
VITA

A büntetésvégrehajtás 
és a pártfogók kapcsolatáról

A nevelőtiszt gondterhelten rakosgatja a kis kartonokat, amelyeken egy-egy, 
a csoportjába tartozó elítélt adatai szerepelnek, „Lássuk csak — töpreng ma
gában —, ez az ember négy hónap múlva szabadul, és még nem intézett semmit 
majdani munkahelyével,sőt, a családi kapcsolatai is rendezetlenek. Szakképzett
sége nincs, és ahogy látom, a legutóbbi beszélőre senki sem jö tt el hozzá. Szólni 
kellene a pártfogónak, csak előbb megkérdezem, van-e egyáltalán valamilyen 
elképzelése.” Néhány perc múlva az elítélt már o tt áll az asztala előtt. Elmond
ja: Budapestre szeretne jönni, mindegy, milyen helyen alkalmazzák, csak mun
kásszállás legyen.

A nevelő — a beszélgetés befejezése után — hívja a pártfogót. Bediktálja az 
adatokat, közli a szabadulás várható dátumát és javaslatot kér. A pártfogó rö
vid keresgélés után ad egy munkahelyi címet, ahová az elítélt fordulhat. „Jó 
lenne, ha a személyazonossági igazolványt még a börtönből átkérnétek az ille
tékes rendőrkapitányságra, és az is gyorsítaná az elhelyezkedést, ha a munka
könyv is a szabaduló kezében lenne. Ezen a módon már a szabadulás napjának 
estéjén a szállóra is beköltözhetne az emberünk.” Megállapodnak még abban is, 
hogy a pártfogó a következő hét egy meghatározott napján belátogat a bünte
tésvégrehajtási intézetbe, és elbeszélget a szabadulás előtt állók egy csoportjá
val -  afféle nevelői foglalkozást tart. A legutóbbi legalább olyan jól sikerült, 
mint az a látogatás, amelyet a nevelők tettek  a pártfogóknál.

*

Ez a fajta együttműködés napjainkban többnyire a tervek között szerepel. A 
büntetésvégrehajtási intézet kapuja — a tapasztalatok szerint — nemcsak a 
szabadulok számára jelent határt, hanem a velük hivatalból foglalkozóknak 
is.

Mint minden kapun, úgy ezen is van kiskapu, amely vagy nyílik — vagy nem. 
Lássunk először példát az első esetre.

Az Igazságügyi Minisztérium és a Csepel Autógyár 1978-ban kö tö tt szocialis
ta szerződést egymással. A cél az volt, hogy a szerződés keretbe foglalja, rend
szeressé és határozottá tegye a szabadultak utógondozásának — más vállalatok 
részéről inkább alkalomszerűnek nevezhető — folyamatát. A szerződést 1981- 
ben megújították, jeléül annak, hogy beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 
Nem kis része volt ebben Szombathy Miklósnak, a Csepel Autógyár egykori 
munkaügyi osztályvezetőjének — ma nyugdíjasának —, aki valami egészen kü
lönös ügybuzgalommal törődött azzal, hogy az utógondozás elvi céljaiból ha
tékony gyakorlat legyen.
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1964-ben (!) már hegesztőtanfolyamot szervezett Tökölön, a fiatalkorúak
nál. Azóta vallja magát pártfogónak — bár szigorúan véve „csak” társadalmi 
pártfogó. A gyárban ma már elismert, köztudott, hogy a dolgozók között jó 
néhány a szabadult — nem jelent kínos meglepetést senki számára sem a börtön
múlt.

A pártfogói intézmény elméletben nagyon jó — mondja némi indulattal 
Szombathy Miklós. — A gyakorlat azonban nagyon távol áll az elvektől... Ha 
minden szerv, intézmény legalább annyit tenne az utógondozás érdekében, 
mint a Csepel Autógyár, akkor jóval kevesebb lenne a visszaeső. Nagyon sokat 
járok a büntetésvégrehajtási intézetekbe — és nagyon kevés hasonló törekvéssel 
találkozom, a szó legszorosabb értelmében.

— Hogyan tartja a büntetésvégrehajtási intézetekkel a kapcsolatot? Milyen 
szempontok szerint választja ki, hogy hová megy el?

