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AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Szabadka Péterrel
1951-ben katolikus családban született Sümegen. Vendéglátóipari Szakkö
zépiskolát végzett. A vendéglátós életelvitte a katolikus élettől . Válogatott
hegymászó volt, az év sportolója, hegymászója lett, 7500 méteres hegycsú
csokig jutott. A sikerek küszöbén tért vissza, 1977-ben végezte el a Gyógy
pedagógiai Főiskolát, ahol pszichopedagógia-oligojrénpedagógia diplomát
szerzett. 1977-81-ig bűncselekménves gyerekekkel foglalkozott a Fővárosi

Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézetben. 1981-től igazgatóhelyettesként,
majd 1988. szeptember l -től igazgatóként (harmadik ciklusát töltve) dol
gozik a Fővárosi Önkormányzat Béke Nevelőotthonában.

Az új gyermekvédelmi törvény felosztja a gyermekvédelmet alap
ellátásra és szakellátásra. Az alapellátás helyi-területi ellátást jelent,
ahol a családokkal, a gyerekekkel a helyi szakemberek foglalkoznak
egy adott területen. A szakellátás pedig már központosítottabb
gyermekvédelmi intézmény, ahol a különböző területekről a család
alkalmatlansága miatt agyerekeket beutalják. Ennek feltétele rész
ben a gyerekek nagyfokú személyiségsérülése, amit már helyi szin
ten nem lehet kezelni. Ilyen szakellátó intézmény a Fővárosi ön
kormányzat Béke Nevelőotthona. Húsz éve ide kerülnek a főváros

területéről a legnehezebb személyiségi problémákkal küszködő

gyerekek. Melyek ezek a személyiségi problémák? Bűncselekmé

nyek, erős családi diszfunkciók, magatartászavarok, nagyfokú 
akár egy-két-hároméves - iskolai lemaradás. Ezek már mint kö
vetkezmények rakódnak a családban szerzett sérülésekre vagy
egyéb környezettel való összeütközésre. Ilyen például a drog-kér
dés. Igen széles skálájú sérüléssel rendelkező gyerekek kerülnek ide,
akik éppen emiatt halmozottan hátrányos helyzetűek is.

Jellemző, hogy az évtizedek alatt hogyan változtak a kifejezések. A
kommunizmus idején nem akarták nevén nevezni a dolgokat, ezért
kitalálták az inadekvát gyerekek, társadalombeilleszkedési zava
rokkal k üzdő gyerekek stb. kifejezéseket. Ma inkább a POS szind
róma a magatartászavaros terminus technicus, de valójában egya
zon kört értünk ezen. Ezekre a gyerekekre k ül önböző sérülések ra
kódnak, társadalmi vonatkozásban a kriminalitás, a drog, a gyer
mekprostitúció is. Erről álszemérmesen hallgat az egész gyermek
védelem. Nemcsak a lányok prostitúciója jelenti a veszélyt, hanem
a fiúk prostitúciójának növekedése. Ez főleg homoszexuális prosti
túciót jelent. Ezzel a hatalmas problémahalmazzal találkozunk itt a
gyermekotthonban. A kriminalitás és a drog jelenti a társadalmi
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Hogyan keresik a meg

oldásokat? Elérheib-e

egyértelmű siker?

beilleszkedés szempontjából a legnagyobb problémát, létszámában
kisebb a prostitúció, de súlyosabbnak tartom még a drognál is. Bár
nem lehet úgy belehalni (feltéve, hogy nem kap meg valamilyen
betegséget a gyermek), mint a drogtúladagolásba, erkölcsi súlyát
tekintve ez mégis komolyabb veszélyt jelent.

