A nem magyar állampolgárságú
elítéltek problémái

Pontosítani kell a cím et azzal, hogy tapasztalatainkat a Budapesti Fegyház
és B örtönben elhelyezett külföldi, jogerős elítéltekkel végzett munka során sze
reztük. Meg kell jegyezni tová bb á azt, hogy az itt elhelyezett elítéltek javarészt
a nyugati és a fejlődő világ nem szocialista országainak állampolgárai, kivételt
képeznek azok, akik jugoszláv, illetve m agyar és valam elyik nyugat-európai
ország kettős állampolgárai.
A külföldiek által hazánkban elkövetett bűnesetekre, a nemzetközi bűnözés
hazai kihatásaira nézve azt a m egállapítást tehetjük, hogy az elkövetők szárma
zási megoszlásában az utóbbi években bizonyos, jól érzékelhető és szemmel lát
ható átstrukturálódás következett be. A korábbi, döntően közép- vagy nyugat
európai származás a jelenlegi összetételben csökken, míg a közel-keleti és afrikai
származású elítéltek aránya nagym értékben növekszik. Ez egyúttal azt is jelenti,
hogy növekszik az agresszív cselekmények (pl. rablás) száma és a hosszabb idejű
(3— 6 év) szabadságvesztések aránya.
1. Befogadásuk és elhelyezésük
a környezet életét alapvetően m eghatározó feladat. E feladat megoldása
határozza meg a szabadságvesztés ideje alatti magatartást, a külföldiekkel folyó
munkának, a nevelői tevékenység sikerének ez az alapja. A hatályos jogszabályok
rendelkezésein és a helyi intézeti adottságokon túl e feladat megoldásának sikerét
töb b tényező befolyásolja.
A nemzeti hovatartozás figyelem bevétele az egyik kézenfekvő és leggyak
rabban alkalm azott módszer, de m erev alkalmazása újabb problém ák forrásává
válhat. Figyelem m el kell kísérnünk az ugyanazon bűncselekmény m iatt bekerülő,
azonos nemzetiségű elítéltek között a büntetőeljárás során esetleg kialakult
ellentéteket, az eltérő anyagi helyzetből adódó feszültségeket stb. A nemzeti
hovatartozás figyelembevételének elve sokszor az azonos nyelvterület vagy
nyelvism eret figyelem bevételével juthat érvényre. Például a német és osztrák
állam polgárok meg a nyelvterületen dolgozó, illetőleg élő jugoszláv és egyéb
állam polgárok helyezhetők el egy zárkába.
A vallási hovatartozás és az ehhez szorosan k ötődő rituális és étkezési szoká
sok figyelem bevételének is elvszerűen érvényesülnie kell. G ondoljunk csak a
moham edán b öjti hónap, a R am adan rituális szokásaira, a disznóhús mentes étke
zésre stb. Az elítéltek világnézeti képe is színes; a mély vallásosságtól a fasiszta
színezetű fajgyűlöletig m utat szóródást. Ezek figyelmen kívül hagyása újabb
és újabb feszültséggócok kialakulását eredményezheti a csoport életében és struk
túrájában. Megértésükhöz és a gyors reagáláshoz a nevelő és az itt dolgozó állo
m ány világnézeti szilárdsága, a világpolitikai események naprakész ismerete és
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2. A beilleszkedés elősegítése
során tehát figyelni kell a vallási szokásokra, a nem zeti és nyelvi hovatartozásra
Ezek együttesen erősítik a zarkaközösséget, ezen keresztül pedig stabilizáló hatáhoevVhatnak°POrí tÍ’lU^kturára a körlet belső életére. Látnunk kell azonban azt is,
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kÖZu S bűncselekmény szülte ellentéteknek a közösségbe való be,
fJ fé k e 20 hatasa A büntetőeljárás alatti magatartás, nemritkán a társak
közötti bűnbak-keresés” olyan ellentétekre vezet, ami az egyes elítéltnek a
soportstrukturabíin elfoglalt helyét negatív irányba befolyásolja; a fogvatartottat sztarhelyzetbe hozza vagy ellenkezőleg, elszigeteli. Ennek oldását egyéni és
kiscsoportos foglalkozások sorozatával érheti el a nevelő.