— Nincsenek különleges szempontjaim. Oda megyek el, ahová el tudok jutni. 
Ez így nagyon sommásan hangzik, de ez az igazság. A szocialista szerződésben 
a gyár vállalta, hogy a szabadultaknak munkát és szállást kínál. A büntetés
végrehajtási intézetekre pedig az hárul, hogy fokozott propagandát fejtenek 
ki, magyarán igyekeznek rábeszélni az embereket: menjenek a Csepel Autó
gyárhoz dolgozni.

— Ily módon a szocialista szerződés adja az elvi alapot. És a gyakorlat?
— Néhány bv. intézetben nagyon komolyan veszik a gyakorlatot. Vác, 

Sopronkőhida, Pálhalma — ez a három hely, ahonnan a munkahelyes levelek 
zöme érkezik, s ahová én is gyakran ellátogatok. Kőhidára például úgy is men
tem, hogy egy egykori elítéltet vittem magammal — ő számolt be korábbi tár
sainak tapasztalatairól. Vácott szintén volt ilyen beszélgetés. Vannak azután 
egészen közömbös intézetek, ahonnan évek óta egy levelet sem kap a gyár — pe
dig elképzelhetetlen, hogy senkinek ne lenne szüksége olyan munkahely
re, ahol jól kereshet és havi 140 forintot kell fizetnie a lakásért. Lassan már 
nem is tudom, hogyan nevezzem a munkásszállót; a körülményeit tekintve szál
lodának is beillik...

— Létezik tehát jó  kapcsolat néhány büntetésvégrehajtási intézettel. Hogyan 
kezdődött?

— Úgy összegezhetem: a beosztott nevelőtől a szolgálatvezetőn keresztül 
a parancsnokig mindenki komolyan vette ezt a bizonyos, sokat emlegetett szo
cialista szerződést. Nem csupán egy átfu to tt körlevél volt számukra a tény, 
hanem olyasvalami, aminek megértették a lényegét, célját; és másnapra sem 
felejtették el. így lett egyre jobb, egyre szorosabb a kapcsolat, hónapról hónap
ra, szinte észrevétlenül. Vallom és hiszem: ezzel érte el igazán a szerződés a 
benne foglalt elvek megvalósulását.

— Vissza tud emlékezni: hány intézetben járt már?
— Számszerűen nem tudom felsorolni. Van azonban egy füzetem, amely

ben évek óta minden adat szerepel: hol voltam, hány levél jö tt utána. Általános 
tapasztalatom, hogy egy-egy látogatást követően rövid időre megélénkült a 
^forgalom” . Ahol a nevelők céltudatos propagandája elmarad — onnan az ér
deklődés is hamar megszűnt. A magyarázat is egyszerű: mindig vannak „ellen
drukkerek” , akik mindenféle rémhíreket terjesztenek -  az adott esetben a
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Csepel Autógyárról. Például, hogy az itt dolgozók állandó rendőri megfigyelés 
alatt állnak, nincs egy ellenőrizetlen percük sem; pénzt nem kapnak a munká
jukért, mert úgyis letiltja a pártfogó — és sorolhatnám tovább. Ha nincs meg az 
ellenvélemény — a folyamatos tájékoztatás pedig a nevelő dolga! —, akkor 
előbb-utóbb a rémhírteljesztők győznek. Ilyen az emberi természet: még ha 
ellentétes is a logikával, akkor is azt fogadja magába, amit állandóan hall.

— A nevelőtiszteknek nagyon sok, más feladatuk is van a büntetésvégre
hajtási életben, mint a pletykákra — hadd nevezzem így! — figyelni. Ha csak ez
zel törődnének, nem jutna idejük arra, hogy az idő szabta kereteken belül tény-

Szombathy Miklós, az ország egyik első társadalmi pártfogója

legesen a neveléssel, a tudatformálással foglalkozzanak! S azt is el kell tárgyila
gos érvként fogadni, hogy több helyen is akár száz fölötti létszámú egy-egy 
nevelő „csoportja” !

