
A nevelés elvi és módszertani 
kérdései

Hogy milyen lesz a jövő büntetésvégre
hajtása, az nemcsak az anyagi erőforráso
kon múlik. A személyi és tárgyi feltételek 
mellett a korszerűsítés fontos tényezője 
a pedagógiai szakértelem, a nevelés- 
elméleti és módszertani műveltség foko
zása, ezért a koncepció központi helyen 
foglalkozik a büntetésvégrehajtási nevelés 
elméletének és módszertanának helyzeté
vel, tudományos színvonalának tovább
fejlesztésével. A büntetésvégrehajtási ne
velés fejlesztésében nélkülözhetetlen a 
tudomány segítsége. A koncepció megvaló
sítása csak akkor lehet sikeres, ha az 
együtt jár a személyi állomány nevelés- 
elméleti és módszertani ismereteinek gazda
gításával, magasabb szintre emelésével. 
Ennek elősegítése céljából szükséges a ne
velési követelmények meghatározása, a ne
velés elméletének és módszertanának meg- 
újítása, rendszerbe foglalása. Csak a vilá
gos célok, a szükségletek és lehetőségek 
ismeretében lehet megszabni a fejlesztés 
ütemét, és válhatnak elkerülhetővé az 
esetleg mellékvágányra szaladó intézke
dések, rögtönzések.

A büntetésvégrehajtási nevelés eddigi, 
mintegy negyedszázados fejlődése során is 
tett erőfeszítéseket a nevelés céljának, 
tartalmának, módszereinek és szervezeti 
formáinak kialakítására. Az elmélet és 
módszertan fejlesztésében eddig is bizo
nyos eredményeket ért el. Általánosság
ban azonban az volt a jellemző, hogy az 
élet, a gyakorlat igényeihez képest fázis
késésben volt, elmaradt a kívánalmaktól, 
holott az elméletnek — ha korszerű akar 
lenni — elébe kell mennie a szükséges 
változásoknak, túl kell haladnia a jelen 
gyakorlatát, formálnia kell a jövőt.

A büntetésvégrehajtási -pedagógia -— mint 
a neveléstudomány alkalmazott ága — 
fiatal tudomány, még csak fejlődésének 
kezdetén tart. Erőteljesebb kibontako

zása, tudományos művelése az elmúlt tíz 
évre esik. Jól ismert, hogy vita folyt és 
esetenként még folyik ma is létjogosult
sága és tudományrendszertani önállósága 
körül. Az ilyen jellegű viták azonban 
minden új tudományág kialakulásának és 
fejlődésének kísérő jelenségei.

A büntetésvégrehajtási nevelés elmé
lete sem lehet „fehér folt” , még akkor sem, 
ha eddig nem történt meg elméletének, 
módszertanának részletes kidolgozása. Ma 
még nincs egyetlen jól kidolgozott tankönyve, 
sem számottevő irodalma. Pedig az el
ítéltek nevelése nem lehet a sokszor egy
másnak ellentmondó „egyéni vélemé
nyek” , esetenként az „óhajok” , utópisz
tikus elképzelések pedagógiája.

A korszerű, új büntetésvégrehajtási 
jogszabályok alapján az elítéltek nevelé
sével kapcsolatos követelmények meg
növekedtek. Ezért egyre határozottabban 
lehetett érezni annak szükségességét, hogy 
a nevelés tartalmát és módszereit korszerű
síteni kell. A gyakorlati nevelői tevékeny
ség eddig felhalmozódott tapasztalatait 
elemző, azt általánosító és a legújabb 
tudományos kutatások eredményeit is 
hasznosító pedagógiára van szükség, amely 
nem túlságosan elvont, ugyanakkor nem 
uniformizál, a maga előíró normáival 
nem köti meg mereven a nevelők kezét, 
hanem irányt szab, alkotó munkára ösz
tönöz.

Napjainkban a bűnözés elleni harc, 
a szocialista büntetésvégrehajtás fő cél
jának, az elítéltek nevelésének megvalósítása 
megkívánja az elméletileg kellően megala
pozott, korszerű és a gyakorlatban is haté
konyan alkalmazható büntetésvégrehajtási 
pedagógia kimunkálását. Ez nem könnyű 
feladat, de jelentős segítséget nyújt hozzá 
a nevelés fejlesztési koncepció. Hivatko
zott fejezete tartalmazza mindazokat
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az ismereteket, amelyek a céltudatos, 
hatékony nevelés alapjai.

A koncepció foglalkozik a büntetés
végrehajtási nevelés alapfogalmaival, an
nak érdekében, hogy munkánk során vi
lágos, egyértelmű és szakszerű fogalmakat 
használjunk. Meghatározza a büntetés
végrehajtási pedagógia tárgyát. Elemzi 
a nevelést, mint folyamatot, e folyamat 
szakaszait. Ismerteti a nevelés fő tartal
mát, azt a tevékenységi rendszert, amely 
során a nevelés megvalósul. Az egyes 
nevelési területeken felsorolja a súly
ponti feladatokat. Nagy hangsúlyt helyez 
a nevelési tényezők, az egyes szolgálati 
ágak, szervezeti egységek — együtt
működésére. összességében elmondható, 
hogy létrehozta a büntetésvégrehajtási 
viszonyok között végzendő nevelőmunka 
szemléletileg egységes elméleti rendszerét.