A prostitúció kérdése azért nagyon fontos, mert a drogból, a
bűncselekményből a gyerek ki tud jönni maga előtt is erkölcsileg
megtisztultan, a gyermekprostitúcióból önmaga előtt sem tud er
kölcsileg megtisztulni. Ez a legmélyebb sérülések egyike, szinte
erkölcsi halállal jár, az önmagával és a sorssal való szembenézés
nehézségei miatt. Bár büntetőjogilag bűncselekményként dekla
rált/ de a gyakorlati tettenérés szintjén lehetetlen utolérni. Az ál
talam ismert esetekben a gyermekek korai, tettleges megrontása
tizenhárom-tizennégyéves korban történik. Ekkor jelenik meg egy
idősebb homoszexuális, és a megrontás bekövetkezik. Azt mond
hatom, hogy már az is megrontás, amikor a gondolat megfogan a
gyermek fejében. Az obszcén irodalom, filmek, a homoszexualitás
pozitív feltüntetése az ilyen gyerekek számára mintakövetésként
jelentkezik, ezek között a gyerekek között kialakul egyfajta szö
vetség. A galeriképződés szintjén kialakul a vezér, aki mérvadó,
akár futtató is egyúttal, aki esetleg maga is homoszexuális. Volt
állami gondozott gyerekekbőlvagy kiskorú állami gondozott gye
rekekből kolóniák alakulnak ki, ez hetero-homo ellentétet jelent
az ő részükről. Ennek az együttélésnek kikristályosodnak a belső

törvényszerűségei, amelyek biztonságot, elfogadottságot adnak a
gyerekek számára és megerősítik az evvel való azonosulást. Nem
szívesen veszek már fel az otthonba ilyen irányultságú gyereke
ket, mert az arányuk nagy lesz az összpopulációhoz képest, a
gyerekek belső erkölcsi tiltás a gyengül. Igen erős homoerotikus
tiltás van a gyerekek között, de ha ez gyengülne, a gyerekek so
dorhatóvá válhatnak. A másság tisztelete félreértelmezett. Sajnos
az a tapasztalat, hogy egy harmincéves homoszexuális öreg már
nem szolgáltató, hanem fogyasztó. Azt tapasztalom, hogy nagyon
kevés homoszexuális pár él hűségben. De azért ez nem keverhető

össze a házassággal. Ez a gyermekvédelem nagyon nagy kihívá
sa/ mert szemléleti, erkölcsi zavar van a társadalomban.

A nevelésben az emelkedő trendek után mindig hatalmas vissza
esések következtek be, amelyeket egyszerűen képtelenek voltunk
kompenzálni. Egyik alkalommal úgy tűnt/ hogy az idekerült gye
rekek nem követnek el újabb bűncselekményeket, azután egyik pil
lanatról a másikra hatalmas zuhanás következett be, ismét bűnel

követőkké váltak. Újraindult a szipu és az akkor használatos
gyógyszer és alkohol drogok fogyasztása. Nem találtuk meg ezek
nek az ellenszerét, talán azért, mert a legtriviálisabb dolgot nem
vizsgáltuk. A nevelőotthonban dolgozók személyi összetételét, sze
mélyiségtulajdonságait megváltoztathatatlanként kezeltük, és ál-
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Bennem olyan kép él,
hogy a nevelfjk nagyon
szigorúak, és hakell, fé
lelemben tartják a gye
rekeket, hogyígy tereljék
fjket a jó útra. Mi a va
lóság?

landóan csak a gyerekekre koncentráltunk. Kiderült, hogy a szük
ségletek különbözőek, elsősorban életkorhoz kötöttek. A legalapve
tőbb fiziológiás szükségletek a piramis alján helyezkednek el. Ha
ezt dinamikus ábrán szemléltetjük, akkor a korai életszakaszban is
a legmotiváltabb szükségletek közé ezek tartoznak, miközben a
többi, a biztonság vagy az önmegvalósítás szükséglete, életkorok
ban később érik el a tetőpontjukat, és végig fennmaradnak az em
ber életében. Ez azért lényeges, mert a gyerekeknél a nevelési prob
lémák, a lemaradások abból is adódnak, hogy bizonyos szükségle
tek nincsenek kielégítve. Ha a szeretet fiziológiás hatásai, az érin
tések, az ölelések nincsenek meg, ebből következik, hogy a gyer
mek biztonságérzete is sérül. A nagyoknál, a tizenhat-tizenhét éve
seknél is ezek a szükségletek közé tartoznak. Akkor döbbentünk rá,
hogy az ilyen gyerekek között, akik nem mindig válogatják meg a
szavaikat, és igen trágárul tudnak beszélni - akár a felnőttekkel is
-, nem mindegy, hogy kik dolgoznak. Nem mindegy, hogy milyen
az életszemléletük, milyen az erkölcsi alapállásuk, a világ- és az
énképük. Hisz vagy önmagukból indulnak ki és önmagukba térnek
vissza, vagy az értékrendszerüket úgy fogalmazzák meg, hogy an
nak vonatkoztatási pontja maga az Isten. Elkezdtük tudatosan ke
resni az embereinket.