— Sokat beszélgettem ezekről a gondokról a nevelőkkel, ismerem a helyze
tet. Azt szoktam ellenérvként felhozni: az a száz vagy százötven ember nem 
egyszerre, egy napon szabadul. Folyamatos a befogadás, az újak érkezése
— folyamatos a távozás is. A nevelő tudja előre a dátumokat: tessék a naptár
ban „előrelapozni” — és mindjárt meg lehet kezdeni időben a felkészítést!

— Jelent-e valamilyen könnyebbséget, munkamegtakarítást a nevelők részére, 
ha egy elítélt pl. a Csepel Autógyárba küldi el a munkahelyet kereső levelét?

— Vegyük a válaszhoz példának a következő vidéki utamat! Pálhalmára me
gyek, harmincnégy levél van a táskámban, valamennyit onnan írták. Az inté
zetben összehívják őket, leülünk, elbeszélgetünk. Elmondom, milyen a gyár: 
hol van a központ, hol vannak a telephelyek, ezeket milyen közlekedési esz
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közzel lehet megközelíteni; milyen munkakörök vannak, mennyi a kereseti 
lehetőség, milyen gyártmányaink vannak, azokat hol és hogyan használják fel; 
mennyibe kerül az étkezés, a munkásszállás, hol lehet a környéken szórakozni. 
Közlöm velük, hogy akinek vidéken van a személyazonossági igazolványa, an
nak át tudom kérni a ráckevei rendőrségre, ha a munkakönyv nem a bv. inté
zetben van az iratok között, hanem a legutolsó munkahelyen, akkor azt is 
megszerezhetem.

— Szabályos nevelői foglalkozást tart te h á t...
-- így is nevezhetjük. Van még valami, amit hosszú ideje hiába kérek úgy az 

elítéltektől, mint a nevelőktől: ez az, hogy állítsanak ki az adott intézetben egy 
igazolást arról, hogy mennyit fizetett ki az illető a tartozásából! A MIL-lapon 
ugyanis a teljes összeg szerepel, tehát nálunk, a gyárban a pénzügyi osztály 
automatikusan vonni kezdi a részleteket. Legyen szó akár gyermektartásdíj
hátralékról, akár kártérítésről: előfordult már nemegyszer, hogy valaki már 
mindent kifizetett — a részleteket azonban automatikusan vonni kellett tovább. 
Hónapokba telik sokszor, amíg nagy nehezen vissza lehet szerezni a „túlfize
te tt” pénzt. Úgy tudom, van belső utasítás arra, hogy az adósság kifizetésének 
mértékéről igazolást kell adni a szabadultnak. Csak törődni kellene vele: legyen 
o tt ez a kis papír is a többi között!

Mindezek után a nevelőnek a szabadulásra való felkészítésből az általános 
tudnivalók ismertetésén túl csak egy dolga marad: abban az esetben, ha a szaba
duló munkásszállást is kér, készít egy rövid jellemzést, amelyben az illető maga
tartását figyelembe véve, javasolja vagy nem javasolja a munkásszállón való 
elhelyezést.

Szívesen járom a börtönöket, szívesen foglalkozom a gyárban az o tt dolgo
zó szabadultak ügyes-bajos dolgaival. Pillanatnyilag 128-an vannak... Ha egy- 
egy napon nem vagyok benn, másnap alig győzöm „utolérni” magam. De ezt 
nem panaszképpen mondom, hanem csak annak igazolására, hogy nemcsak 
a nevelők vannak „túlterhelve” — nekem is akad bőven adminisztrálni, intéz
nivaló. ..

*

Szombathy Miklóst 1981-ben, a szocialista szerződés megújításakor az igaz
ságügyminiszter kitüntetésben részesítette.

*

Az országban feltehetően a Fővárosi Bíróságon van a legnagyobb létszámú 
hivatásos pártfogói csoport. A fogadónapokon rendszerint töm ött a várakozó
helyiség, a kis irodákban vágni lehet a cigarettafüstöt, négyen-öten is kérnek, 
érvelnek, magyaráznak egyszerre. A szabadultak sok esetben hozzátartozóju
kat is elhozzák — részben „igazolásképpen” annak alátámasztására, mennyire 
beilleszkedtek már; részben pedig azért, mert egyedül félnek a komor hiva
taltól.
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Négyen mondták el véleményüket, válaszoltak a kérdésekre: ketten régóta 
végzik ezt a munkát, ketten egy éven belül jö ttek . Valamennyien egyetértettek 
azzal, amit a többiek elmondtak; a könnyebb áttekinthetőség kedveert így osz- 
szefogva, s nem külön-külön adom tovább mondanivalójukat.

