
Csoportos nevelés 
a büntetésvégrehajtásban

A  büntetésvégrehajtás feladata a reszocializáció. Az egyén beilleszkedése 
a társadalomba csoportok, szervezetek segítségével történik. Ennek megfelelően 
a reszocializációnak is csoportban, szervezetben kell végbemennie. Szabó András 
1964-ben a büntetésvégrehajtási nevelésről ezt írta: „...esetleges, egyénre irányu
ló, az egyén panaszait közvetítő, ezeket orvosló szociális gondozómunka.”  Azóta 
a büntetésvégrehajtási nevelés intenzívebb szakaszba lépett de, —  véleményem 
szerint —  még mindig nem kap elegendő teret fontosságához képest az elítéltek 
közösségeivel, csoportjaival történő foglalkozás.

A kriminálpedagógia a csoportos nevelés módszertana területén megtette 
kezdeti lépéseit. A gyakorlatban dolgozó szakember számára azonban az a lehető
ség is adott, hogy megpróbálja az általános pedagógiai módszereket a csoportos 
nevelés szamara adaptalni (alkalmassa tenni). Gyakorlati munkám során a Mérei 
Ferenc által kidolgozott vizsgálati módszert használtam fel, ennek eredményeiről 
szeretnék beszámolni. A felmérést a Pálhalmai Börtön és Fogház mélykúti al
egységében végeztem felnőttkorú női elítéltek között. A  vizsgálati körbe bevont 
női elítéltek nem reprezentálják a teljes elítéltállományt. Az elkövetett bűncselek
mények megoszlásában dominálnak a vagyon elleniek, illetve a fogház kategó
riában a közlekedési bűncselekmények. (A 7-es számú zárka 11 fogház fokozatú 
elítéltből; a 21-es zárka pedig 26 börtön fokozatú elítéltből áll.)

A  vizsgált minta adatai

Bűncselekmény Előélet Iskolai végzettség

Zárka
vagyon erő közle büntet bünte 8 álta felső

szak-
kép-
zett-
ség

elleni szakos kedési egyéb len tett lános iskola fok

7 4 1 6 10 1 3 4 4 821 24 — 1 1 16 8 8 16 2 18

ö s s z e s e n  : 28 1 7 1 26 9 11 20 6 26

Zárka Közösségi megbízatása 
a szabad életben Közösségi megbízatása 

a bv. keretei között
volt nem volt vezető tisztségviselő nincs fokozata

7 10 1 8 2 3
21 19 7 9 4 13

ö s s z e s e n  : 29 8 17 6 16
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7 zárka szoàogroiytja 21 zárka szociogramja

1. ábra 2. ábra

Előélet szempontjából nézve a zárkaközösségeket az állapítható meg, hogy 
a fogvatartottak többsége büntetlen előéletű, 9-en tekinthetők csupán büntetett 
előéletűnek. Az elítélt populáció jobbára középfokú végzettséggel rendelkezik, 
6 fogvatartottnak van felsőfokú végzettsége, az általános iskola nyolc osztályát 
pedig valamennyi elítélt elvégezte. Ezek az adatok is bizonyítják, hogy az átlagos 
női elítéltekhez képest egy magasabban kvalifikált csoportról van szó. Ezek az el
ítéltek úgynevezett belső dolgozók, az öntevékeny szervezetek tisztségviselői.

Vizsgáltam azt is, hogy büntetésük előtt voltak-e közösségi megbízatásaik, 
és azt is, hogy a büntetésvégrehajtási intézetben vállaltak-e közösségi tisztséget. 
Többségüknek volt közösségi megbízatása, ehhez képest azoknak a száma, akik 
a büntetés végrehajtása során is vállaltak tisztséget, lényegesen kisebb. Kiderül, 
az elítéltek nem szívesen vállalnak tisztséget. A  szabadságvesztés végrehajtása 
alatt visszahúzódnak az intim szférába.

