
NEVELÉS

Jelenleg a büntetésvégrehajtási nevelés sajátos helyzetben, átmeneti állapot
ban van. Az 1979-ben érvénybe lépő jogszabályok rendelkezéseit a személyi állo
mány megismerte, elfogadta, ezekre épül a büntetés végrehajtás mindennapi 
tevékenysége. Most a távolabbi feladatok meghatározásának időszakát éljük, 
ennek jegyeben elkészült a nevelesfejlesztési koncepció, amely hosszú távra 
meghatározza a büntetés végrehajtásnál követendő nevelőmunka elméletét és 
gyakorlatat. Jelenleg a munkáltatásfejlesztési koncepció kidolgozása folyik 
Ezek alapvetően megszabják a jelenben is, de az elkövetkezendő 10— 15 évben 
még inkább a büntetesvégrehajtás rendszerét és főbb tevékenységi irányait.

-T̂r- Boros János bv. százados, az Országos Parancsnokság kutatásszervezési- 
alosztályának vezetője szerint a harmadik szakmai konferencián elhangzó elő
adások —  az elmúlt 1— 2 év gyakorlati tapasztalatai alapján —  igazolták a bv. 
vezetők döntéseinek helyességét. A  referátumokról az alábbiakat állapítja meg.

Kovács Zsolt szép, kerek előadása a gyakorlati pszichológia tapasztalataival 
foglalkozik. Az összefoglaló jellegű előadás alapján úgy tűnik, hogy a pszichológiai 
munka megtalálja a helyét a büntetésvégrehajtáson belül.

Veghne dr. Müller Anikó  az elíteltek öntevékeny szervezeteinek működésével 
kapcsolatban végez olyan vizsgálatokat, melyek a büntetésvégrehajtás területén 
még nem lettek kiprobalva. Utal arra, hogy kísérlete nem mindenben támasztja 
alá a Pálhalmán követett kiválasztási gyakorlatot.

Dr■ Bikadine Ágoston Magdolna olyan kérdéskört feszeget, mely az utóbbi 
időszakban^ egyre inkább előtérbe kerül, nevezetesen az informális elítéltcso
portok tevékenységét. Tény, hogy minden szervezeten belül kialakulnak bizo
ny 3s informális kapcsolatok, melyek vagy segítik a szervezet céljainak megvaló- 
s< íását, vagy nem. A  büntetés végrehajtáson belül a börtönártalmak miatt az 
utóbbi szokott bekövetkezni. Az informális csoportok hozzájárulnak az adott bv. 
intézmény napi céljainak eléréséhez, de az informális csoportban részt vevő el- 
ítelteknek merhetóen nagyobb hanyada lesz visszaeső. Az előadó nagyon helyesen 
fejtig ki az elsőbűntény esek és a visszaesők közötti különbséget, s a velük való 
bánásmód, viselkedési stratégia eltéréseit.

Dr. Garai Ernő a nem magyar állampolgár elítéltekkel való nevelői felada
tokról informál. Bar létszámát tekintve ez a csoport az elítéltek elenyésző hánya
dát jelenti, a velük kapcsolatos tevékenységtől függ a magyar büntetésvégrehajtás 
munkájának országhatáron túli megítélése. Megszívlelendő az előadó nyelvpót
lékkal kapcsolatos javaslata is.

Az elhangzott előadasok szakmai szempontból igen érdekesek voltak, ugyan
akkor jelezték, hogy a büntetésvégrehajtás területén dolgozó fiatalok között 
egyre többen rendelkeznek jelentős szellemi kapacitással. Ennek érdemi kihasz- 
nalasa az Országos Parancsnokság nevelési osztályának feladata.
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A  gyakorlati pszichológia 
hároméves tapasztalata —  Szegeden

Intézetünk pszichológusai a nevelési szolgálat állományához tartoznak, így 
tevékenységük döntő részben a pedagógiai munka hatékonyabbá tételét segí
tik elő.

A pszichológiai vélemény lerövidíti, illetve kiegészíti azt a pedagógiai meg
ismerő folyamatot, melynek célja: önismerettel rendelkező, érett, adaptív (a vál
tozó életkörülményekhez alkalmazkodó) személyiség kialakítása alkalmas eszkö
zök megválasztásával. Eddig ezek a pszichológiai vélemények a parancsnoki 
vezetés, a bíróságok, az ideggondozó intézetek, az orvosok és a nevelők számára, 
illetve az elítéltek indokolt kérései alapján készültek —  fegyelmi ügyekkel, 
munkáltatással, feltételes szabadságra bocsátással, gyógyító-nevelő csoportba 
helyezéssel, szabadulás utáni rehabilitációval, valamint aktuális egyéni problé
mákkal kapcsolatban.

