
Az öntevékeny szervezetek szerepe 
az elítéltek nevelésében

Az elmúlt néhány év alatt az „öntevékeny szervezet” a büntetésvégrehajtás szakmai köz
véleményének egyik divatos témájává vált. Mint minden „divatos” témánál itt is előfordul
nak felszínes megközelítések, sőt tévedések is. Gyakori félreértés, hogy az öntevékeny szer
vezetről beszélnek akkor, amikor nincs többről szó, mint arról, hogy bizonyos feladatokat, 
amit eddig a személyi állomány végzett, most fogva tartottakra bízzák.

Az elítéltek öntevékeny szervezeteinek szerepe van a szabadságvesztésre ítélt bűnözők 
személyiségének formálásában, a társadalmi helytállás képességének fokozásában.

Ebben a felfogásban az elítéltek öntevékeny szervezete a közösségi nevelés legfőbb 
eszközét, legjelentősebb színterét jelenti. Tehát elsődlegesen nevelési részfeladat megoldá
sára hivatott, a nevelési folyamaton belül eszköz, módszer jellegű elem.

Az újranevelési folyamatnak háromféle hatása van az egyénre. Megváltoztatja a megisme
rési formát, azt a módot, ahogy azt a fizikai és társadalmi környezetét látja, amelyhez a té
nyek, a fogalmak, a meggyőződések, az elvárások tartoznak, módosítja cselekvéssel össze
függő és erkölcsi értékeit. Ezek magukban foglalják vonzalmait és ellenszenveit a csoportok 
és csoportszabványok iránt, érzelmeit a helyzetkülönbségekről és reakcióit azon dolgokra, 
amelyektől számára az egyetértés, illetőleg ellenkezés származik. Ezenkívül hatással van a 
motorikus cselekvésre, amelyben benne van az egyén szabályozottságának foka saját fizikai 
és társadalmi mozgását illetően.

A megismerési formára, az értékrendszerre és a cselekvésre gyakorolt hatás (és azok a 
folyamatok, amelyek előidézik ezeket a hatásokat) nem minden esetben azonos törvények 
szerint zajlanak le, sok esetben ellentmondásosak. Például a büntetésvégrehajtás alatt a 
cselekvésre irányuló, a szoktatás funkcióját ellátó szigorú szabályozás (magatartási 
szabályok, kényszer-életrend, a munkáltatás szervezete stb.) vitathatatlanul szükséges és a 
személyiség bizonyos összetevői vonatkozásában eredményes is lehet. Ugyanakkor a túl
szabályozottság aláásása az érzelmi biztonságot, az érzelmi megközelíthetőséget csökkenti, 
lesüllyeszti az egyén aktivitását, autonómiáját. így az esetleges nevelési eredménnyel együtt 
a célkitűzéssel ellentétes hatás is létrejön. A belső ellentmondások elhárítása a büntetésvégre
hajtási nevelés egyik legfontosabb feladata. Az egyes nevelési mozzanatok megfelelő 
időzítése, a tudatosság, az egyéni és csoportos terápiás formák helyes kombinációja, időbeni 
programozása egyaránt lényeges.

Az öntevékeny szervezetnek — mint nevelési eszköznek — az alkalmazása segít 
a belső ellentmondások kiiktatásában, olyan feltételeket teremt, melyek között az 
egyes mozzanatok egységesen, egymás hatását nem csökkentve érvényesülhetnek. Nem 
csendesedik a vita arról, hogy szabad-e a fogva tartott bűnelkövetők csoportjait „közösség
nek” nevezni? Vitathatatlan, hogy célkitűzésként el kell fogadnunk ezt a fogalmat: a bünte
tésvégrehajtási nevelésnek kell, hogy olyan célja is legyen, hogy e tevékenység eredménye
képpen „közösségivé” váljon az elítélt -  legalábbis közösségibbé, mint a nevelési folyamat 
kezdetén.

A közösségre figyelés, a közösség elvárásainak megfelelő viselkedés a szocialista társa
dalom minden tagjával szemben kívánalom. A társadalmi nevelés valamennyi területén a 
gyermekektől a felnőttekig, a munkahelyektől a legkülönbözőbb társadalmi és egyéb szerve
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zetekig jelentkezik ez a feladat. Meggyőződésem, hogy a szocialista büntetésvégrehajtást a 
„nem szocialista” börtönöktől az is megkülönbözteti, hogy a szocialista pedagógia alapállá
saként megfogalmazott közösségi nevelést végzi — sajátos pedagógiai feltételeit is figyelembe 
véve.

