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A  nevelési koncepció végrehajtása 
Baracskán

A nevelési koncepció elnevezéssel és immár mindennapos használatával to
vább gazdagodott a büntetésvégrehajtás személyi állományának szakmai, fogal
mi apparátusa. Ma már elmondhatjuk, hogy erőfeszítéseink a koncepció megis
mertetésére, értő elfogadtatására, nem voltak hiábavalók. A céltudatosan végzett 
oktató-nevelő munka, a témában szervezett konzultatív tanácskozások nemcsak a 
szűk szakmai közvélemény, hanem a testület széles rétegeinek figyelmét is a ne
velésfejlesztési koncepcióra irányította. Célszerű ébren tartani, kihasználni ezt az 
érdeklődést, ezt a szemléletváltoztatási készséget, mert a munka talán még nehe
zebbnek nevezhető része hátra van. Hiszen a dokumentum, mint minden koncep
ció, végül is a gyakorlatban méretik meg, a gyakorlat igazolhatja vissza megálla
pításainak helyességét.

Intézeteinkben most nem lehet időszerűbb feladat, mint az, hogy a helyi 
adottságok és lehetőségek reális számbavételével haladéktalanul hozzálássunk a 
nevelésfejlesztési koncepció konkrét megvalósításához. Ennek a kötelességünk
nek igyekszünk mi is, a Baracskai Fogházban eleget tenni. Hozzáteszem mind
járt, hogy nem feltétlenül követendők az itt elmondottak. Csupán egy általunk 
helyesnek vélt megközelítésről van szó. De azért remélem, hogy az alábbiakban 
kifejtett gondolatokra is alkalmazható az az ismert mondás, miszerint „a legol
csóbb befektetés a tapasztalatcsere!”

A nevelésfejlesztési koncepcióval kapcsolatban már több színvonalas és 
hasznos értékelést ismertünk meg. Nem akarom ezek számát szaporítani, csupán 
arra gondolok, hogy a végrehajtás megtervezése gyakorlati szempontú meggon
dolást is igényel. A koncepció jelentőségét három fő témakörben vélem összegez- 
hetőnek:

— elemezte a szabadságvesztés végrehajtásának neveléstörténetileg kiala
kult feltételrendszerét,

— kidolgozta az elítéltek nevelésének pedagógiai távlatait,
— megállapításait nyitottság és a továbbfejlesztés igénye jellemzi.
A következőkben néhány tartalmi kérdésről, annak értelmezéséről és a belő

le fakadó konkrét teendőkről fejtem ki véleményemet.

Történetileg kialakult feltételrendszer

A koncepció, az elítéltek nevelésének történetileg kialakult feltételrendszeré
ből, mint alaprealitásból indul ki és fogalmaz meg követelményeket. Ez a megkö
zelítési mód nagyon jelentős a gyakorlat embere számára, legalább két lényeges
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szempontból. Egyrészt — elismeri a koncepció előtti időszak pedagógiai eredmé
nyességét és érdemeit. Másrészt a történeti fejlődés összegzésével, bizonyos sze
lekciót1 is elvégez. Eldönti mit tart értékesnek, haladónak és közli, mi szorul kor
rekcióra2 vagy éppen újraértelmezésre. 1

A koncepció feltételrendszeréből is kitűnik a nevelési folyamat komplexitá
sának igénye. Ezt úgy is meg szoktuk fogalmazni, hogy a bv. intézet egész műkö
dési mechanizmusának a nevelési célkitűzéseket kell szolgálnia. Ezen az úton pe
dig csak akkor haladhatunk előre, ha intézkedési terveink az egyes szakterületek 
feladatait is előírják. A koncepció ezen is túlmegy, amikor rámutat a bűnüldöző 
és igazságügyi szervek közös felelősségére a nevelés hatékonyságának kérdésé
ben. Példaként hadd említsem az ittas járművezetésért elítéltek helyzetét, amely 
az utóbbi időben egyre nagyobb érdeklődést vált ki. Mint köztudott, az ittasan el
követett súlyosabb közlekedési bűncselekmények esetében a Btk. börtönfokozat
ban letöltendő szabadságvesztés kiszabását rendeli el. Nyilvánvaló, hogy ebben 
az esetben a szabadságvesztés végrehajtása során végzett nevelés alig képes ellen
súlyozni a börtönkörnyezet kiváltotta káros hatásokat. A kérdés megnyugtató 
rendezése — véleményem szerint — csak az érdekelt szervek együttes intézkedé
se nyomán válhat lehetségessé.

Nézzük ezután, hogy a nevelési koncepció történeti feltételrendszerének ne
vezett témakör elemzéséből milyen gyakorlati következtetésekre jutottunk. A Ba
racskai Fogház az ország egyetlen felnőtt férfifogháza. Ennek a nyilvánvaló tény
nek az említésével sajátos helyzetünket szándékozom hangsúlyozni.

Intézetünkben a nevelés tárgyi feltételei összességükben kedvezőek. Az el
ítéltek elhelyezésére szolgáló épületek — körletek — közül három 15-20 éve 
épült. Kettőt, konyhával és étteremmel, négy éve adtunk át. Jelenleg építik a há
romszáz férőhelyes szálláskörletet. Ennek átadását ez év végére, illetve a követke
ző év elejére tervezzük.