A vizsgálatokat rendszerint megelőzi egy általános tájékozódás. Ezt követi 
a vizsgálat, melyben az exploráció (kikérdezés) után teljesítmény- és személyiség
vizsgáló teszteket veszünk föl. Végül megfogalmazzuk a véleményt és továbbítjuk 
a javaslatot. Az exploráció vázát egy helyileg kidolgozott kérdőív alkotja, ami 
környezettanulmányból és egyfajta személyiségrajzból áll. A  négyszemközti be
szélgetéskor ezt a kérdéssort bővítjük ki az aktuális problémáknak megfelelően.

Az így elkészült vélemény információkat tartalmaz a vizsgált személy (men
tális) értelmi színvonaláról, érzelmi-indulati állapotáról, szociabilitásáról (az em 
beri környezetbe való beilleszkedés és eligazodás képességéről) és esetleg patológiás 
(kóros) tüneteiről.

A teljesítménytesztek segítségével az egyes intelligenciafunkciók mérhetővé 
válnak, illetve a patológiás eredetű mentális hanyatlás kimutatható. A személyi
ségtesztek megfelelő adatai által pedig megismerjük a vizsgált személy gondol
kodásmódját, logikáját, memóriáját, mentális kontrolljának színvonalát, vala
mint azt, hogy mennyire képes figyelmét, ha kell, összpontosítani.

Tapasztalataink szerint az értelmi színvonallal kapcsolatos kép igen válto
zatos, hisz az imbecilitás (közepesen súlyos értelmi fogyatékosság) határesetétől 
az extrém módon magas teljesítményig szinte valamennyi intelligenciaövezet 
képviselve van. Ennél jóval egysíkúbbak az elítéltek érzelmi-indulati életére 
vonatkozó adatok.

A  személyiségtesztek rendszerint igazolják a viselkedés megfigyelésével nyert 
tapasztalatokat. Az érzelmi reakciókat —  főleg konfliktushelyzetekben —  egy
fajta differenciálatlanság, ugyanakkor intenzitás jellemzi. A  mesterségesen be
szűkített élettér miatt fokozódhat az intolerancia, az agresszivitás irányába tolód
hat el az én-kép, a konfliktushelyzet könnyen inadekvát (nem megfelelő) reakció
kat válthat ki a nyílt agresszivitástól a suicid (öngyilkos) kísérletekig. Ez utób
biakat többnyire segélykérés, tiltakozás, a pánikhangulat és a szorongás oldására 
irányuló extrém inger keresés és/vagy valamilyen előnyhöz jutás motiválja.
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A  szociabilitásra, értelmi, érzelmi, viselkedésbeli kontrollra vonatkozó in
formációk fontosak a feltételes szabadságra bocsátás, a pártfogó felügyelet alá 
helyezés és a gyógyító-nevelő csoportba utalás szempontjából egyaránt. Vizsgálati 
anyagunkat alacsony, legfeljebb átlagos szintű szociabilitás és kedvezőtlen társas 
pozícióra, emberi kapcsolatra utaló prognózis jellemzi. Az állandó büntetés 
fenyegetettsége által kiváltott regresszió (hanyatlás) az emberi kapcsolatokban 
egyfajta kölcsönös bizalmatlanságban is megnyilvánulhat. Ezért minden esetben 
eldöntendő a kérdés : vajon a vizsgált személy szociális alkalmazkodására vonat
kozó kedvezőtlen, illetve kedvező kép általában érvényes, vagy csak a szabadság- 
vesztés idején ?

A  pszichológiai véleményt a patológiás jegyekre utaló információk zárják. 
Ezek jobbára különböző neurotikus zavarokat, depressziót (búskomorságot), 
hipochondriás feszültségeket jeleznek, valamint pszichoszomatizációra (a pszichés 
zavar testi tünetekben való megnyilvánulására), pszichopatológiára (személyiség- 
zavarra) utalnak. Az orvosok és nevelők javaslatára megvizsgált, illetve külön
böző panaszaikkal önállóan jelentkező elítéltek zöme pszichopata. Tüneteiket 
rendszerint valamilyen aktuális konfliktus váltja ki vagy erősíti fel, mely a mun
káltatáshoz, azárkaközösséghez, a felügyelethez való viszony kapcsán lép fel. így  a 
pszichés status (lelkiállapot) egyensúlyának megőrzése érdekében a tüneteket 
elfedő gyógyszeres kezelésen túl szükség van a szociális, kapcsolati szféra rende
zésére is. Indokolt esetben családterápiás foglalkozásokkal is kísérletezünk.