Az első kérdés arra vonatkozott: van-e valamilyen kapcsolatuk a büntetés
végrehajtási intézetekkel? . . ,

-  Nem nagyon ismerjük a nevelőket. Névről egyet-kettot, azt is jobbara
azért, mert a hozzánk fordulóktól hallottuk emlegetni őket.

-  Jó lenne szorosabbra fűzni az együttműködést?
-  Feltétlenül. A kezdet kezdetén, amikor még három pártfogó volt és ne

hány pártfogolt, lehetett kijárni a büntetésvégrehajtási intézetekbe -  volt rá 
idő. Nagyon nagy szükség volna a rendszeres tapasztalatcserére. Mások a ne
velők gondjai o tt benn -  és mások nekünk, itt kinn. Ha megismernénk köl
csönösen ezeket a gondokat -  sokat könnyíthetnénk egymás munkájában. 
Például, érkezik egy levél a bv. intézetből, amelyben a szabadulásra készülő 
munkahelyet keres. Nem úja meg sem az iskolai végzettségét, sem a szakmai 
gyakorlatát vagy képesítését, de még azt sem, hogy egyáltalán milyen munkát 
keres? A nevelő bizonyára automatikusan továbbítja az ilyen leveleket, s ma
gában talán még örül is, hogy az elítélt gondol a jövőjére -  pedig az ilyen sem
mitmondó sorokkal nem tudunk mit kezdeni. A kért információ helyett ujabb 
levelet kell írnunk, amelyet talán az a válasz követ, amelyre szükségünk van 
az érdemi ügyintézéshez. Ha a nevelő jobban odafigyelt volna -  kölcsönösen 
megtakaríthattunk volna munkát egymásnak! Kiadtak egy ötkötetes utasítast, 
amelyben részletesen benne van, mi minden hárul a nevelőkre. Jó lenne, ha az
elmélet gyakorlattá válna...

-  Mikor beszélgettek utoljára nevelőtiszttel?
Mind a négyen tanácstalanul néznek egymásra: nem tudnak időpontot mon

dani, legfeljebb annyit, hogy nagyon régen.
-  Rengeteg a javító-nevelő munkára ítélt emberünk. Az időnk nagy részét 

leköti a velük való törődés, ellenőrzés, adminisztráció. A pártfogók feladata 
tulajdonképpen az lenne, hogy a szabadságvesztésből szabadultakkal foglal 
kozzanak, és ehelyett gyakran ők szorulnak a háttérbe, örülünk, ha itt, az író
asztalnál ülve tudunk telefonálgatni, segíteni egy-egy pártfogoltunk érdeké
ben -  börtönökbe járni, véleményt cserélni bármilyen jó  lenne, de nem tudunk.

-  Van valamilyen javaslatuk, elképzelésük a megoldásra?
-  Valamikor volt rá példa, hogy ebben az időínséges világban is sikerült 

összejönni. Pilisszentkereszten sor került pártfogók és nevelők találkozására. 
Évente kétszer-háromszor talán meg lehetne szervezni; egy-egy nap az egyik 
munkahelyen sem pótolhatatlanul kiesett idő -  de ezalatt az egy nap alatt 
hónapokra elegendő új tapasztalathoz, információhoz juthatnánk. Már az is 
nagy szó lenne, ha kölcsönösen megismerhetnénk az egymás munkájával szem
ben tám asztott igényeket! Mi, pártfogók még egymást sem ismeijük nagyon 
(nem a Fővárosi Bíróságon dolgozókról van szó), nemhogy a nevelőkkel lenne 
bármilyen kapcsolatunk...