Az elméleti és módszertani rész kifej
tése természetesen nem lezárt, mivel 
nincs és nem is lehet soha befejezett, 
tökéletes elmélet, amely minden kérdésre 
választ ad. Ebből következik, hogy nem 
a nevelési eljárások és módszerek recept
könyve. Az egyedi, sajátosan jelentkező 
nevelési problémák megoldásához nem ad 
és nem adhat pontos útmutatást, legfeljebb 
csak segít a nevelőnek a megoldási lehető
ségek kiválasztásában. Az a funkciója, 
hogy alkotó nevelőmunkára, gondolkodás
ra ösztönözzön és lendületet adjon a „pe
dagógiai kísérletek” , az újat, a jobbat 
kereső törekvések kibontakoztatásához.

A továbbiakban a nevelés fejlesztési 
koncepcióban megfogalmazott néhány 
alapvetőnek tartott elméleti és módszer
tani kérdéssel foglalkoznék.

Az alapvető kérdések sorában nagyon 
figyelemre méltó a büntetésvégrehajtási 
nevelés tárgyának, az általános neveléstől 
eltérő sajátosságainak meghatározása. 
A koncepció leszögezi: a büntetésvégre- 
hajtási nevelés a neveléstudomány integ
ráns része, annak sajátos feladatokat 
megoldó alkalmazott ága, amely a szo
cialista pedagógia elveinek megfelelően 
személyiségformáló hatású. Az elítéltekre 
irányuló céltudatos és tervszerű hatások 
olyan összehangolt rendszere, amely jog
szabályi keretek és zárt intézeti viszonyok 
között, az elítéltek személyiségéhez iga
zodó differenciáltsággal segíti a társadalmi 
beilleszkedés, az alkalmazkodás képessé
gének és készségének kialakulását. A bün
tetésvégrehajtási intézetben végzett ne
velői tevékenység arra irányul, hogy át
rendezze az elítélt életfelfogását, ellen

súlyozza a környezet korábbi károsító 
hatásait, megszüntesse a neveltetés hiá
nyosságait, kialakítsa a társadalmi be
illeszkedés szándékát.

A koncepció komoly figyelmet szentel 
a nevelési alapfogalmak belső tartalmá
nak kibontására, elemzésére. Minden tu
dománynak —- igya büntetésvégrehajtási 
pedagógiának is — megvan a maga sajátos 
szaknyelve. Az elméleti kérdésekben való 
eligazodás alapvető feltétele a szaknyelv 
fogalomrendszerének tisztázása, mert elő
fordul, hogy a szakterület művelői azonos 
nevű fogalmat használnak ugyan, de nem 
azonos módon magyarázzák őket.

A büntetésvégrehajtás neveléselméleté
nek továbbfejlesztése szempontjából lé
nyeges, talán a koncepció legfontosabb 
része, a nevelés cél- és feladatrendszerének 
minden eddiginél differenciáltabb és reá
lisabb meghatározása. Erre mind elméleti, 
mind gyakorlati szempontból nagy szük
ség van. A cél mutatja meg a nevelési 
tevékenység irányát, segítségével tudjuk 
kijelölni a követelményeket és a felada
tokat, és csak a célokkal egybevetve 
lehet minősíteni az elért eredményeket.

A koncepció a célokat általános, tipikus 
és egyéniesített csoportba osztja. Új elem 
a (csoportszinten jelentkező) tipikus célok 
meghatározása, amelyben a szabadság- 
vesztés időtartama, a végrehajtási foko
zat, az elkövetett bűncselekmény jellege 
és az elítéltek bizonyos személyes tulaj
donságai kapnak szerepet.

Elméleti szempontból ugyancsak új 
a büntetésvégrehajtási intézetekben folyó 
nevelés szakaszainak kimunkálása. Ezek 
a következők :

— az elítéltek megismerése,
— a nevelés konkrét programjának ki

alakítása,
-— a nevelői tevékenység megszervezése,
— a nevelői folyamat értékelése,
— a szabadulásra felkészítés.
A korszerű nevelés, a hatékonyabb 

nevelőmunka feltétele, hogy a nevelői 
tevékenység a jelenleginél jobban vegye 
figyelembe a nevelés folyamatának fent 
vázolt szakaszait és ennek megfelelően 
súlyozza feladatait.

