
I Sopronkőhidai kísérlet

A büntetésvégrehajtás egyik gondja már hosszú idő óta a nevelői létszám- 
hiány, miközben a fogvatartottak létszáma nő, kora fiatalodik, a nevelési prob
lémák meg egyre bonyolultabbakká válnak. Mindez fokozott terheket jelent a 
Sopronkőhidai Fegyházban is. Az egy nevelőre jutó elítéltek száma oly nagy, 
hogy a pedagógiai munka minőségének színvonalát objektíve gátolja.

Az 1979. évi 11. számú törvényerejű rendelet 19. §-a büntetésvégrehajtási 
tevékenység középpontjába egyértelműen a reszocializációt, a szabadulás utáni 
újabb bűncselekménytől való tartózkodást állítja. A jogszabályi előírás találko
zik a társadalom érdekével, szabadulása után az elkövetőt törvénytisztelő állam
polgárként akarják viszontlátni. A kitűzött célt csak egyénre szabott nevelési 
módszerrel lehet elérni. Ehhez pedig megfelelő személyi és anyagi feltételre van 
szükség. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, nem jöhet létre eredményes reszocia- 
lizáció, az elítélt nem lesz képes a szabadságvesztés letöltése után eredményesen 
beilleszkedni.

A problémát személy szerint abban látom, hogy a jogszabályok a fokozatbe
sorolásnál alig vesznek tudomást a nevelés szempontjairól. Ennek következté
ben a reszocializációs lehetőség ott hiányzik legjobban, ahol arra a legnagyobb 
szükség lenne —  a fegyházban. Hogy miért itt vannak a legrászorultabbak? Itt 
zömmel visszaeső elítéltek vannak, szétzilált családi, baráti kapcsolatokkal. Ön
állóságuk, felelősségtudatuk alacsony szinten áll, a problémás helyzetek megol
dásában teljesen tehetetlenek. Ha ezekhez a tényezőkhöz még hozzátesszük a 
fegyház kötött szabályait, a mozgás korlátozottságát, a döntési lehetőségek szűk 
körét, az irányított, szigorúan meghatározott napirendet, akkor láthatjuk, hogy 
a fegyházfokozat erőteljesen gátolja a reszocializációs folyamat megindulását.

Ezeknek az ártalmaknak a kiküszöbölésére hoztunk létre egy éve, a Sopron
kőhidai Fegyházban egy kísérleti csoportot. A kísérlettel azt az elméleti tételt 
szerettük volna bizonyítani, hogy egy viszonylag stabil nevelési csoport a fegy
házban is működhet a rehabilitáció elvének alapján. Kiválasztottunk körülbelül 
40 elítéltet. A gyakorlatban a csoport létszáma ingadozott, a fluktuációt a mun
káltatás miatt nem tudtuk kiküszöbölni. Egy év alatt 92 ember fordult meg a 
csoportban. Nagyon heterogén volt a csoport összetétele mind a bűncselekmény, 
mind az életkor, mind az iskolázottság, mind az ítéleti idő vonatkozásában.

A kísérlet lefolyása

Elsőként a nevelői csoport tagjainak alaposabb megismerését tűztük ki 
célul, ezért úgynevezett munkaidőfényképezést végeztünk. Ennek során percnyi 
pontossággal megvizsgáltuk, hogy a nevelők mivel töltik a munkaidejüket. Az 
információk beszerzése, a felügyelet tagjaival való beszélgetés, a munkairányí
tókkal történő kapcsolattartás összesen két hónapot vett igénybe. A megismerési 
időszakot követően kiválasztottuk a közösségvezetőket. Ebben a csoportban 2— 3 
hónapra 2— 4 embert közösségvezetői feladatokkal bíztunk meg. Tevékenysé-
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gunkbe a szellemi totó összeállítása, a kiscsoportos foglalkozásra történő' felkészí
tés, a rendezvények megszervezése, lebonyolítása egyaránt belefért, 
i * i Nfg y  Imngsúlyt helyeztünk a többi szolgálati ággal való tartalmas kapcso
lat kialakitasara. Havi het-nyolc órát terveztünk erre a célra. De gyakorlatban ez 
a tevekenység (a munkáltatókkal történő egyeztetés, az elítéltek kisebb-nagyobb 
ügyeinek intézése) a nevelőnek havi 15— 20 óráját vette igénybe. A kísérlet során 
a munkáltató és a felügyelet naponta tájékoztatta a nevelőt a csoporttal kapcso
latos eredményekről. A munkáltatás és a felügyelet képviselői részt vettek a fe
gyelmi kihallgatásokon, a rendezvényeken. A jó kooperáció révén egyértelművé 
vált a nevelő körleten belüli irányító szerepe, mert az elítéltekre vonatkozó összes 
információ hozzá futott be.