A  vizsgálatból levont következtetéseket korlátozott érvényűeknek tartom, 
annál is inkább, mert az alkalmazott vizsgálati módszert iskolai körülményekre 
dolgozták ki. A kisszámú minta miatt standardizálásra (szabványosításra) nem 
is volt mód.

Többféle vizsgálatot végeztem. Vizsgáltam a közösségi tevékenység m otívu
mait, a közösségi beállítottságot, a közösségi emberképet az elítéltek fogalma
zásaiban. Az eredményeket ismertettük az elítéltekkel és felhasználtuk azokat az 
öntevékeny szervezet továbbfejlesztésében. Az 1. ábrán a 7-es zárka szociometriái 
felmérése látható. Az alakzat nem zárt, nincs központja. K ét pár és sok magányos 
van a csoportban. A kohéziós (az összetartó erőre utaló) mutatók szerint â zárka 
elítéltjei nem alkotnak közösséget. Jellemző a csoportra a negatív befolyást 
gyakorlók kismérvű túlsúlya, nincs a zárkában pozitív személyiség. A zárka
felelősről utóbb kiderült, hogy elszigetelt a csoporton belül, az elítéltek nem tart
ják mércének. A  2. ábrán látható 21-es zárka valamivel strukturáltabb, itt keve
sebb a magányos ember. Ez a zárkaközösség már közelít ahhoz az elképzeléshez, 
amelyet meg szeretnénk valósítani.
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A vizsgálat második részében az elítéltek kollektív beállítottságát mértük 
Hunyadi Györgyné kidolgozott egy olyan standardizált skálát —  általános iskolai 
tanulókra v on a tk ozóa n — , amely a kollektivitást összetett attitűd-tárgyként 
kezeli. Ez az attitűd-tárgyra vonatkozó nagyszámú értékelő megállapításból, 
úgynevezett tárgykörből áll, melynek mindegyikét öt fokozat segítségével kelí 
a vizsgálati személynek minősítenie. A  pedagógiában alkalmazott attitűdmérés 
során nem elegendő az értékelés fokát, intenzitását vizsgálni, hanem azt is figye
lembe kell venni, hogy mi az értékelés tartalma. Vizsgálni kell, hogy milyen mér
tékben tért el az elítélt a semleges állásponttól, de vizsgálni kell azt is, hogy 
mennyiben tért el a pedagógiai optimumtól. Metodikai probléma volt, hogy’ szinte 
naponta igyekeztünk megfogalmazni az elítéltek számára elvárásainkat, így sok 
konform választ kaptunk. A  feldolgozás során kiderült, hogy nem kellően tisztá
zott a közösségvezetők hatasköre, lehetőség nyílik túlkapásokra. A  közösségveze
tők csak a felügyeletnek számolnák be, ezért a közösség nem érzi őket a saját
jának.

A harmadik felmérésben arra kértem a vizsgálatban résztvevőket, hogy írják 
le kit tartanak jó, illetve rossz embernek általában, kit tartanak annak konkrétan, 
aztán jellemezzék őket. A szegényes, sablonos megfogalmazások ellenére sok érde
kes tapasztalat gyűlt össze. A válaszok utaltak arra, hogy az elítéltek viszonya 
a felügyelettel igencsak ambivalens (kétértelmű). A  konkrét jellemzéseket kevesen 
vállalták, igyekeztek a negatív megítéléstől tartózkodni. Adataink vannak arra, 
hogy a közösségvezető és a jó  közösségi ember gyakran nem esik egybe.

Összefoglalva : az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk, mennyiben használ
hatóak a pedagógiában már kidolgozott módszerek a büntetésvégrehajtási neve
lésben, ugyanakkor igyekeztünk ismereteket szerezni a konkrét munkához. 
A  hangsúlyt a zárkacsoportokra helyzetük, mivel ez jelenti az elítéltek intézeten 
belüli életének alapvető keretét.

Véghné dr. Miiller Anikó
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