Az a meggyőződésünk alakult ki, hogy a büntetésvégrehajtási intézetekben 
az elítéltekre irányuló közvetlen pedagógiai munkának —  a jogszabályban rög
zített nevelési feladatok mellett —  az érzelmi-indulati élet rendezésével, a szociális 
alkalmazkodas fejlesztésével, általában személyiségkorrekcióval kell foglalkoznia. 
Ha ezt elfogadjuk, akkor el kell vetnünk azt a pedagógiai beállítódást, mely vélt 
vagy valós intellektuális fölényhelyzetből csupán egyfajta kioktató, eligazító, 
felvilágosító tevékenységet igyekszik gyakorolni.

Megemlítek egy példát arra, hogy vizsgálataink miképp tehetik hatékonyabbá 
a pedagógiai beavatkozást. Az egyik elítélt, akinek teljesítménye 120% volt, 
váratlanul megtagadta a munkát, nem akart lemenni az üzembe dolgozni. Mivel 
az eset többször megismétlődött, a nevelő arra kért bennünket, hogy próbáljuk 
kideríteni e viselkedés okát.

Az előzetes informálódás nem vitt közelebb a probléma megoldásához. Az 
explorációs anyagból is egyedül a brutális, részeges apához fűződő elutasító 
viszony derült ki. Egyébként pszichés, szomatikus vagy kapcsolattartásra vonat
kozó problémáról a vizsgált személy nem tett említést. A teljesítményteszt szerint 
átlagos intelligencia övezetbe tartozott, a mutatók leépülést, központi idegrend
szeri megbetegedést nem jeleztek. A  személyiségtesztek szerint realitásérzéke, 
szociális térben való tájékozódása átlagos volt, ép kontrollfunkciók mellett meg
felelő szabalytudat, normakövető magatartás jellemezte. Patológiás jegyek nem 
mutatkoztak. A latszólag zavartalan képet az egyik személyiségteszt eredménye 
mégis megtörte. Kiderült, a vizsgált személy az autoritáshoz, a hatalmi helyzet
ben lévőkhöz, elsődlegesen az apához negatívan viszonyul. Szorongásra és agresz- 
szív feszültségre utaló jegyek mutatkoztak ebben a tesztben.

A  részletesebb tájékozódás után nyilvánvalóvá vált, hogy a megmagyaráz
hatatlan viselkedés rendszerint olyan helyzetekben következik be, amikor a mű
vezető vagy a felügyelet a szokottnál erélyesebben, határozottabban, keményeb
ben lép fel az elítélttel. A vizsgált személy viselkedése az autoritást képviselő 
szemelyekkel, a hatalmi helyzetekkel szemben —  a kedvezőtlen szociális örök
ségre mintazodott indulatattétel revén —  szubjektiválódik, infantilis (gyermek
ded), pánikszerű reakciót vált ki belőle.
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Több más eset is tanúsítja, hogy a szembehelyezkedő, renitens magatartás 
nem személyesen a nevelőnek vagy a felügyeletnek, hanem a hatalmi helyzetben 
lévő személynek szól. De éppen ez a helyzet adhat lehetőséget arra, hogy az 
autoritáshoz társított, feldolgozatlan agresszív feszültségeket hordozó magatartás 
új típusú kapcsolatok révén módosuljon. Végül a nevelővel folytatott esetmeg
beszélés, illetve a jó  munkavégzést megerősítő jutalom után a munkamegtagadá
sok elmaradtak.

Sajnos, intézetünk egyik sajátossága, hogy hosszú, nemritkán életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélteket is őriz. Náluk a prizonizációs hatások, a börtön
ártalmak, hatványozottan jelentkezhetnek. Ezt próbáljuk ellensúlyozni úgy, 
hogy a vizsgálatukkal nyert tám pontok alapján javaslatot teszünk az elítélt 
személyiségének leginkább megfelelő munka- és zárkaelhelyezésre, a vele kap
csolatos leghatékonyabb nevelési program kidolgozására.

*
A  diagnosztikai munkával kapcsolatos problémák után felvetnék néhány 

gondolatot a terápiás tevékenységről. A hagyományos szektorokban a nevelőkkel 
együttműködve elsősorban a börtönadaptációt és az önismeretet elősegítő szabad
interakciós (kölcsönös ráhatáson alapuló), illetve biblioterápiás csoportfoglalko
zásokat kezdeményeztünk. A szabadulásuk előtt átmeneti csoportba került el
ítélteknél a hangsúly a társadalmi beilleszkedés előkészítésére tevődik át. Itt 
életkor, értelmi képességek, motiváltság, érzelmi igénybevehetőség szempontjából 
homogén csoportokat igyekeztünk létrehozni. Ezeket pszichiáterek, nevelők és 
pszichológusok vezetik.