Tehát: mint célkitűzés jogos a „közösségi” szó használata az elítéltek nevelésével kapcsolat
ban. Elmondhatjuk-e ugyanezt az elítéltek közösségeinek nevelésére vonatkoztatva is? 
Bizonyos szempontból egyszerűsítené a dolgot, ha a „közösség” helyett a „csoport” szót 
használnánk és csoport-nevelésről, csoport munkáról beszélnénk. Ezzel azonban részben a 
szándékunkkal ellenkezően tartalmilag az eszköz-módszer irányában szűkítenénk le a 
fogalmat, másrészt utat engednénk a „csoport” fogalmat kísérő szociológizáló, pszicholó- 
gizáló megközelítéseknek.
_ Véleményem szerint az elítéltek közösségi nevelése az elítélt csoportokra irányul és azt 
célozza, hogy alakuljanak ki és erősödjenek meg a közösségi vonások. Ebben a csoport 
összetételétől és egyéb feltételektől függően lehet eredményeket elérni. Ha a csoport érték- 
rendszerében vannak olyan elemek, melyek egybeesnek a büntetésvégrehajtás céljaival -  és 
így a büntetésvégrehajtásra vonatkozó társadalmi elvárásokkal is -  valamint együtt vannak 
azok a feltételek, melyek bármely közösség létrejöttét biztosítják, akkor beszélhetünk elítélt 
közösségekről is.

Ha a büntetésvégrehajtás egy szervezeti egységén belül kialakíthatók ilyen elítélt közössé
gek, akkor kell és lehet az öntevékeny szervezeteket megszervezni és működtetni. Az öntevé
kenységnek ugyanis lényeges eleme, hogy a magatartás külső, a felügyelet által történő irá
nyítása és ellenőrzése helyett az elitéit közösségek által történő irányítás és ellenőrzés törté
nik. Az öntevékeny szervezet elsősorban a közösségek öntevékenységét jelenti.

Az elítélt közösségek színvonala egyébként is meghatározó módon befolyásolja a nevelő 
munkát. Ha ezt nem sikerül magas szinten megoldani, akkor az egyéni nevelés eredményes
sége is kétségessé válhat.

A megfelelően kialakított közösségek aktivizálják az elítélteket, elősegítik, hogy maga is 
aktív résztvevője legyen a nevelési folyamatnak.

A közösség mint környezet reagál az egyes ember viselkedésére, szinte tükröt tart eléje, 
amelyben megláthatja, hogy a társak elfogadják vagy elutasítják cselekedeteit. Ez a közösségi 
szembenállás segíti elő kedvező esetben a magatartás önkorrekciójának fejlődését, újra tanít
ja az elítéltet a szociális környezetben, szociális kötöttségek között élni.

Az egyéni jellegű nevelői tevékenység eredménye -  mely tevékenység arra irányulhat,hogy 
az egyén önmagán belül rendezze újra a világhoz, az emberekhez, saját megához való viszo
nyát — csak ritkán hozhat stabil eredményeket. Az egyéni foglalkozás megindítója kell, hogy 
legyen egy folyamatnak, de nem biztosíthatja az újjá rendeződő személyiségnek megfelelő 
új magatartás megtanulását, stabilizálását. Ehhez a közösség állandó ellenőrzése, a személyi
ség egészére kiterjedő hatása szükséges. Ha ez a hatás irányát tekintve nem azonos az egyéni 
foglalkozásáéval, akkor nem lehet nevelési eredményre számítani.

Az egyéni foglalkozás során a nevelő csak bizonyos jellemző személyiségvonásokkal, né
hány fontos tettel, eseménnyel tud foglalkozni. Az a közösség azonban, amely az elítélt élet
terét jelenti, annak egész személyiségéhez fordul, „egyszerre minden szerepében megszó
lítja”. Ugyanakkor a közösségi korrekció mindig konkrét, mindig valamilyen adott maga
tartást bírál vagy erősít meg, így az egyéni foglalkozásokon kialakított elvi-általános gyakor
lati kiegészítője lehet.

A közösségi vonások erősítésének, fejlesztésének legfontosabb eszköze, módszere az 
öntevékenység.

Az elítéltek adott csoportja ismeri feladatait, tisztában van azokkal az elvárásokkal, 
melyeket velük szemben támasztanak és lehetőséget kap arra, hogy ezt önként és öntevé
kenyen végzett munkával teljesítse. A feladatok és az elvárások tartalmilag nem különböznek 
a korábbiaktól — egyszerűen csak az történik, hogy amit más esetben paranccsal kényszerí-
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tett ki a felügyelet most „saját akaratából” végzi el a csoport. Ezzel azonban megnő az egyén 
felelőssége társaival szemben és egyben teret kap a közösség is arra, hogy befolyásolja tagjait, 
működhetnek azok a mechanizmusok, melyek az elítélteknek közösségük által történő neve
lését megtestesítik.

