
A z informális csoportok működése 
és az elítéltek hatása társaikra

A büntetésvégrehajtás szakemberei — sok egyéb mellett — adósok még az elítélt 
informális csoportok keletkezésének felderítésével. Kevés megbízható adat 
áll rendelkezésünkre, hogy e minden intézetben fellelhető jelenséggel, szak
szerűen és eredményesen harcoljunk. Pedig a gyakorlatban ezt nap mint nap 
érzékeljük, szinte már „tapintjuk” , de mindig kisiklik a kezünkből. Egy-egy 
újabb „esemény” kapcsán értetlenül keressük, vagy „gyártjuk” a magyará- 
zát okát

A következőkben egy ilyen lehetséges következtetést adunk közre, a Baracs
kai Fogház és Börtön elítélt állománya körében tapasztaltak felhasználásával. 
Elsősorban azzal a szándékkal, hogy az informális csoportok problematikájá
nak „alulnézeti” megközelítése, milyen módon segítheti a gyakorlati eligazo
dást. Nem titkolva annak reményét, hogy tapasztalataink is hozzájárulnak ah
hoz, hogy a nemrég még tabuként kezelt informális csoportok kérdése kiváltsa 
a megérdemelt szakmai érdeklődést.

A téma kapcsán nem kerülhető meg az a furcsa megállapítás, hogy noha 
a börtön totális intézmény, mégse tudjuk kielégítően ellenőrizni az elítélt maga
tartását. De, miért nem? Mert, ha az elítélt néhány alapvető viselkedési sza
bályt betart; ha nem követ el kirívó fegyelemsértést, ha minimálisan eleget tesz 
munkakötelezettségének, (tehát ha un. „problémamentes ember ja k k o r  min
den más vonatkozásban kivonhatja magát az ellenőrzés alól. Mindezt bizonyít
ják az előforduló szökések, szökési kísérletek, az elítélttárs sanyargatása, az 
időnként felszínre kerülő visszaélések és még a sort hosszan folytathatnánk.

Még kevésbé van mód -  néhány kivételtől eltekintve -  a személyiség mé
lyebb rétegeiben bekövetkezett változások valós megismerésére. Meglepetést, 
csalódást kelt például a nevelőben, ha azt tapasztalja, hogy az az elítélt, aki
ről azt feltételezte: magatartása jelentősen, kedvezően változott, tetteivel 
pont ennek ellenkezőjét bizonyítja. (Az eltávozásokról, a büntetésfélbeszakí
tásokról nem érkezik meg az adott időpontra, a bíróságnak vissza kellett von
nia a megkapott kedvezményét, mert újabb bűncselekményt követett el stb.)

A nevelő feladatával és munkájával kapcsolatban ma már valamennyi bün
tetésvégrehajtási intézetben jogos igény: ismerje az elítélt személyiségét, tegyen 
is valamit annak korrekciója érdekében. A nevelők zöménél, egyébként a mun
kájukkal kapcsolatban, jelentkezik is ez a belső késztetés. Ennek ellenére az el
ítélt és a nevelő kapcsolata jelenleg még közel sem alkalmas — a közismert okok 
miatt (létszám, ítéleti idő stb.) -  a személyiség korrekciójára abban a mérték
ben, azt a szakmai közvélemény elvárná. Ugyanakkor ez a kapcsolat — mind 
tartalmában, mind hatásában -  mégis lényegesen kedvezőbb mint a személyi
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állomány összes többi tagjának az elítélthez való viszonya. Tapasztalatok sze
rint az informális csoportok keletkezése — kevés kivételtől eltekintve — nem a 
szűkén vett nevelői működési kör területén keresendő.

A büntetésvégrehajtás más alkalmazottjával szemben ma még nem lehet 
olyan követelmény, mint a nevelővel. Kapcsolatukat majdnem pontosan de
finiálja az elnevezés, a megszólítás: „felügyelő úr” .

