
A  nem magyar állampolgárságú 
elítéltek problémái

Pontosítani kell a címet azzal, hogy tapasztalatainkat a Budapesti Fegyház 
és Börtönben elhelyezett külföldi, jogerős elítéltekkel végzett munka során sze
reztük. Meg kell jegyezni továbbá azt, hogy az itt elhelyezett elítéltek javarészt 
a nyugati és a fejlődő világ nem szocialista országainak állampolgárai, kivételt 
képeznek azok, akik jugoszláv, illetve magyar és valamelyik nyugat-európai 
ország kettős állampolgárai.

A  külföldiek által hazánkban elkövetett bűnesetekre, a nemzetközi bűnözés 
hazai kihatásaira nézve azt a megállapítást 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 nagymértékben 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 meghatározó 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 
több tényező befolyásolja.

A nemzeti hovatartozás figyelembevétele az egyik kézenfekvő és leggyak
rabban alkalmazott módszer, de merev alkalmazása újabb problémák forrásává 
válhat. Figyelemmel kell kísérnünk az ugyanazon bűncselekmény miatt 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 
nyelvismeret figyelembevételével juthat érvényre. Például a német és osztrák 
állampolgárok meg a nyelvterületen dolgozó, illetőleg élő jugoszláv és egyéb 
állampolgárok helyezhetők el egy zárkába.

A  vallási hovatartozás és az ehhez szorosan kötődő rituális és étkezési szoká
sok figyelembevételének is elvszerűen érvényesülnie kell. Gondoljunk csak a 
mohamedán böjti hónap, a Ramadan rituális szokásaira, a disznóhús mentes étke
zésre stb. Az elítéltek világnézeti képe is színes; a mély vallásosságtól a fasiszta 
színezetű fajgyűlöletig mutat 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
mány világnézeti szilárdsága, a világpolitikai események naprakész ismerete és
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ÍnfOrmÍ0ÍÓt <l6Velek' " i84g° k ’ könyvek) tartalmának isme-
, , ,  Az elhelyezésnél a nyelvtudást, mint meghatározó, lényeges kérdést emlí-
tes h ™ ™ ^  H a f^ y e W  néhánJ d° l°g ra ezzel kapcsolatosan. Fon
tos, hogy a szabadsagvesztes-buntetesét töltő minden egyes elítélt a rá vonatkozó
nyT e f £ e r S ° kktai a S  a német’ aklr afurdSnyelvet. Ezen túl egyertelmuen ismernie kell a napirendet, ami a belső élet mee-

1,railytUí  dSi alap,ía- Segftséget “ yúj* ehhez a Nevelési Osztály által
S J  w  ál yr? neken kiaAdott Magatartási Szabályzat, amely megfelelő mennyi-
9 (fo/ » t Ten^ eZeSVf - f  nyelVÍ kéFdés Ú§y is felmerü1’ h°g v az elítéltek mintegy . 0 / o-a kozvetito nyelvek segítségévéi kommunikál társaival. Ezt a hivatásos 
állomány es az eliteltek közötti kapcsolattartás, az információáramlás ellenőrzése 
a gyakorlati munka színvonalas elvégzése miatt feltétlenül figyelembe kell venni’
ka"foila lkoTó V  r :&ga V'ÍF At' Uem lenne lényegtelen a külföldi állampolgárok- 
lehet& igét megvizsgálni. “ “  n^ lr t “ d í “  ■“ * ■ *  elismerésének

2. A beilleszkedés elősegítése

során tehát figyelni kell a vallási szokásokra, a nemzeti és nyelvi hovatartozásra 
Ezek együttesen erősítik a zarkaközösséget, ezen keresztül pedig stabilizáló hatá-
hoevVhatnak°POrí tÍ’lU^kturára a körlet belső életére. Látnunk kell azonban azt is, 
Í v l t  a ' ellentétes, bomlasztó tényezők is. Tekintsünk át röviden néhányat, a teljesseg igényé nélkül !

kÖZu S bűncselekmény szülte ellentéteknek a közösségbe való be- 
, fJ féke20 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 fogvatartot- 

tat sztarhelyzetbe hozza vagy ellenkezőleg, elszigeteli. Ennek oldását egyéni és 
kiscsoportos foglalkozások sorozatával érheti el a nevelő.
A k e fe T Í v n S t f íakraniCf lj|aÍniukí  C,!entéteS hatású a naPi Politika alakulása. I m i i  J  kapcsolatok elhidegülese sajat helyzetük romlásától való féle- 
le n n e l párosul. Az arab világ belső politikai és hadi eseményei az emberi kap
csolatok gyakori változását eredményezik az elítélteknél. Egy-egy ország vezető 
politikusának látogatása felfokozott reményeket táplál, a kegyelmi kérvények 
egesz soranak benyújtásával jár. vényéit

anya? i helyzet; a kiétkezés elmaradása —  valutaátváltási problémák vagy 
pénzhiány miatt —  erthetoen befolyásolja az elítéltek hangulatát. A jó l ellátottak 
T y -  8if-igf  n^ megpróbálják egymást kölcsönösen kihasználni, és beindulnak

külföldi es a magyar eliteltek üzleti tranzakciói (vállalkozásai). Ezek vissza- 
jainakaSa lg6n ^  ** felelősségteljes munkát jelent a hivatásos állomány tag-

. í 68?,1 meg kell említeni az érzelmi, néha nemi túlfűtöttségből adódó belső 
problémákat Nemzeti jellegzetesség is lehet az érzelmi impulzivitás, az európai 
szokásoktól eltérő vermersekleti hevesség. A  nemi túlfűtöttség is többnyire a nemi- 
seg európaitól eltero, vallasos és nemzeti felfogásából eredő különbségéből szár
mazik, többnyire nem homoszexualitás az alapja.