egyéni foglalkozás az elítélteket őszintébb megnyilvánulásokra kész
tette. Ez a gyakorlatban hasznos eredményekkel járt. Annak ellenére, hogy a 
bopronkóhidai Fegyház szokott a fegyelmi statisztika élén járni, a kísérlet egy 
eve alatt a körleten mindössze három súlyosabb fegyelemsértés történt. Ez kétség
telenül pozitívum.

Az elítéltek egymást segítő tevékenysége

Fegyházban ritkán segítik egymást az elítéltek. Elszigetelődésük, a többszöri 
szabadsagvesztés letöltése során kialakult konform viselkedésük miatt közösségi 
erzes alig van bennük. Am a kísérleti csoportba tartozó elítéltek egy bizonyos idő 
elteltevel támogatták egymást. Ez köszönhető volt annak is, hogy jutalmazási és 
fegyelmezési rendszerünk egységessé, szemléletünk stabillá vált. Ugyanúgy érté
kelte az egyes szituációkat a munkáltató, a felügyelő, mint a nevelő. Az egységes 
es stabil követelménytámasztás megkönnyítette bizonyos közösségi vonások ki
alakulását.

Az egyéni nevelői foglalkozásokat napi 1,5— 2 órára terveztük, ez azonban 
az egyeves időszak alatt meghaladta esetenként a 4— 6 órát is. Ha ehhez még 
hozzávesszük a csoportos foglalkozások időtartamát, akkor már túl is léptük a 
nevelő törvényes munkaidejét.

Az egyéni foglalkozások az elítéltek megismerését, egyéni gondjainak meg- 
beszeleset vették célba. Idetartozónak érzem a látogatási idő alatt lebonyolított 
családterápiás foglalkozásokat is. A csoportos foglalkozások különböző összejö
vetelekből, kulturális programok lebonyolításából álltak. A  kiscsoportos foglal
kozásokon teret engedtünk az elítéltek spontán megnyilvánulásainak, minek 
köszönhetően javultak egymással való kapcsolataik.

A büntetésvégrehajtási tevékenység egyik sajátossága, hogy eredményei
nek nincs egyertelmű mutatószáma. A fogvatartottról szabadulása után nincs 
megfejek) visszajelzés. A vizsgált időszakban a csoportból szabadult elítéltek 
kozul három követett el újabb bűncselekményt, ami jó  eredménynek tekinthető 
ennél a fokozatnak Természetesen messzemenő következtetéseket nem vonhatunk 
Je ebből a tényből.

Befejezésül néhány szóval szeretnék utalni azokra a gondokra, amelyek nehe
zítik a munkánkat. Noha ez a kísérleti csoport bebizonyította, hogy a differenciá
lásnak a fegyhazban is helye van, a kategórián belül nem nagyon lehet élni vele.
A nevelesi koncepció szerint évenként és országosan 5— 10 fővel növekszik a ne
velők letszama. Egyetértek azzal, hogy a létszámfejlesztés döntő részét a kiemelt 
kategoriak (átmeneti csoport, szigorított őrizet, fiatalkorúak) kapják, de az el
mondottak alapjan indokoltnak tartom, hogy a fegyház kategóriánál is mód
Jegyen a nevelői létszám bővítésére, a nevelőmunka hatékonyságának növelése 
erdekeben. °

Frank Tibor
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