Véleményünk szerint — s az a kár, hogy ezt nem tudjuk élőszóban elmonda
ni -  a nevelők jobban átgondolt módon, hatékonyabban tudnának segíteni 
bennünket. Náluk hónapokkal a szabadulás előtt megkezdődhet a felkészítés,
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a munkahely, a lakás keresése — nálunk, amikor bekopog valaki, azonnal kell
— kellene — mindent biztosítani. Jobban kellene ügyelni arra: ne csak formaság 
legyen a munkahelyes levél, próbálják meg o tt benn ellenőrizni, tényleg oda 
akar-e menni dolgozni az illető? Panaszkodunk a túlterheltségre — de ennek 
egyik oka az, hogy gyakran fölösleges munkát végzünk. Kétszeri-háromszori le
vélváltás szükséges ahhoz, amit egyszerre is el lehetne in tézni...

*

Sokat beszélgettem a nevelőtisztekkel és a pártfogókkal való kapcsolatról. Az 
eddig olvasottakból valaki azt szűrhetné le: midenben a nevelők a hibásak, ők 
nem dolgoznak megfelelően.

Az effajta összegzés semmiképpen nem elfogadható. Van néhány olyan tény
-  például a létszám - ,  amelyet el kell fogadni megváltoztathatatlannak. Van 
néhány olyan észrevétel is, amelynek igazat kell adni: a formális információk 
továbbítása felesleges, céltalanul végzett munkát jelent a nevelőnek — és to
vábbi többletet a pártfogóknak.

A fővárosban dolgozó hivatásos pártfogók helyzete a legnehezebb, ez kétség
telen. K öztudott, hogy a legtöbb szabadult Budapesten él — a legnagyobb te
her az itteni pártfogókra hárul. Egyre szűkülnek a munkalehetőségek, hiszen 
rég elmúlt már az az idő, amikor a gyárak, vállalatok a termelésbővítést létszám- 
növeléssel oldották meg — vagyis szinte korlátlan volt a munkába állítás lehető
sége. Ma már egyre inkább azokra a gyárakra lehet számítani, amelyekkel a 
pártfogóknak vagy kiépült valamilyen kapcsolatuk — vagy olyan a munka, 
amelyre alig-alig lehet embert kapni.

Ugyanakkor az is tény, hogy mindössze egyetlen büntetésvégrehajtási intézet 
van a fővárosi pártfogók számára elérthető közelségben (a Gyűjtő), ahová el
mehetnének időnként tapasztalatcserére. A vidéki intézeteknél többszörösen 
könnyebb a helyzet: részben azért, mert kisebb a létszám (vidékről is sokan 
akarnak Budapestre jönni), részben pedig azért, mert a hagyományos építési 
módnak köszönhetően, egy épülettömbben helyezkedik el a büntetésvégrehaj
tási intézet és a bíróság, ezzel együtt tehát a pártfogók irodája is. Ezeken a he
lyeken nem kell szervezni a látogatást, hosszadalmasan egyeztetni az időponto
kat, többszöri levélváltással intézni az ügyeket: a pártfogó csak „átugrik” a 
nevelőhöz és fordítva. Itt tehát ideálisnak mondható a kapcsolat — az össz
képen azonban ez nem változtat, mert a szabadultakkal a legtöbb gond Budapes
ten van az ismertetett körülményekből adódóan -  a legjobb, legszorosabb kap
csolatnak tehát a budapesti pártfogók és á nevelők között kellett volna kiépülnie.

A jelen helyzetben a kapcsolatok hiányáért, a döcögő együttműködésért 
mindkét fél a másikat okolja, érveiket pedig mindkét oldalon indokoltan, a 
tényekre támaszkodva sorakoztatják fel.

Az együttműködés jobb megszervezéséhez azonban már ez is szolgálhat meg
felelő alapként.

*
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önként adódik a kérdés : hogyan tovább? A szabadulás előkészítéséből, a szaba- 
dítás utáni idők gondjaiból mennyit vállaljanak a nevelők és mennyit a pártfo
gók? Amikor az elítélt szabadulttá válik, a börtönkapun kívül egy másik válasz
tóvonalon is keresztülhalad; átkerül az egyik hivatalos szerv (a büntetésvégre
hajtási intézet) „fennhatósága” alól egy másik hivatalos szerv (a pártfogók 
vagy/és a rendőrség) fennhatósága alá. Az előzőekben leírtak azonban arról 
tanúskodnak, hogy a határ korántsem ilyen éles, mert a pártfogók már pártfo
go ljuk  szabadulása előtt is megkeresik a bv. intézetet néhány esetben, és a ne
velő is intézkedik különféle ügyekben még akkor, amikor az illető a szabadság- 
vesztését tölti.