Mint minden jelenségnek — a nevelés
nek is — a tartalom mellett formája is 
van. A módszer a nevelés tartalmának 
egyik külső formája. Funkciója a tartalom 
megjelenítése. A büntetésvégrehajtási ne
velés egyik sarkalatos kérdése, hogy a cél
kitűzések, az egyes feladatok hogyan
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valósíthatók meg, milyen módszerek al
kalmazása a legcélszerűbb.

A büntetésvégrehajtás változó feltételei 
és a neveléssel szemben megnövekedett 
igényei között a módszer sem „topoghat” 
egyhelyben. Napjainkban a megszokott 
régi rutinmunka már nem elegendő. A mód
szerek fejlesztése, a tartalom fejlesztésével 
kell, hogy együttjárjon. A utóbbi évek
ben sokféle kezdeményezés, kísérleti jel
legű nevelőmunka bontakozott ki, új 
nevelési formák és eljárások honosodtak 
meg. A nevelésnek ezeket a gyakorlatban 
szerzett tapasztalatait fel kell használni 
a módszertani kultúra fejlesztéséhez.

A módszertani kultúra fejlesztése szem
pontjából fontos a koncepciónak az a meg
állapítása, hogy a nevelés módszere nem 
lehet a merev sémák, eszközök holt rend
szere. A szocialista nevelés elmélete sze
rint a módszerek sokfélék. Nincsenek 
egyedül üdvözítő módszerek. Minden mód
szernek megvan a maga szerepe, csakis 
a különböző módszerek váltogatásával, 
együttes alkalmazásával, az egyénre sza
bott variációk kidolgozásával érhetünk el 
eredményeket. A módszerek kiválasztá
sában bátrabban kell hasznosítani a társ- 
tudományok eredményeit. Nem kell ide
genkedni a pszichológiában jól ismert és 
kipróbált terápiás módszerektől sem. A kon
cepció is hangsúlyozottan foglalkozik 
azokkal a terápiás módszerekkel, amelyek 
a viselkedés befolyásolására, a hibás visel
kedési szokások korrigálására irányulnak.

Nem szabad lemondani a nevelési ta
pasztalat ösztönző erejéről. A megoldásra 
váró feladatok az eddigieknél jobban 
igénylik a tudományos kutatásokat. Min
den előrelépést tudományosan kell meg
alapozni és bevezetése előtt kísérleti úton 
kell kipróbálni. A nevelés elméletét és 
módszertanát fejlesztő kísérleteket a kon
cepció fontosnak tartja, de mindenképpen 
káros az öncélú kísérletezés. A pedagógiai 
kísérleteket központilag célszerű szervezni 
és koordinálni.

A büntetésvégrehajtási nevelés elméle
tének és módszertanának fejlesztése ér
dekében a következő súlyponti feladatok 
várnak megoldásra.

A büntetésvégrehajtásnak nagyrészt ön
állóan kell tevékenysége elméleti és mód
szertani alapjait megteremtenie, fejlesz
tenie. Ennek érdekében tudományos ku
tatásokat is kell végezni.

a) Az elmélet fejlesztésének fő iránya 
a differenciált végrehajtás és nevelés elvei
nek, módszereinek továbbfejlesztése.

b) A büntetésvégrehajtás fejlődésének, 
a jogszabályok változásának megfelelően 
felül kell vizsgálni a nevelési alapelveket, 
a szükséges mértékben hozzá kell igazítani 
az igények és a feltételek változásaihoz.

c) A tudományos eredmények, a gyakor
lati tapasztalatok, a különböző kísérletek 
eredményeinek felhasználásával fejleszteni 
kell a büntetésvégrehajtási nevelés módszer
tanát. Bővíteni kell az alkalmazott mód
szerek körét, meg kell találni az adott elítélt
csoportok neveléséhez leghatékonyabb eljárá
sokat, eszközöket. Különös figyelmet kell 
fordítani az egyéni nevelés módszereinek 
fejlesztésére.

d) Az elméleti és módszertani kérdések 
kimunkálására folytatni kell a kutató
munkát. Bővíteni kell ennek a tevékenység
nek személyi és tárgyi feltételeit. A saját 
kutatások szervezése mellett fejleszteni kell 
az együttműködést azokkal a kutató-bázisok- 
kal, ahonnan a büntetésvégrehajtási felada
tok megoldásához segítség várható.

A legfontosabb kutatási témák:
—- az intézetek hatásmechanizmusának, 

az elítéltek személyiségére gyakorolt hatásá
nak vizsgálata;

— az elítéltek informális szervezeteinek 
vizsgálata;

—- a nevelés hatékonyságának mérése;
— a visszaesések okainak kutatása;
— a büntetésvégrehajtási jog fejlesztéséből 

adódó kutatások.
e) Az elméleti ismeretek, kutatási eredmé

nyek módszertani tapasztalatok közreadására 
támogatni kell a publikációs tevékenységet. 
Jól használható tananyagokat kell kidolgozni 
a személyi állomány egyes csoportjai számá
ra. Ezeket a nevelési koncepcióra kell ala
pozni.

Balogh László
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