Arra felügyel többek között, hogy:
— az elítélt ne hagyja el a számára kijelölt helyet,
— jól-rosszul végezze el a rábízott munkát,
— zömmel tartsa be a magatartási szabályokat, egyéb előírásokat,
— viselkedjen úgy, ahogy a legkevesebb zavart okozza, illetve megkönnyíti 

szolgálatának ellátását.
Tehát az elítélt viselkedésének csak a felületi vonásaira tud „felügyelni” 

és a legtöbb esetben — szándékaink ellenére — ezzel ki is merül pedagógiai 
tevékenysége.

Az elítéltek számára viszont roppant jelentős a felügyelő személye, jó  és 
rossz tulajdonságai, szokásai, esetleges emberi gyengéi. Minden megnyilvánu
lását szakadatlanul figyelik, igyekeznek bizalmába férkőzni, előnyös érték
rendű kapcsolatot teremteni vele, majd mindezt a maguk számára hasznossá 
tenni. Ennek lehetőségét megkönnyíti, hogy — a büntetésvégrehajtási rezsim 
természetéből adódóan — óhatatlanul találhatunk közös érdekeltségeket. 
(Például: a munkáltatásban, ahol a termelési eredmények egyes mutatóinak 
teljesítésében a felügyelő és az elítélt anyagilag egyaránt ösztönzött.) Nem 
ritka eset ma még az sem, hogy egyes elítélteknek nagyobb a szakértelmük a 
termelési gyakorlatuk, az iskolai végzettségük, az általános műveltségük, mint 
a felügyeletnek. Az ilyen körülmények okozzák azt a jelenséget, hogy — leg
alábbis tartalmát tekintve — az irányítás „átcsúszik” az elítélt kezébe; így szin
te megfordul az alá- fölérendeltségi viszony. Jogtalan előnyök nyújtása, sőt 
bűncselekmények forrása lehet az ilyen helyzet, amire számos esetben adó
dott már példa.

Intézményesen foglalkoztatunk elítélteket adminisztratív és egyes igazga
tási feladatok ellátásában. Ez nem is lenne hiba, amíg az ellenőrzés a megfelelő 
szinten, korrekt és szakszerű, amíg csak a szabályzatokban rögzített hatáskört 
engedi át az elítélteknek. Gyakori jelenség azonban, hogy hozzá nem értésből, 
vagy kényelemből olyan feladatokat is az elítéltekre bíznak, amellyel már tény
leges hatalmat gyakorolhatnak társaik felett.

Az így kialakult — talán hozzá sem kell tenni! — meg nem engedhető „mun
katársi” viszonyt az elítéltek saját érdekükben mérhetetlenül kiaknázzák, 
tiltott: előnyökhöz jutnak, sőt anyagi haszonra tesznek szert. Ez a tevékenysé
gük azután fokozatosan kiterjed és szervezetté válik. A funkcióba került, ha
talommal bíró elítélt (az un. „rabminiszter”) vagy más, rendszerint negatív 
tulajdonságai m iatt vezéregyéniség, társaival való kapcsolata „csereviszonnyá” 
redukálódik. Értesüléseit, valamint a helyzetéből adódó egyéb megszerezhe
tő előnyöket, először egymás; majd a többi elítélt között adás-vétel tárgyává 
teszi.

Ezzel szükségszerűen létrejönnek az alapvető feltételek azonossága miatt 
a minden intézetben fellelhető informális szervezetek, amelyek lényegüket te
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kintve csak annyiban térnek el egymástól, hogy az ellenőrzés milyen mérték
ben tudja működésüket felderíteni, illetve korlátozni... De a számos fegyelmi 
és esetleges bírósági ügy arra m utat, hogy ez a törekvés gyakran eredménytelen, 
sőt az informális szervezet a felügyelet egyes tagjait is korrumpálni tudja.