Ki, mikor, mit csináljon? A segítségnyújtásban időnként átfedések voltak ta
pasztalhatók, máskor pedig éppen az ellenkezője -  mindkét fél úgy gondolta, 
majd a másik szerv intézkedik. Egy, a közelmúltban kiadott miniszteri állásfog
lalás meghúzta a határvonalat: sok más között eldöntötte, hogy a nevelő ne 
foglalkozzon az iratok beszerzésével, legyen az kötelező a szabadultra nézve — 
a szabadulás után. A pártfogó segíthet ebben természetesen, éppúgy, mint a 
többi teendő elintézésében.

Megszűnik tehát a kapcsolat a bv. intézetek és a pártfogók között, vagy pon
tosabban: a meglevő, meglehetősen vékony szálak is elszakadnak? Válasz 
helyett álljon itt a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön nevelési szolgálatának 
gyakorlata.

Történt még tavaly, hogy az egyik nevelői értekezletre meghívták a Miskol
con székelő pártfogókat is. Ez az egy nap elegendő volt ahhoz, hogy ne csak 
a munkakapcsolat minősége változzon meg, hanem jó  emberi kapcsolatok is 
kialakuljanak. Tulajdonképpen „apróságokat” beszéltek meg -  ezek azonban 
a közös cél érdekében végzett tevékenységet könnyítették, gyorsították meg. 
Például, korábban a nevelő -  az elítélt tájékoztatása alapján -  a nevelői jellem
zésben feltüntette a majdani munkahelyet is, így került az irat adott esetben 
a bv. bíró elé. A szabadulás után, ha az illető máshová akart menni dolgozni, 
ez gondot okozott a pártfogónak, a hatóságoknak, a szabadultnak. Ezen az em
lített megbeszélésen — amelyen a bv. bíró is részt vett — megállapodtak: a ne
velő annyit ír bele a jellemzésbe, hogy a szabadult a pártfogó által javasolt 
munkahelyen köteles elhelyezkedni.

Nemrég a nevelési szolgálat egy saját összeállítású kérdőívet küldött szét 
a megyében dolgozó kmb-seknek. Néhány kérdés: A megelőzés szempont
jából a rendőri gyakorlat mit tart célravezetőbbnek: a pártfogói vagy a rendőri 
felügyeletet? Milyen a kapcsolat a hivatásos pártfogókkal? A bv. intézet hogyan 
segítheti a körzeti megbízott munkáját egy-egy szabadult esetében? Rendőr

körzeti megbízott -  lehet-e véleményük szerint társadalmi pártfogó, ha a 
szabadult erre megkéri?

Ha nem is mindegyik kérdőív érkezett vissza -  jeléül annak, hogy a társ
szervek között inkább a fegyvertársi, mint a munkakapcsolat a jó —, a vála
szokból azért sok hasznos információhoz ju to ttak  a sátoraljaújhelyiek. Követke
ző lépésként azt tervezik: a körzeti megbízottakat is meghívják egy közös meg
beszélésre.

Száz-százhúsz elítélt ju t egy-egy nevelőre ebben a bv. intézetben. A pártfo
gók másik városban dolgoznak. A munkaidő ugyanannyi, mint máshol. Mégis 
kitűnő az együttműködés.

19



— Valakinek el kell kezdeni a kapcsolat kiépítését — foglalta össze a „ titko t” 
az intézet parancsnokhelyettese. Először elmegy az egész nap az értekezlettel, 
nem beszélve a szervezés idejéről. Másodszorra már csak annyit kell írni vagy 
mondani: „úgy, mint a m últkor” . Harmadszorra elég egy telefon. Megismertük 
egymást szakmailag és emberileg egyaránt — és becsüljük is a másikat. Többé 
nem személytelen intézmény a másik szerv, hanem olyan hely, ahol ismerős 
munkatársak dolgoznak ugyanazért a célért.

Követhető az újhelyi példa? Úgy gondolom: igen. Sőt: követendő!
Haeffler András
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