Az épületek műszaki színvonala jó, az elhelyezési körletek megfelelnek pe
dagógiai elképzeléseinknek. A 10—15 fős zárkák nevelési szempontból optim á
lis3 nagyságú csoportok elhelyezését teszik lehetővé. A körletek egyéb méretei, 
adottságai is jól szolgálják a másodlagos csoportok — közösségek — kialakítá
sát.

Nem ilyen kedvező a helyzet, ha az elítéltek oktatásának, képzésének helyi
ségigényét vesszük figyelembe, noha a tanulás az egyik legszélesebb érzelmi hul
lámzással kísért folyamat. M inden gyakorló pedagógus tudja és tapasztalhatta, 
hogy oktató-nevelő munkát sokféle helyen lehet végezni. M aradva a mi terüle
tünkön: zárkában is, de akár kabinetszerű iskolaépületben is. Nem szorul külö
nösebb bizonyításra, melyik, milyen hatékony.

Az elmondottak alapján, átérezve a kérdés pedagógiai fontosságát, számba 
vettük lehetőségeinket: miként tudunk az oktatás számára iskola jellegű elhelye
zési feltételeket kialakítani. Úgy látjuk, néhány funkcióját vesztett — kevés költ
séggel átalakítható — helyiségünk azért van. Ilyenek mindenekelőtt az úgyneve
zett fekete-fehér öltözők. Mindenki tudja, hogy ezek börtönviszonyok között 
nem használhatók, ennek ellenére — és most mégis szerencsénkre — szorgalma
san építettük és építjük őket. Végleges és optimális megoldás persze egy iskola 
építése lenne. Ennek azonban az anyagi erőforrások szűkös volta miatt még táv
lati tervezésben sem adott a lehetősége.

A koncepció elismeri a nevelői létszám fejlesztésének szükségességét. Sőt, 
országos szinten évi 5-10 fős növekedést irányoz elő. Remelem, megbocsátható,

1 szelekció: kiválasztás
2 korrekció: helyreigazítás, helyesbítés
3 optimális: a legkedvezőbb
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ha azt mondom, hogy mi is szeretnénk feliratkozni az igénylők listájára. Az utób
bi 10 évben nem nőtt a nevelők létszáma Baracskán, holott a fogvatartottaké — 
nem számítva a jelenlegi rekordot — egyharmaddal megnövekedett. így az egy 
nevelőre jutó elítéltek száma — figyelmen kívül hagyva a nevelők esetleg tartós 
betegségét — meghaladja a 150—160 főt.

A bűnözés jelenlegi helyzete, s a prognózisok4 nem ígérik az említett arány 
javulását. Amíg a nevelői létszám növekedése és az elítéltek számának csökkené
se is csak remény, addig a koncepció szellemének megfelelően tovább kell keres
nünk azokat a lehetőségeket, amelyekkel az elítéltek jobban bekapcsolódhatnak 
életrendjük szervezésébe. Célunk az, hogy ne csak a „felülről” kapott utasításo
kat hajtsák végre, hanem igyekezzenek feladatokat, tevékenységi területeket ta
lálni maguknak.

Nem szeretnék az általános megállapítások szintjén maradni, ezért úgy gon
dolom, hogy mind a kezdeményezés, mind pedig a feladatvégrehajtás konkré
tabb megfogalmazást érdemel. Az előbbi érzékeltetésére nézzünk egy példát. Az 
elítéltek kezdeményezésére kialakult intézetünkben egy versenymozgalom. En
nek lényege, hogy bizonyos kritériumok teljesítése esetén az elítélt „példamuta
tó” címet kaphat. A mozgalom jelentős eredményeket ért el a közösségi magatar
tás fejlesztésében. Új ötletekkel, és nem kevés társadalmi munkával teszik szeb
bé, lakályosabbá környezetüket. Imm ár komoly hagyományaink vannak a fel
adatok végrehajtásának az említett felfogásban megvalósuló gyakorlatára. Inté
zetünkben elítéltek látnak el külső-, belső- és m unkáltatóőri feladatokat. Tapasz
talataink felhasználásával azt vizsgáljuk, hogy a konkrét nevelési feladatok közül 
melyek azok, amelyekbe — az önkormányzat, a javaslattétel, a véleményezés 
vagy akár a döntés szintjén is — a jogszabályokat nem sértve bevonhatók.

Úgy véljük, a közelmúltban korszerűsített irányító munka lehetővé teszi az 
elképzelés megvalósulását. Éppen a koncepció megjelenésével egyidőben javult 
a nevelési szolgálat szervezeti rendszere is. A biztonsági-nevelési helyettesek és a 
csoportvezető-nevelők kinevezése a korábbinál kedvezőbb feltételeket biztosít a 
nevelőmunka számára.

A koncepció több helyütt is elemzi az elítéltek öntevékeny szervezeteit, sőt 
feladatokat tűz ki ezek fejlesztésére. Ettől indíttatva úgy ítéltük meg, hogy az in
tézetünkben működő önkormányzat szervezete már annyira megszilárdult, hogy 
alkalmassá vált a börtönkörlet öntevékeny szervezeteinek integrálására5.