A magatartás szabályozást több területen is az elítélt közösségek vehetik át. Ezzel együtt 
csökken az a feszültség is, amely a nevelők és a neveltek együttműködését megnehezíti. Ez a 
magatartás szabályozás közvetettebbé válhat, jobban megközelíti a társadalomban, általában 
szokásos formákat, jobban alkalmazkodik a szabadulás utáni élet követelményeihez, jobban 
felkészít a beilleszkedésre.

^  ★ ★ ★

Van néhány alapelv, melyek megvalósítása eldönti, hogy adott egység a fenti elvárásoknak 
megfelelő öntevékeny szervezet-e.

Az öntevékeny szervezetek működését demokratikus vonásoknak kell jellemezni. Meg kell 
szervezni azokat a fórumokat, ahol saját ügyeiket megtárgyalhatják, beszámoltatják a közös
ségvezetőket. A csoportok összetételétől, fejlettségi szintjétől függően javaslattételi, döntési 
jogkört kell biztosítani számukra különböző kérdésekben. Úgy kell a fórumrendszert meg
szervezni, hogy általában ne a közösségvezetők tegyenek javaslatokat, hanem közösségek (pl. 
zárka-közösség, munkabizottság).

A közösségvezetők megbízatását nem célszerű félévnél hosszabb időre adni, a meghosszab
bításra a vezetőt javasló vagy megválasztó közösség javaslata alapján kerüljön sor. Az a 
tapasztalat, hogy ez a megoldás biztosítja, hogy a közösségvezető a legrátermettebb, leg
tisztességesebb elítélt legyen.

A demokratikus vonások természetesen a büntetésvégrehajtás sajátosságainak megfe
lelően érvényesülnek. A z öntevékeny szervezet nem „önkormányzaf’, működését jogsza
bályok, utasítások határozzák meg, saját szervezetére, működésére nem hozhat határozato
kat — legfeljebb javaslatokat tehet a működés ésszerűsítésére, az adott keretek között jobb 
megoldások alkalmazására. A szabályokhoz kötöttség mellett van közvetlen irányítás is. Ezt 
elsősorban a nevelők végzik. A z irányítás folyamatos és természetes velejárója az ellenőrzés 
is. Az öntevékenység addig terjed, amíg a büntetésvégrehajtási feladatok megoldására irányul, 
beleértve a nevelési feladatokat is. Ha ezzel ellentétes magatartások, tendenciák érvényesül
nek, akkor a nevelőknek be kell avatkozniuk.

A demokratikus vonások ellenére az öntevékenység nem jelent liberalizálódást abban az 
értelemben, hogy csökkennének az elítéltekkel szemben támasztott, a jogszabályokban meg
határozott követelmények. Az elítélteknek nem mást kell tenniük, legfeljebb másképpen. 
A viselkedési szabályzat, az intézet rendjét szabályozó utasítások változatlanok, a végrehajtás 
motivációja az, ami változik, a kényszerítés helyett az ésszerűségnek engedelmeskedve teszik 
dolgukat az elítéltek.

Az öntevékeny szervezetek saját életük szervezésére, irányítására, egyes konkrét munka- 
tevékenységek és munkafeladatok megoldására alakulnak. Tevékenységüket a feladat
orientáltság jellemzi, a célok elérése érdekében lefolytatott ésszerű tevékenységet végeznek. 
Éppen ezért tevékenységük eredményessége, teljesítményük mérhető, értékelhető. Kollektív 
feladatmegoldáshoz szükséges képességeik fejlődhetnek, kibontakozhatnak. Lényegében 
minden olyan ponton, ahol a feladat ellátás nem igényel különleges szakértelmet, illetve az 
átlagosnál nagyobb felelősséget, dolgozhat elítélt közösség vagy közösségvezető. Ahol ki
terjedten működnek öntevékeny szervezetek, ott „beépülnek” a büntetésvégrehajtási 
apparátusba, közvetlen munkakapcsolatban vannak az intézet szakszolgálataival.