Nyilvánvaló, hogy akkor járunk el helyesen, amikor felismerjük és jelen
tős tényezőként számításba vesszük létezésüket és működésüket. Eljutunk 
oda, hogy vizsgáljuk hatásukat és dinamizmusukat, amelyekkel az elítéltek, 
az egyes elítélt csoportok és közösségek egymást „nevelik” , elfogadtatják a 
saját börtönön belüli és — egyes esetekben — a börtönön kívüli normarend
szerüket. Hadd utaljak itt Makarenko praxisára, aki — találóan utalva a jelen
ség rendkívüli visszahúzó hatására — ezt a réteget a közösség mocsarának 
nevezte.

Ismert, szinte szállóigévé vált ez a mondás: „a börtön a bűnözés iskolája” . 
El kell fogadnunk, hogy ennek a megállapításnak jelentős valóságtartalma is 
van. Az informális csoportok tevékenységének egy része ugyanis sajátos szub
kultúrát közvetít az egyénhez. Ezért a börtönökben a „bűnöző” csoportok a 
maguk sajátos értékeit, életfeltételeit és viselkedési mintáit igyekeznek átadni. 
(A szubkultúra elterjedését jelenségi szinten, de hatásosan illusztrálja a bör
tönszleng, vagy börtönzsargon elterjedtsége.)

A baracskai intézetben is nagy veszélyt rejt magában a bűnöző életfelfogás 
terjedése. Sok olyan elítélt is a fogházba kerül, akik kisebb súlyú bűncselek
mény elkövetése m iatt, már többszörös visszaesők, vagy korábban fegyház- 
ban is voltak. Negatív hatásukat mutatja, hogy a viszonylag zárt közösséget al
kotó és vallási normákat követő, katonai szolgálat megtagadásáért elítéltek 
közül is egyre többen követnek el anyagi indítékú fegyelemsértést. A korábban 
náluk ismeretlen tiszteletlen magatartás, munkafegyelem-sértés stb. is elő
fordul.

A spontán rejtve kialakuló elítéltcsoportoknak mindig megvan az a lehetsé
ges veszélyük, hogy nevelési céljaink ellen hassanak. Ez abból a tényből adó
dik, hogy míg a személyi állomány — feltételezve a mindenki nevel „elvet” 
is — viszonylag kevés időt tö lthet az elítélttel, addig a csoport vagy a csoportok 
rendszere állandó hatást gyakorol egymásra. Ezért jobban megismerhetik a 
csoportban lévő személyiség pozitív, illetve negatív vonásait, befolyásolásának 
módjait, lehetőségeit. Minden tevékenységét ellenőrizni tudják és ellenőrzik is. 
Az informális csoportok által nem megfelelőnek tarto tt viselkedést szankcio
nálják, mellyel szemben gyakran a rezsim ellenállása is kevésnek bizonyul. 
Ilyenek a pokrócozás; egymás úgynevezett „lebuktatása” , „feldobása” stb.

Reálisan nem törekedhetünk arra, hogy az informális szervezeteket végér
vényesen felszámoljuk, mert minden ilyen kísérlet eleve kudarcra ítélt. Hadd 
említsem itt a leggyakoribb hibát, amit elkövetünk. Az elítéltek sorozatos sza
bályszegését tapasztalva, újabb szabályokkal próbáljuk kikényszeríteni a mara
déktalan teljesítést. Ennek az elítéltek körében gyakran az az eredménye, hogy 
megnöveltük az amúgy is nehezen teljesíthető szabályok sokaságát. Majd a kör 
azzal zárul rövidre, hogy tovább terheltük a személyi állományt ellenőrzési 
feladatokkal, mely előzőleg a szabályszegések ismétlődése miatt, egyébként 
se volt kielégítő.
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Nem szólva arról, hogy a mindent átfogó szabályozás fokozása minden eset
ben növeli az elítélt pszichés feszültségét, mely a tapasztalatok szerint ugyan
csak további szabályszegésre befolyásolja őket.