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kapcsolatok elhidegülese sajat helyzetük rom lásától való félel e n n e l párosul. Az arab világ belső politikai és hadi eseményei az em beri kap
csolatok gyakori változását eredm ényezik az elítélteknél. E gy-egy ország vezető
politikusának látogatása felfokozott rem ényeket táplál, a kegyelm i kérvények
egesz soranak benyújtásával jár.
vényéit
anya? i helyzet; a kiétkezés elmaradása — valutaátváltási problém ák vagy
pénzhiány m iatt — erthetoen befolyásolja az elítéltek hangulatát. A jó l ellátottak
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m egpróbálják egym ást kölcsönösen kihasználni, és beindulnak
külföldi es a magyar eliteltek üzleti tranzakciói (vállalkozásai). Ezek visszajainakaSa lg6n
^ ** felelősségteljes munkát jelent a hivatásos állom ány tag. í 68?,1 meg kell említeni az érzelmi, néha nemi túlfűtöttségből adódó belső
problém ákat Nemzeti jellegzetesség is lehet az érzelmi im pulzivitás, az európai
szokásoktól eltérő vermersekleti hevesség. A nemi túlfűtöttség is többnyire a nemiseg európaitól eltero, vallasos és nem zeti felfogásából eredő különbségéből szár
mazik, többnyire nem hom oszexualitás az alapja.
3. A szabadidő hasznos eltöltése
O

a körlet belső életének megszervezésében központi kérdés. A munkáltatás m egol
datlansága két szem pontból is em lítést érdemel. A z elítéltek létszáma harminc
korul stagnai. Mivel munkaltatasukat elszigetelten kell m egoldani, olyan munka44

helyet kellene számukra létrehozni, am ely e létszám munkáltatásával is élet
képes lehetne. Erre jelenleg sem hely, sem kereslet nincs.
A z elítélteknek a m agyar elítéltállom ánnyal való együttes foglalkoztatasat
nem tartjuk jó megoldásnak. Ezzel növekedne az — úgyis nehezen ellenőrizhető üzletelés, valam int a külföldi és a m agyar bűnelkövetők illegális kapcsolatteremtése. Összekerülhetnének azok, akik mar korabban is esetleg közösen k ö
vették el bűncselekményüket. A m agyar és a nem zetközi bűnözés összefonódásá
nak bizonyos jeleit így is tapasztalhatjuk, a közös munkáltatás e folyam atot csak
elősegítené.
á. A z intellektuális képességek szintentartása és fejlesztése
szem pontjából kézenfekvő a töm egkom m unikációs eszközök, elsősorban a rádió
és a televízió felhasználása. Az elítéltek k özött ezek népszerűek, sokat segítenek
a m agyar nyelv elsajátításában. Felzárkózott ezekhez az eszközökhöz a képmagnó
és a rendszeres időközönként ism étlődő filmvetítés is.
Fontos szorgalm aznunk az újság- és a könyvolvasast. Az elítéltek részére
járatjuk a D aily News — Neueste N achrichten című kétnyelvű M TI kiadású
napilapot, biztosítva naprakész tájékoztatásukat. E gyéb folyóiratok az egyes
országok konzulátusai, illetőleg a hozzátartozók által kerülnek — nevelői kontroll
után — az elítéltek kezébe. Idegennyelvű könyvtárunk állom ánya a létszámot
alapul véve kielégítő. Mennyiségi szem pontból elégedettek lehetünk ugyan, de
megoszlását tekintve már kevésbé. Gyarapításánál az európai nyelveken megjelenő
irodalom jöhet szóba. G ondot okoz az arab nyelvű irodalom beszerzése, ennek az
arab származású elítéltek létszámának megfelelő fejlesztése jelenleg nem meg
oldható. A folyam atos beszerzésen túl könyvállom ányunk gyarapodik a szabaduló
elítéltek által visszahagyott könyvekkel is.