A különböző feladatokkal megbízott közösségvezetők és közösségek felelősséggel tartoz
nak megbízatásuk teljesítéséért. Tevékenységüknek nem valamiféle „terápiás” célja van: 
napi valós életük, munkájuk irányítása, szervezése komoly feladatot jelent, ha hibáznak 
azzal ennek a valóságos életnek a szervezettségét, rendjét, saját nyugalmukat zavarják meg.

34



Ezért feladataik teljesítéséért felelősséggel tartoznak elítélt társaiknak, de az intézet vezetésé
nek is. A felelősség akár fegyelmi felelősségre vonásban is megjelenhet.

A felelősséggel arányosan hatáskört is kell biztosítani feladataik megoldásához. Ez leg
általánosabban utasítási jogot jelent elítélttársaikkal szemben és javaslattevési jogot jutalma
zásra, fegyelmi felelősségre vonásra.

Az öntevékeny szervezetek irányítása a nevelési szolgálat feladata. Az irányításba be kell 
vonni a szervezeti egység konkrét feladatát tekintve illetékes szakszolgálatot is. így például a 
termelési területen működő közösségek irányításába a vállalati szakembereket, a belső élet 
irányításában résztvevő közösségeknél az őrszolgálat vezetőit, beosztottjait.

Az irányítás a közösség érettségi fokának megfelelően lehet direkt vagy közvetettebb. A 
cél: annak elérése, hogy az irányítás tanácsadás formájában történjen. Ez a közösségek fej
lettségének egy magasabb szintjét jelenti. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ez a szint 
általánosan elérhető.

★ ★ ★

Teljesen világos, hogy a büntetésvégrehajtás egészét nem lehet az elítélt öntevékeny szer
vezetekre alapozni, átszervezni, számos feltétele van annak, hogy viszonylag szélesebb kör
ben működhessenek ezek a szervezetek.

A jogszabályi feltételek adottak: a Büntetésvégrehajtási Szabályzat és a Szakutasítás lehe
tővé teszik az öntevékeny szervezetek működtetését és meghatározzák működésük kereteit. 
Előírják, hogy az öntevékeny szervezetek működésének rendjét az intézet parancsnoka 
hagyja jóvá és ezzel megteremtik annak lehetőségét, hogy az intézet adottságait, a fogva 
tartottak összetételét, messzemenően figyelembe vehesse a szabályozás. így meghatározhatja 
az öntevékeny szervezetek vezetői megbízatásának módját, az elítéltek jogait jelölésre, vá
lasztásra, tisztségviselők leváltására. A Szakutasítás rögzíti, hogy fogházban és börtönben az 
egyes közösségeket vezető elítéltekből vezetői tanács hozható létre, melyet megválasztott 
elítélt irányít. Felhatalmazza a tanácsokat, hogy az elítéltek életével, az öntevékeny szerve
zetek munkájával kapcsolatban javaslatot tegyenek, véleményt mondjanak.

A jogszabályok az öntevékenység kialakításának lehetőségeit fokozatokhoz kötik. E 
szerint fegyházban a művelődési és sporttevékenység és a szabad idő megszervezésében, 
valamint a termelő munkában van helye az egyéni öntevékenységnek, a börtön és fogház 
fokozathoz hasonló közösségi munkára nincs lehetőség. Ez a jogszabályi előírás a különböző 
büntetésvégrehajtási fokozatok differenciálási törekvéseivel van összhangban, ugyanakkor 
éppen abban a fokozatban teszi lehetetlenné az öntevékeny szervezetek munkáját, ahol a leg
hosszabb tartamú szabadságvesztést töltők vannak, és ahol feltételezhetően a legnagyobb 
szükség lenne a közösségi vonások erősítésére.

A magasszintű jogszabályok mellett az öntevékeny szervezetek működési és szervezeti 
szabályzatai a legfontosabb dokumentumok, melyek nagy részletességgel szabályozzák e 
szervezetek munkamegosztását, együttműködését, felelősségét és hatáskörüket.

A feltételek között a legjelentősebb az elítéltek összetétele, 
a közösségek fejlettségi foka

Az összetétel szempontjából a döntő, hogy többségben legyenek azok az elítéltek, akik alkal
masak arra, hogy öntevékeny szervezetekben éljenek és dolgozzanak. Legyen bennük együtt
működési készség a feladatok megoldására, alkalmasság az önállóságra, felelősségtudat saját 
cselekedeteikért és a közösség helyzetéért, fejlődéséért. Ennek az alkalmasságnak a mutatóit 
nehéz meghatározni. Kezdetben sokan aggódtak a fogház fokozatú, gondatlan elkövető 
elítélteknél szervezett öntevékeny szervezetek jövőjéért is. Ez megismétlődött akkor, amikor 
tudatosan kiválogatott, első bűntényes elítélteknél szerveztek öntevékeny szervezetekre
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alapozódó bv-rezsimet Solton. Az évek óta több intézetben folyó munka ma azt látszik bi
zonyítani, hogy az elítéltek sokkal nagyobb hányada rendelkezik olyan adottságokkal, 
melyek az öntevékenység széles körű kibontakoztatását teszik lehetővé.