A nevelő munka abban az esetben lehet eredményes, ha a közvetlen nevelői 
ráhatást a csoportok közvetett pozitív hatásával meg tudjuk sokszorozni, ké
pesek vagyunk a csoportdinamizmusokat a nevelés szolgálatába állítani. Azt 
kell elérnühk, hogy ellenőrzésük és irányításunk maradéktalanul érvényesül
jön. A csoportok kialakítása során olyan közösségeket kell létrehoznunk, 
amelyek az egyén szempontjából döntő fontosságú vonatkozási csoportonként 
működve a kívánt irányba befolyásolják az egyén viselkedését, és a nevelési 
összhatás eredményeként eléijük a magatartás változását, a személyiség kor
rekcióját.

Erre Baracskán a legalkalmasabbnak az öntevékeny szervezetek létreho
zása és működése bizonyult. Tapasztalataink szerint — a személyi állomány 
előzőekben vázolt, korlátozott lehetőségei miatt — csak az önkormányzat 
csoportjai képviselnek olyan erőt, amely ellensúlyozni képes az informális 
csoportok visszahúzó hatását. (Az önkormányzat és öntevékeny szervezet fo
galmát, mint pedagógiai cél és feladatviszonyt értelmezem és használom.) 
Ugyanis a legtöbb esetben képes illegális tevékenységüket felfedni, módosítva 
továbbéltetni vagy káros hatásukat mérsékelni, esetleg megszüntetni.

Az informális csoportok integrálódási folyamatának — helyesebben törek
vésének — részletes ismertetésére ehelyütt nem vállalkozhatom. Egyrészt a 
közlési lehetőség keretei ezt nem tennék lehetővé, másrészt még korántsem áll 
módomban ilyen összegzett, rendszerezett elemzést adni. Van azonban néhány 
olyan tapasztalaton alapuló módszer, amely kiállta a gyakorlat próbáját, s ta
lán figyelmet érdemel.

Az elítélt tisztségviselők választásának kérdése nem sorolható ma még a ki
kristályosodott módszerek közé. Ennek ellenére intézetünkben a közösségve
zetők közvetlen, titkos választását közel öt éven keresztül eredménnyel al
kalmazzuk, lényegében a szokásos-társadalmi gyakorlat idevonatkozó szabályait 
változtatás nélkül átvéve. Két megkötöttséget kell említenem: a nevelők, illet
ve bizonyos esetekben a parancsnok vétójogát mint biztonsági szeledet. Alkal
mazására eddig egy esetben került sor, valamint azt, hogy a megbízatás idő
tartama általában rövidebb.

Szeretnék most elvonatkoztatni az elítéltek „választójogának” propagandisz- 
tikus részletezésétől, kiemelve inkább a témakör szempontjából fontosnak ítél
hető pedagógiai összefüggéseket. így mindenekelőtt azt, hogy választások útján 
a legtöbb az esély arra, hogy a tisztségviselő a legnagyobb „közaktivitással”
— egyéb más képességek mellett — rendelkező elítélt legyen. Ebből pedig 
„látszatra” egy egyszerű mennyiségi összefüggés következik. Nevezetesen az 
önkormányzat csoportjai erősödnek, mert élükre a legalkalmasabb vezetők 
kerülnek. Az állítás természetesen fordítva is értelmet nyer, ugyanis az informá
lis csoportokat megfosztjuk a jó  képességű, potenciálisan számításba jöhető ve
zéregyéniségektől .

A választás mindenképpen függőséget is jelent a csoport tagjaitól. Ez 
nemcsak abban ju t kifejezésre, hogy a tisztségviselő méltatlanság esetén vissza
hívható, hanem abban is, amit némi leegyszerűsítéssel úgy szoktunk mondani:
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minél ismertebb valaki, annál nagyobb közösségi kontroll alatt van. Ez a szo
ciológiai mechanizmus a választási lehetőség megadása esetén az elítéltek köré
ben is működik, és nem kell bizonyítani milyen pedagógiai haszonnal kamatoz
tatható.