A k önyvtár állom ánya is igazolja azt a törekvésünket, hogy a nyelvtanulás
ösztönzésével is fejleszteni lehet az intellektuális képességeket. Jelentős a magyar
és az idegennyelvű, valam int a kétnyelvű szótáraink és nyelvkönyveink száma.
Mivel elítéltállom ányunk értelmi szintje erős szórást m utat az egyetem i diplom á
val rendelkezőktől a csaknem írástudatlanokig, így bár a nyelvtanulási igény
magas, a színvonal igen változó.
Itt említeném a napi egy óra sportot es a körleten folyo asztalitenisz- és
sakkbajnokságot is. Ezek kedveltek, bár időnként a belső ellentétek és feszültsé
gek durva kielégítésének lehetőségeit is m agukba rejtik. F okozott ellenőrzést,
adm inisztratív beavatkozást igényelnek.
5. A kapcsolattartás minősége
nagy hatással van a belső életre. Ezen belül a legtöbb figyelm et a hozzatartozokkal és a barátokkal történő levélváltás váltja ki. Az engedélyezett és nyilvántartott
kapcsolattal rendelkezők számára a levélváltás nincs korlátozva. Tartalm i ellenőr
zése az arab n yelv esetében problém át jelent.
L átogatót az elítéltek az intézet parancsnoka által m egszabott rendben
fogadhatnak. A csomagküldés a külföldiek esetében ritka, a látogatás alkalmával,
ellenőrzés után vehetik át az elítéltek az élelmiszert és a higiéniai cikkeket. Elünk
a soronkívüli látogatás engedélyezésével akkor is, ha azt a diplom áciai vagy jogi
képviselők a hozzátartozók számára kérik. P éldául: A jugoszláv utazási-és vám 
törvények változásával (5000 dinár pénzletét befizetésével) a latogatás idejét
a rokonok az országon való átutazás idejére kérik biztosítani.
A diplom áciai és jogi képviselőkkel a Nevelési Oáztályon keresztül zökkenő45

mentes a kapcsolattartás. A jelzett igényeknek eleget tudunk tenni. Meg kell
jegyezni viszont, hogy az egyes külképviseletek, konzulátusok más-más aktivitaf „ ,?? rendszerességgel viselik gondját a nálunk szabadságvesztés-büntetést
töltő állampolgáraiknak. Rendszeresek az N S Z K és az osztrák, gyakoriak az
iraki, a jugoszláv és a P E SZ konzuljainak, esetenként nagyköveteinek a lá to
gatásai.
6. A fegyelmi helyzet alakulása
és az elítéltek hangulata az elmúlt évekhez viszonyítva rom lott. A romlás nem
a fenyítések számának növekedésében jelentkezik elsősorban (25 fenyítést szab
tunk ki, ebből 17 feddés volt, 8 különböző időtartam ú magánelzárás). A körleten
meghatározó, hangulatot befolyásoló tényező az arab nemzetiségű elítéltek hazá
jukhoz fűződő érzelmi kapcsolata, esetenként politikai elkötelezettsége. A közelkeleti háborúk visszatükröződnek személyes sérelmekben, melyek egymáshoz való
viszonyukat is befolyásolják. Ez a körülm ény — a fegyelm i vétségek elkerülése
erdekében is — fokozottan igényelte a nevelő jelenlétét. A k tív foglalkozást és
operatív intézkedést kíván.
7. A szabadulás előkészítése
csak részben tartozik feladataink közé. Fontos a K E O K -k a l való együttm űködés,
ami ugyan zökkenőmentes, de a szabadulás körülm ényeiről való tájékoztatásra
az elítéltek töb b részletre kiterjedően igényt tartanak.
Dr. Garai Ernő
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