Béla
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