Régen, valóban poroszos nevelési stílus uralkodott Magyarorszá
gon az oktatás és nevelés területén. azonban a nagyon nehéz gye
rekeknél ezt csak úgy lehetett volna érvényesíteni, ha egy igen erős

rezsim munkálkodik, amelynek megvannak a személyi- és tárgyi
feltételei. Majdhogynem börtön-, javítóintézeti viszonyok. Ugyan
akkor a jog helyesen cselekszik, hogy nem teszi lehetővé az új gyer
mekvédelmi törvény óta - sőt már a kilencvenes évek előtt sem
-, hogy a gyermekotthonokban keménykezű rendszerek jöjjenek
létre. Megszűntették a félzárt gyermekotthonokat, azok magáncel
láit stb. Szörnyű dolgok voltak ezek. Sokkal nagyobb hangsúly he
lyeződik éppen a gyermek szabadságban való nevelésére. A legfon
tosabb a nevelők személyisége, és a nevelői együttműködés. A csa
ládban dependens viszonyban élek a gyerekemmel, ahogy teljesít,
az általa termelt valamilyen érték arányában válik partneremmé.
Tehát a partnerségnek sem szabad érték nélkül, teljesítés nélkül ki
alakulnia. Már ötéves gyerekkel is ki lehet alakítani ezt a fajta part
nerséget, akinek ettől növekszik bizonyos fokig az öntudata. A
gyermekotthonban arra kellett rájönnünk, hogy a gyerekek legna
gyobb sérülése - még a tizenhat-tizenhét éveseké is - a biztonság
hiánya. Ez ötvöződik sokszor éppen a fiziológiás szükségletek sé
rülésével is. Van olyan gyerek, aki tizenhat éves, és összegyűjti a
kenyeret az ágyába, mintha félni kellene, hogy éhen marad. Az
elsődleges szükséglete az éhségének csillapítása, de a biztonság nö
vekedésével ezek elmúlnak. Amikor kikerül a gyermekotthonból,
lakást szerzünk neki, és arra külön fel kell készíteni, hogy nem az
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Ezarendszerváltás el8tt
vagy után történt? A
szeretetközösség nem
szúrt szemet senkinek
sem?

étkezés az első, hanem a biztonság, a lakbér, a rezsi fizetés stb. A
gyereknek nem mond semmit, hogy van lakhatása, ágyneműje.

Számára létfontosságúak azok a kapcsolatok, amelyekben stabilitá
sa egyre nő. Neki nevelődnie kell. Szándékosan használom a neve
lődni szót, mert a nevelés mindig egyirányú folyamatot feltételez.
A nevelődésben benne van a gyerek szabadsága is, az önereje, ami
re állandóan támaszkodnia kellene. Ha nincs agyereknek önereje,
akkor fel kell ébreszteni benne, hiszen így válik önálló személyiség
gé. A biztonságon kívül a szabadságban való nevelés és a szeretet
a legfontosabb. Ezt egy nevelőközösségbenés nem nevelőtestület

ben kell megfogalmazni. A tágabb értelmű nevelőközösségpartneri
viszonyt feltételez a gyerekkel, szűkebb értelemben pedig a felnőt

tek közösségéről beszélünk, ahol nem a gyerek szeretete dominál.
A gyereket nem kell szeretni. A gyerek szeretete magától értetődik.

A szeretet: döntés a másik ember mellett, és ezt minden körülmény
között meg tudja tartani az érett személyiség. A nevelésben a leg
fontosabb dolog a nevelőközösség tagjainak egymás iránti szeretete,
minden egyéb erre épül. Erre nyolc-tíz évnyi ittlét után jöttem rá.