3. A  szabadidő hasznos eltöltése
O

a körlet belső életének megszervezésében központi kérdés. A  munkáltatás megol
datlansága két szempontból is említést érdemel. Az elítéltek létszáma harminc 
korul stagnai. Mivel munkaltatasukat elszigetelten kell megoldani, olyan munka- 
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helyet kellene számukra létrehozni, amely e létszám munkáltatásával is élet
képes lehetne. Erre jelenleg sem hely, sem kereslet nincs.

Az elítélteknek a magyar elítéltállománnyal való együttes foglalkoztatasat 
nem tartjuk jó  megoldásnak. Ezzel növekedne az —  úgyis nehezen ellenőrizhető - 
üzletelés, valamint a külföldi és a magyar bűnelkövetők illegális kapcsolat- 
teremtése. Összekerülhetnének azok, akik mar korabban is esetleg közösen kö
vették el bűncselekményüket. A  magyar és a nemzetközi bűnözés összefonódásá
nak bizonyos jeleit így is tapasztalhatjuk, a közös munkáltatás e folyamatot csak 
elősegítené.

á. Az intellektuális képességek szintentartása és fejlesztése

szempontjából kézenfekvő a tömegkommunikációs eszközök, elsősorban a rádió 
és a televízió felhasználása. Az elítéltek között ezek népszerűek, sokat segítenek 
a magyar nyelv elsajátításában. Felzárkózott ezekhez az eszközökhöz a képmagnó 
és a rendszeres időközönként ismétlődő filmvetítés is.

Fontos szorgalmaznunk az újság- és a könyvolvasast. Az elítéltek részére 
járatjuk a Daily News —  Neueste Nachrichten című kétnyelvű MTI kiadású 
napilapot, biztosítva naprakész tájékoztatásukat. Egyéb folyóiratok az egyes 
országok konzulátusai, illetőleg a hozzátartozók által kerülnek —  nevelői kontroll 
után —  az elítéltek kezébe. Idegennyelvű könyvtárunk állománya a létszámot 
alapul véve kielégítő. Mennyiségi szempontból elégedettek lehetünk ugyan, de 
megoszlását tekintve már kevésbé. Gyarapításánál az európai nyelveken megjelenő 
irodalom jöhet szóba. Gondot okoz az arab nyelvű irodalom beszerzése, ennek az 
arab származású elítéltek létszámának megfelelő fejlesztése jelenleg nem meg
oldható. A  folyamatos beszerzésen túl könyvállományunk gyarapodik a szabaduló 
elítéltek által visszahagyott könyvekkel is.

A könyvtár állománya is igazolja azt a törekvésünket, hogy a nyelvtanulás 
ösztönzésével is fejleszteni lehet az intellektuális képességeket. Jelentős a magyar 
és az idegennyelvű, valamint a kétnyelvű szótáraink és nyelvkönyveink száma. 
Mivel elítéltállományunk értelmi szintje erős szórást mutat az egyetemi diplomá
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 magukba rejtik. Fokozott ellenőrzést, 
adminisztratív beavatkozást igényelnek.

5. A  kapcsolattartás minősége

nagy hatással van a belső életre. Ezen belül a legtöbb figyelmet a hozzatartozok- 
kal és a barátokkal történő levélváltás váltja ki. Az engedélyezett és nyilvántartott 
kapcsolattal rendelkezők számára a levélváltás nincs korlátozva. Tartalmi ellenőr
zése az arab nyelv esetében problémát jelent.

Látogatót az elítéltek az intézet parancsnoka által megszabott 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 diplomáciai vagy jogi 
képviselők a hozzátartozók számára kérik. Például: A jugoszláv utazási-és vám 
törvények változásával (5000 dinár pénzletét befizetésével) a latogatás idejét 
a rokonok az országon való átutazás idejére kérik biztosítani.

A diplomáciai és jogi képviselőkkel a Nevelési Oáztályon keresztül zökkenő-
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mentes a kapcsolattartás. A  jelzett igényeknek eleget tudunk tenni. Meg kell 
jegyezni viszont, hogy az egyes külképviseletek, konzulátusok más-más aktivi- 
taf „  ,?? rendszerességgel viselik gondját a nálunk szabadságvesztés-büntetést 
töltő állampolgáraiknak. Rendszeresek az N SZK és az osztrák, gyakoriak az 
iraki, a jugoszláv és a PESZ konzuljainak, esetenként nagyköveteinek a láto
gatásai.

6. A  fegyelmi helyzet alakulása

és az elítéltek hangulata az elmúlt évekhez viszonyítva romlott. A romlás nem 
a fenyítések számának növekedésében jelentkezik elsősorban (25 fenyítést szab
tunk ki, ebből 17 feddés volt, 8 különböző időtartamú magánelzárás). A körleten 
meghatározó, hangulatot befolyásoló tényező az arab nemzetiségű elítéltek hazá
jukhoz fűződő érzelmi kapcsolata, esetenként politikai elkötelezettsége. A  közel- 
keleti háborúk visszatükröződnek személyes sérelmekben, melyek egymáshoz való 
viszonyukat is befolyásolják. Ez a körülmény —  a fegyelmi vétségek elkerülése 
erdekében is —  fokozottan igényelte a nevelő jelenlétét. Aktív foglalkozást és 
operatív intézkedést kíván.

7. A  szabadulás előkészítése

csak részben tartozik feladataink közé. Fontos a K EO K -kal való együttműködés, 
ami ugyan zökkenőmentes, de a szabadulás körülményeiről való tájékoztatásra 
az elítéltek több részletre kiterjedően igényt tartanak.

Dr. Garai Ernő
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