Amíg az elítélt tisztségviselők esetében a tapasztalatok azt igazolják, hogy a 
viszonylagos instabilitásra törekvés a célszerű, addig az elítéltek formális cso
portjai összetételében a viszonylagos állandóság biztosítása szolgálhatja legjob
ban nevelési céljainkat. A dolog lényegét számomra minden tudományos neve
lési magyarázatnál meggyőzőbben érzékeltetik -  ezért az analógiai -  az úgyne
vezett „népíróink” falu társadalmáról írott regényei (elsősorban Veres Péter, 
Illyés Gyula, Szabó Pál regényeire gondolok). A volt falvak csoportszerkezeté
nek állandósága, az egyén helye szinte automatikusan előírta a követendő maga
tartást. E ttől eltérni gyakran egyenlő volt a kegyetlen kitaszítottsággal, sőt el
bukással. Ez persze végletes példa, mégis úgy vélem, hogy a téma szempontjá
ból lényeges csoportdinamizmusok működését nem lehetne szemléletesebben 
érzékeltetni.

A börtönviszonyok között s ezt minden gyakorló szakember jól tudja, 
rendkívül nehéz a csoportok állandóságát biztosítani. Ennek sok elméleti és 
gyakorlati buktatója, objektív és szubjektív akadálya van. Csak a példa kedvéért 
ilyenekre utalok, mint a homogén és heterogén összetétel kérdése, vagy a zárka 
és a munkahelyi csoportok viszonya. Nem érzem magam hivatottnak, hogy bár
mely kérdésben mértékadó véleményt mondjak, csupán azt kívánom vázolni, 
amit az informális csoportok vizsgálódása kapcsán munkatársaimmal volt mó
dunk tapasztalni.

Mindenki igazolhatja ezt az állítást — ki is próbálható! —, hogy az elítéltek 
részéről önkéntes egyszerű csoportösszetételre törekvés tapasztalható. Kellő 
ellenőrzés hiánya esetén, bizonyos idő elteltével azt vehetjük észre, hogy pél
dául a pénzügyi írnokok brigádja „tiszta” katonai szolgálatot megtagadottak- 
ból áll; vagy egy adott zárkában csak közlekedési bűncselekményért elítéltek 
laknak stb. Nem célom e vonzás közvetlen pszichés okait taglalni, hanem mint 
intézeti szintű jelenségre,, „törvényszerűségre” hívnám fel a figyelmet. Egyben 
arra a tényre is utalnék, hogy a homogén csoportokban a negatív tulajdonsá
gok „összeadódása” lényegesen gyakoribb, mint a heterogén csoportokban. Az 
előzőek alapján már semmi meglepetéssel nem szolgál, hogy az informális 
csoportok összetételének vizsgálata kivétel nélkül homogéniát mutat.

Ma már többé-kevésbé megvan az egyetértés abban, hogy a munkahelyi kö
zösség a meghatározó — úgynevezett vonatkozási csoport — az elítélt számára. 
Nehéz azonban az állandóságot biztosítani, ha a munka befejeztével a munka
helyi brigád ideiglenesen megszűnik, tagjai különböző zárkák „csoportjainak” 
tagjaivá válnak. Sajnos, börtöneink többségében — az úgynevezett csillagrend
szerben építettek — ezen a helyzeten nincs mód változtatni.

Számos összetevője van még a viszonylagos csoportállandóság kialakításának, 
így említhető a belső fluktuáció is. Ezen az utóbbi időben sokat segített a mun
kába állítási bizottság eredményes működése. (Nálunk például közel 50 száza
lékkal csökkentette a fluktuációt.) Ennek Jó ték o n y ” hatásáról több ismerte
tés szólt már, melyhez csak annyit tennék hozzá, hogy nemcsak az új befoga
dottak csoportbesorolásában, hanem az áthelyezések lebonyolításában is jól
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funkcionáltatható: nem félve attól sem, hogy e feladat végrehajtásában a ne
hézkesség, az esetleges bürokratikus vonások megléte -  a csoportállandóság 
pedagógiai céljának érdekében -  bocsánatos bűnnek fogható fel.