Az elítéltek felét alkoholista kényszergyógykezeltek alkotják. Részükre 
a városi antialkoholista klubbal történt kapcsolatfelvétel után a klub vezetői, 
valamint szakképzett ápolók —  pszichiátriai kontroll mellett —  tartanak foglal
kozásokat. Az itt kialakított önismereti kiscsoportokban, tematikus jellegű fog
lalkozásokon az alkoholizmus fázisait, az alkohol egyénenként változó hatás- 
mechanizmusát elemezzük. Megfogalmazódik az alapszemélyiség —  életmód —- 
alkohol —  bűncselekmény közötti kapcsolat ; illetve az akarati tényezők, az úgy
nevezett én-erők funkciója a tartós absztinencia (szeszes italtól való tartózkodás) 
kialakításában.

A szabad-interakciós foglalkozások célja a belső feszültségek oldása, a hely
zetek többszempontú értékelése révén a tolerancia készségének fejlesztése. Az 
idegen nézőpontok elfogadtatása, az empátia (beleérzés) elemi szintjének kialakí
tása, mely fordított arányban áll a nyílt agresszív viselkedéssel. Szándékunk az, 
hogy a közösen kialakított normák, értékrendek mint beszűkülés ellen ható té- 

^•nyezők —  pozitív személyiségváltozást indítsanak el.
A csoport aktuális hangulatát is figyelembe véve változatos zenei és prózai 

anyaggal dolgoztunk. A csoport tagjai az élmény feldolgozását képek válogatásá
val kezdték, később igyekeztek szavakba foglalni benyomásaikat. Megpróbáltuk 
közösen adekvátabbá, differenciáltabbá tenni a legkülönbözőbb élethelyzetekhez 
társított érzelmi-indulati személyiségelemeket. Az ünnepekről való közös meg
emlékezéstől, az ajándékok cseréjétől meghittebb lett a csoportlégkör. A  szabad
ságról visszatérők gazdag élményanyaga szintén javította a csoport dinamikáját.

A szabadulásra való előkészítést azzal is támogattuk, hogy a Heti Híradóból 
olyan jellegű cikkeket dolgoztunk fel, melyek a szabadulok tipikus konfliktusait 
ábrázolják. Ezek a családi, munkahelyi beilleszkedést, partnerkapcsolatok kiala
kítását, az alkoholizálást, a bűntársakkal való érintkezést vagy éppen a társadal
mi előítéleteket érintették. A rövid, párbeszédes, több nyitott kérdést tartalmazó 
cikkek rendszerint kiváltják a csoport aktivitását. S mint minden projektív teszt
helyzetben, a csoporttagok a hiányzó elemeket, a történet folytatását saját belső
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tartalmaik szerint egészítik ki, az álláspontok rendszerint határozottak, egyértel
műek.

A  foglalkozásokon megkíséreljük modellezni, védett körülmények között 
kicsiben —  a fantázia szintjén —  lejátszani az említett konfliktushelyzeteket, 
hogy segítsük később a valós életkörülmények közötti eligazodást.

A  csoport másik fele gyógyult, pszichotikus beteg, kom oly alkalmazkodási, 
beilleszkedési zavarokkal küzdő értelmi fogyatékos, illetőleg egyéb személyiség- 
zavarban szenvedő elítélt. A  nevelőkkel együttműködve számukra zenehallgatás
sal egybekötött kreatív foglalkozásokat szerveztünk. Náluk a verbális (beszédben 
megnyilatkozó) módszerek nehezen alkalmazhatók, mivel gondolataik a börtön
hatások által kiváltott aktuális konfliktusokra szűkülnek le. Ez lehet az oka 
toleranciaküszöbük rendkívüli alacsonyságának is. A  zenei anyaggal kombinált 
kreatív tevékenységtől az indulatok szublimálását (megnemesítését), új öröm 
források kialakítását, az esztétikai értékrend fejlődését vártuk.

A  terápiás munkát a rendszeres nagycsoport-foglalkozás és az öntevékeny 
szervezet munkája is segíti. A  gyógyító-nevelő csoport foglalkozásait egységes 
klubprogram egészíti ki, ahol lehetőség van társasjátékra, sport- és tömegkom
munikációs eszközök szabad igénybevételére, irodalmi műsorok szervezésére, 
filmvetítésre, s egyéb kötetlen tevékenységre. A képmagnó alkalmazása hasznos 
segítséget nyújt mind a pedagógiai, mind a pszichológiai munkában.

A  szakmailag egységesebb szemléletmód kialakítása érdekében a nevelők, 
valamint a felügyelet bevonásával pszichológiai alapismereteket közvetítő elő
adásokat tartottunk. A  kialakított ergonómiai laboratórium berendezéseit a leg- 
balesetveszélyesebb munkafolyamatokban, illetve a kulcsfontosságú im port
gépeken dolgozók alkalmasságvizsgálatánál igyekszünk hasznosítani.

Kovács Zsolt
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