Mikor idekerül egy fiú, egy-két évnek kell eltelnie, amíg le
nyugszik. Tizenhét-tizennyolc éves korra válnak a súlyos szemé
lyiségi állapotúak normakövetővé, és tizenkilenc-huszonegy éves
korban válnak normaadókká. Ekkor kezd kialakulni bennük,
hogy mivé is akarnak válni, és a továbbtanulásra is gondolhatnak
már. Az otthonban van általános iskola, belső tanfolyam jellegű

szakképzés. Ezeknek inkább tranzitképzés jellege van. Amikor va
laki ezt elvégzi, nagy valószínűséggeléretté válik arra, hogy kül
ső szakképző intézményben már önállóan megállja a helyét. Ami
kor ráérez a tanulás, a siker ízére, van olyan gyerek, aki középis
kolába is tovább megy. A többség tanfolyamot végez, vagy szak
munkás lesz.

Ez még ma is szemet szúr sokaknak. Amikor ezt kezdtem megfo
galmazni magamnak, akkor magam indíttatásából is adódóan meg
próbáltam keresztény embereket felvenni. És akkor meg kellett ta
nulnom, hogy másképpen szól a református, az evangélikus, a ka
tolikus harang, másrészt pedig a hitgyakorlás szempontjából nem
biztos, hogy itt kell az ökumenét elkezdenünk. Végül is a sorsra
bíztam, hogyan alakul itt a nevelőközösség. Nagyon nehéz volt ez,
különösen az ideológiai semlegesség és értéksemleges pedagógia
áramlatában. Idővel az ötven százalékos fluktuáció lecsökkent tíz
százalékra. A felnőtteknek az érzelmi alaphangja, érzelmi attitűdjei

egymás iránt, és ezáltal a gyerekek iránt pedig megváltoztak. Ezért
a gyerekek devianciáit nem a módszerekkel győzzük le, hanem a
nevelőközösség érzelmi alaphangjával és biztonságával. Van egy
két olyan alapelv, amely nagyon fontos. A nevelőközösség, a biz
tonság szükséglete, a pubertáskor érzékenysége, az innováció, fo
lyamatos megújulási képesség. Ide főleg prepubertás- és pubertás-
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kori gyerekek kerülnek azért is, mert ekkorra éleződnek ki legjob
ban a családokban lévő ellentmondások, és ekkorra súlyosbodik el
mind a gyermek személyisége, mind a család helyzete vagy a kettő

közötti kapcsolat. Végül kénytelenek a területi gyermekvédelmi
szervezetek a gyámhivatalnak azt javasolni, hogy a gyermeknek
tartós vagy átmeneti nevelésben kell részesülnie. Ez azért lényeges,
mert ez az az időszak, amikor a gyermek a pubertáskorban impli
káltan átéli életének történéseit. Nem is mindig konkrét emlékké
pek szintjén, inkább az érzelmi-indulati élet szintjén. Ez óhatatlanul
ki is nyitja a személyiségét, és az valamilyen irányba elindul. Ha
ebben az irányban stabilitást, nagyfokú érzelmi odafordulást érez,
és megérzi, hogy nem korlátozzák őt a szabadságában, hanem na
gyon erősen építenek az ő személyiségére és szabadságtörekvéseire,
akkor ezt a kinyílt személyiséget akár száznyolcvan fokkal is meg
lehet fordítani. Ennek azonban van egy-két feltétele. Egyrészt ebben
a korban már nem én szabom megJ hogy mikor akarok a gyerekkel
lenni, hanem Ő. Akkor kell vele beszélgetnem. A beszélgetésre na
gyon sok időt kell szánni/ mert ebben a korban sok probléma, sok
egyeztetés, sok feszültség halmozódik fel a gyerekekben.