Szeretném, ha az elmondottak meggyőzőek lennének ahhoz, hogy az infor
mális csoportok létezését ne tekintsük véletlen jelenségnek. Ha ez remélhető, 
akkor nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk a szűkebb értelemben felfogott 
ellenőrzésnek. Létre kell hozpi a személyi állomány tervszerűen és céltudato
san kidolgozott ellenőrzési rendszerét. Hadd vázoljam ennek a nálunk kialakított 
fő vonásait; azt is mindjárt hozzátéve, hogy ez csupán egy lehetséges változat.

Elsőként kell említenem a napi, jelentési rendszert. Ez lényegében egy rövid 
időt igénylő „érzékelő szonda” . Az a feladata, hogy jelezzen minden olyan 
dolgot, mely a napi normális életritmust zavarja vagy zavarhatja. Működése a 
következő: az elítélt kiscsoportvezetők (10—15 fős kiscsoportok vannak) 
jelentenek a nevelőjüknek, a nevelők a nevelési szolgálatvezetőnek, aki a napi 
operatív vezetői értekezleten — minden reggel 8 óra — rövid összegező érté
kelést ad. (Vezetői értekezleten részt vesz: parancsnokhelyettes, főagronómus, 
főkönyvelő, nevelési szolgálatvezető, őrségparancsnok, párttitkár, személyzeti 
vezető és parancsnok.) Ezzel a rendszerrel -  az önkormányzat szükségletéből 
adódóan -  párhuzamosan, illetve részben kiegészítőjeként van egy másik jelen
tési forma is. A munkák befejezése után minden brigádvezető (3 0 -6 0  fős 
brigádok vezetői) köteles jelentést tenni az önkormányzat vezetőnek. Ugyan
csak az önkormányzat-vezetőnek jelent naponként az öt épületfelelős. Majd 
az önkormányzat-vezető minden reggel -  7 órakor -  jelentést tesz nekem. 
Ezt követően, az ügyeletes munkabrigád vezetővel együtt a nevelési szolgálat- 
vezetőnek is beszámolnak.

Biztosíthatok mindenkit, hogy a rendszer csak így leírva ilyen bonyolult, 
a gyakorlatban nagyon olajozottan működik, bárki meggyőződhet róla. Attóí 
sem kell tartani, hogy sok időt vesz igénybe, hiszen -  az elmondottakból ki
tűnik — a munka zömét az elítéltek végzik, így az érintett munkatársak erre 
mindössze napi 5 -1 0  percet fordítanak.

A másik ellenőrzést úgy is lehet nevezni, hogy „a fogadóórák rendszere” . 
Ennek az a lényege, hogy valamennyi vezető, alparancsnokig, illetve osztály- 
vezetőig bezárólag minden hónapban fogadóórát köteles tartani, melynek he
lyét és idejét az elítéltek ismerik. (A körleteken kifüggesztjük, vezetékes rádión 
felhívjuk rá a figyelmet.) A fogadóórákra bárki, minden előzetes kérelem és en
gedély nélkül elmehet, és előadhatja problémáját, a szükséges intézkedés nem 
marad el. Az információk megfelelő értékelése pedig egyfajta — elsősorban pe
dagógiai jellegű -  ellenőrzési lehetőséget is biztosít.

Rövid fejtegetésemben igyekeztem -  meglehetősen sűrítve -  közreadni azo
kat a tapasztalatokat, amelyeket Baracskán az elítéltek informális csoportjai
nak „természetrajzából” megismerhetünk.

Még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy e bonyolult probléma egy lehetsé
ges megközelítésére vállalkozhattam csupán, mégcsak azt se állítva, hogy kö
vetkeztetéseim minden esetben helytállóak. De hozzájárulhatnak talán a bün
tetésvégrehajtásnál egyre jobban terjedő egészséges törekvéshez;hogy : ne olyan
nak lássuk a börtön életét, amilyennek szeretnénk, hanem olyannak, amilyen 
valójában.
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