A fogva tartottak megfelelő kiválasztása különösen indokolt ott, ahol az őrszolgálati 
feladatok egy részét is öntevékeny szervezetek veszik át. Itt meg kell akadályozni, hogy a 
biztonságra veszélyes elítéltek a szervezetekbe bekerülve gondokat okozzanak. A kezdeti 
bizalmatlanság után a tapasztalatok azt is igazolták, hogy jó szervezés, a demokratikus 
vonások biztosítása, a folyamatos ellenőrzés mellett nem fordulnak elő nagy számban vissza
élések a közösségvezetők részéről a kapott lehetőségekkel.

A közösségek fejlettségének színvonala is meghatározza, hogy van-e lehetőség az öntevé
kenység széles körű fejlesztésére.

A minimális feltétel: a csoport értékrendszerében megfelelő helyet foglaljon el az együtt
működés a bv. testülettel, a célul kapott feladatok elfogadása, és törekvés azok megvalósítá
sára. Kell, hogy legyen lojalitás és szolidaritás a tagok között, éspedig olyan szolidalitás, 
amely az elfogadott célok eléréséhez adott segítségben nyilvánul meg, nem pedig valamiféle 
„zsiványbecsület” kifejezése.

A kollektivitás bizonyos szintje nélkül nem lehet eredményes az öntevékeny szervezetek 
működtetése. Ha ez hiányzik, akkor nem érvényesülhetnek azok a közösségi mechanizmu
sok, amelyekről korábban szóltunk, a szervezetek munkája nem lehet hatékony, a kívánatos 
nevelési cél nem érhető el. Fontos feltételű sokrétű, az öntevékenységnek nagy teret engedő 
feladat és tevékenységrendszer megteremtése.

Az „öntevékenység” az életben, a feladatok megoldásában az önkéntes tevékenységben 
nyilvánulhat csak meg. Minél többfajta tevékenységre van lehetőség, annál szélesebb körben 
lehet ennek a tevékenységnek az irányítását, szervezését az elítéltek közösségeire bízni. 
Minél szélesebb körű ez a tevékenység annál jobban átszövi, jellemzi az elítéltek napi életét, 
annál nagyobb nevelési eredmény várható az öntevékeny szervezetek működésétől.

A legfőbb tevékenységi területek: a termelő munka, a körletek belső élete, a szabadidős 
tevékenységek (a sport és közművelődés), a lakókörlet és környékének karbantartása, ön
kéntes munkával történő fejlesztése, kellemesebbé tétele. Az állampusztai öntevékeny szer
vezetről írott cikk igen jó példát mutat arra, hogy milyen széles körű tevékenységi rendszer 
alakulhat ki megfelelő körülmények között.

Végül: nagyon fontos feltétel a személyi állomány tudatos, tervszerű munkája; az egységes 
szemlélet kialakítása; az együttműködés a szakszolgálatok között.

A demokratikus vonások erősítésének alapja a szabad kommunikáció : ezt a személyi állo
mánynak nemcsak eltűrni, hanem támogatni kell.

Az eredményes feladat megoldásához biztosítani kell a szakszolgálatoknak a megvalósítás
hoz szükséges eszközöket és időt.

A munkához ismeretekre van szükség: ezt a felügyeletnek kell megtanítani az elítéltekkel.
Az öntevékeny szervezetek létrehozásának, működtetésének van egy olyan következ

ménye is, hogy miután a büntetésvégrehajtási feladatok egy részét elvégzik, lehetőség nyílik a 
személyi állomány egy részének más feladatkörbe történő átcsoportosítására. A baracskai, 
állampusztai, pálhalmai öntevékeny szervezetek kialakítása pl. több mint 60 őrszolgálati 
beosztott átcsoportosítását tette lehetővé.

összességében -  azzal együtt, hogy az öntevékeny szervezetek beállításával sok területen 
személyi létszámot takaríthatunk meg — a feladatok általában szaporodnak egy új rendszer 
megszervezésével. Ez a többletmunka azonban a személyiségformáló nevelő hatások ered
ményesebbé válásában megtérül.

Fejes Imre
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