Észrevettük, hogy van egy csúcsponti időszak, amikor a gyerek
három hétig, két hónapig igen intenzíven keres, és ilyenkor vala
kit kiválaszt, nem biztos, hogy a nevelőjét, a szülőt választja ki.
Az a fontos, hogy legyen számára referens felnőtt személy minta,
akitől kiegészítheti a családban szerzett mintákat. Lezajlik az
identifikációs mechanizmus folyamata, és ha jó válaszokat kap,
akkor bekövetkezhet a már említett fordulat. Ellenkező esetben
galeri vagy negatív személyek felé sodródik vagy magába zárkó
zik. Elképzelhető, hogy maga keres valamilyen kielégülés t/ ami
esetleg megtartja az előző élethelyzetében, bűncselekményben.

drogban stb. Ha társadalomba beilleszkedni akaró embereket aka
rok/ akkor felvetődik a kérdés, hogy milyen társadalomba illesz
szem be őket. Milyen a társadalom erkölcse, hozzáállása? Önmeg
tartó embereket kell nevelnünk, akik családapává, -anyává válnak
majd. Nagyon hagyományos családrendszert közvetítünk a gyere
kek felé, ahol a férfi a kőszikla, őrá épül a család lelki háza és a
nő pedig az/ aki mindezt berendezi, érzelemmel ellátja, tehát ki
egészítik egymást és nem alá-, fölérendeltségi, hanem társi vi
szonyban vannak.

A fiúk számára a nő egy test csupán. Az anya-gyerek kapcsolat
oly mértékben sérült, hogy az ebből adódó konfliktusaikat más
nőkön vezetik le. Ebből az ambivalens helyzetből nagyon nehéz
egy nőért felelősséget vállalni tudó férfit nevelni. A fiúk a "kóbor
ivarzás" állapotában élnek, szexuális felelőtlenséggel kerülnek
ide, és ebből szexuális felelősséget kell elémünk. Ezeken a tapasz
talatokon keresztül kellett a családdá válás folyamatát segíteni és
ehhez megfelelő körülményeket megteremteni a magunk lehető

ségein belül. Rá kellett jönnünk, hogy a családapává, család-
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anyává válás a legmagasabb rendű cél, amit ember elérhet. Köz
szájon forog, hogy egy állami gondozottnak állami gondozott
gyereke lesz. Ezen csak akkor tudunk változtatni, ha a gyerekek
nevelődési folyamata nem szűnik meg a gyermekotthon elhagyá
sával, hanem utána is folytatódik, mintegy utógondozás-, család
gondozásszerűen. Most bent lakik két család egyéves, ötéves gye
rekeikkel. Rá kellett döbbennünk arra, hogy amit egy normál csa
ládban nevelkedő gyerek magától értetődően megtanul a szülők

kapcsolatából, az ismeretlen a nevelőintézeti gyermekek számára.
Olyan gyerekek között, ahol ez a család rossz, nem működik,

ahol nincsenek évődések, hanem sokszor durván érvényesülnek a
szexuális csábítások, az apa, az anya nem felel meg a szerepköré
nek, ott milyen eszközkészletet hordoz ez a gyerek magában? Ezt
állami gondozott gyerekek esetében csak úgy lehet áthidalni, ha
nevelőközösség van. Ebből és a bizalmi kapcsolatból adódóan
megengedhetnek a kollégák egymás között bizalmi megnyilvánu
lásokat is - mivel házastársak is dolgoznak nálunk -, a konflik
tusaikat családszerűen rendezik le egymás között. Ezt a gyerek
látja, és tanul belőle. Félre ne értsék!

Nagyon fontos az igazgató személye is. Van egy áldott állapot
ban lévő kolleginám, akinek állandóan megsimogatom a pocakját,
főleg gyerekek előtt. A mozdulat a lényeg a gyerekek számára,
hogy a nőt nemcsak megvemi lehet, a nő nemcsak szexuális
tárgy, hanem a nő az élet hordozója, ezért különös tiszteletet ér
demel, ezt mind-mind meg kell mutatni agyerekeknek.

A bizalom további fokozása az, ha látja a gyerek: ha bármilyen
nehéz helyzetbe kerül, akkor is van megoldás. A családok egy
másra épülnek, így alakul ki a nagycsalád, az egység a múlt, je
len és a jövő között, Ezt át kell adni. Ha van gyereke, családja,
nem hagyom el. Húsz családunk van, akiket több-kevesebb inten
zitással gondozunk, ugyanis rátelepedni sem szabad az emberre.
A nevelés egész folyamata játék: fontosak a kis elengedések, a kis
szabadságok. Amikor eljutott egy szintig, hagyjuk, hogy begyako
rolja, és ez csak szabadon mehet. Szerezzen tapasztalatot, üsse
meg az orrát, bukjon el, de ott legyek mellette és segítsem, amíg
végleg el nem engedem.

A gyerekeknek látniuk kell, ahogy a nevelők folyamatosan
megújulnak. Meg kell újulniuk lelkileg, erre szolgálnak a csütör
tökönkénti keresztényismereti beszélgetések. Hathetente a nevelők

elmennek Budapesttől harminc kilométernyire, és csak arról be
szélnek, hogy milyen az ő nevelői együttműködésük. Úgy kell
visszajönniük, hogy megegyeztek, hogy a gyerekek számára a
biztonság tovább folytatódjék. Ez számunkra rendkívül fontos.
Akkor is megyünk, ha nincs probléma, mert akkor meg kell erő

síteni az egymás közötti kapcsolatot. Vannak olyan nevelők, akik
alkoholproblémákkal küzdenek, számukra mentálhigiénés csopor
tot szerveztünk. Érdekes, hogy épp ők vállalták a leghatékonyabb
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szerepet, azok, akik kiléptek, és "szárazakká" váltak. Ök voltak a
minta a nagyon súlyos alkoholista gyerekek számára, és ma azt
lehet elmondani, hogy jelen pillanatban nincsen alkoholprobléma
az otthonban. Szabad-e alkoholista nevelőnek gyereket nevelnie?
Azt hiszem, hogy nem. De szabad egy olyan embemek gyereket
nevelnie, aki a betegségét le akarja győzni. Az egyik egy állapot,
ez pedig egy dinamikusabb fejlődés.

A gyermekotthon nagy része cigány származású. A cigány gyere
kek nagy része ebben a korban, amikor ide kerülnek, meg akarja
tagadni cigányságát, mi pedig arra próbáljuk nevelni őket, hogy
vállalják föl. Ugyanis, hogyha nem vállalja föl, akkor állandó iden
titászavarban lesz, és ekkor könnyen sodorható. Azt tapasztaljuk,
hogy azok a gyerekek, akik fölfogták és elfogadják a maguk cigány
ságát, és ennek tudatában élnek és cselekszenek, sokkal hatéko
nyabbak a saját jövőjük alakításában. Megpróbáltam egy-két cigány
nevelőt hívni ide, de sajnos ez a törekvés kudarcba fulladt. Most
jár két ember cigány Kedvesház pedagógiára, ahol Lázár Péter tart
remek, akkreditált képzést saját tapasztalatából és elméleti anyaga
ból. Próbáljuk agyerekekkel elfogadtatni, hogy a cigány nyelv ér
ték, nagyon fontos az identitásukhoz. Az lenne jó, ha egy cigányul
tudó ember foglalkozna agyerekekkel.

Három hónapos próbaidővel veszek fel mindenkit. Ha valaki azt
mondja, hogy neki, köszöni szépen, ebből ennyi elég, és elmegy, az
tisztességes. Van, aki azt mondja, megpróbálja, ez már kevésbé jó,
mert rossz a gyerekek számára az érzelmi kapcsolatuk felbomlása.
A felvételnél nem az a lényeg, hogy a nevelő igent mondjon egy
munkaszerződésre,hanem, hogy mindent megtesz annak érdeké
ben, hogy itt beváljon, én pedig mint munkáltató, mindent megte
szek, hogy ő beváljon. Ez a jó szándék az, ami áthidalja a szakmai
hiányosságokat, nehézségeket. Elsősorban jó embereket keresek, a
szakmát meg lehet tanulni. A beállítódást már nehezebben. Ha
szakmai hiányosság van, azt belső-, külső továbbképzéssel csiszolni
lehet. A nevelők közül öten-hatan tanulnak főiskolán, négyen-öten
pedig posztgraduális képzésben vesznek részt. Állandóan figyelni
kell az új területeket. ahová be lehet iskolázni. tanfolyami rend
szerbe, akkreditált képzésbe a nevelőket.
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