A börtönben létrehozott öntevékeny szervezet vezetőinek megválasztása 
után az éves — januári — közgyűlésen már valamennyi elítélt részt vett. Itt vá
lasztották meg az egységes vezetői tanács tagjait. Az önkormányzat színvonalát, 
erejét bizonyítja, hogy a demokratikusan megszervezett választáson a lelépő ön
tevékeny szervezet vezetőségének javaslatával szemben az elítéltek más, általuk 
alkalmasabbnak tartott személyt választottak meg.

Az önkormányzat kiterjesztésével egységesebbé vált az intézet egész terüle
tén az elítéltek belső életének szervezése és irányítása. A börtönkörleten lévő el
ítéltek — mintegy 350-380 fő — fegyelme észrevehetően javult. A közösségveze
tők feladataikat általában jól látják el, a követelményeket eredményesen közvetí
tik a fogvatartottakhoz.

A börtön öntevékeny szervezetének megalakításával egyidejűleg a belső őr
ség személyi állománya a nevelési szolgálat közvetlen irányítása alá került. Ettől
— a biztonság fenntartása és (talán) javítása mellett — pedagógiai célkitűzéseink 
hatékonyságának növekedését várjuk. Az se elhanyagolható körülmény, hogy az 
intézkedés az őrszolgálati létszám megtakarítását is jelenti.

4 prognózis: meghatározott adatokon alapuló előzetes számítás
5 integrál: egységesít, összevon
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Az önkormányzat az 1982-ben kiadott működési szabályzat szerint végezte 
munkáját. Az eltelt idő tapasztalatai s a börtönkörleten létrejött öntevékeny szer
vezet indokolták az új működési szabályzat elkészítését.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az öntevékeny szervezetek fejlesztése te
rületén, a koncepció megjelenését követően, viszonylag rövid idő alatt számot
tevő eredményt sikerült elérnünk. Igaz, egyrészt feltételeink kedvezőek voltak, 
másrészt a koncepció megjelenése ösztönzően hatott a munka folytatására. Ter
mészetesen nem akarom azt mondani, hogy a nevelésfejlesztési koncepció önte
vékeny szervezetekre vonatkozó kitételét máris teljesítettük.

Az önkormányzat tartalmi kérdéseinek ismételt átgondolása, összevetése a 
gyakorlattal további lehetőségeket kínál. Érdemes erről is néhány szót ejteni. 
A koncepció ugyan az öntevékeny szervezetről mint pedagógiai eszközről és 
módszerről beszél, de nem zárja ki annak pedagógiai célként való értelmezését 
sem. Az öntevékeny szervezet egy bizonyos fejlődési szinten már az önkormány
zat bizonyos ismérveivel is rendelkezik. Az önkormányzat keretei között végzett 
nevelési tevékenység pedig tartalm ában változtatja meg a nevelési folyamatot. 
Más a működési mechanizmusa annak a körletnek, ahol őrség dolgozik és an
nak, ahol elítéltek látják el ugyanezt a munkát. A szakkör is másképp működik, 
ha a felügyelet vezeti, másképp, ha az elítélt. A sort még hosszan folytathatnánk. 
Természetesen „máson” minőségi eltérést értek, nem a tevékenységet minősítem. 
Ezen az úton, a koncepció kívánalmaival összhangban létrehozott öntevékeny 
szervezet, majd az ebből kifejlesztett önkormányzat útján kialakítható egy, a töb
bi fokozattól tartalm ában is elkülönülő büntetésvégrehajtási típus.

Pedagógiai távlat

A nevelésfejlesztési koncepció másik nagy érdeme a büntetésvégrehajtási 
nevelés távlatának kijelölése. Az elítéltek nevelése is, mint minden nevelési tevé
kenység, célok és részcélok bonyolult foyamatán keresztül valósul meg. Ez utób
bi fogalom helyett a dokumentum a — a szakirodalomban inkább elterjedt — 
feladat kifejezést használja.

A koncepció támpontot, irányt ad a gyakorlati munka számára. H add bizo
nyítsam be ezt a szocialista büntetésvégrehajtás történetéből vett példával. Voltak 
időszakok, amikor a szabadságvesztés végrehajtásának egyetlen célja az elítélt 
társadalom tól való elszigetelése volt. Néhány kollégám viszont még emlékszik ar
ra, amikor az elítéltből szocialista embertípust szerettünk volna nevelni. Teljesen 
világos, hogy mind a minimális, mind a maximális célból hiányzott minden pe
dagógiai realitás, ezért mindkettő eleve kudarcra volt ítélve. Ugyanakkor renge
teg időt és energiát emésztett fel, és a nevelők a rossz célt mint munkájuk értel
metlenségét élték át.

A koncepció részletesen és differenciáltan rögzíti az elítéltek nevelésének 
közeli és távlati feladatait. Az elérni kívánt nevelési célkitűzéseket a szabadság- 
vesztés időtartam a és a kriminalitás foka szerint is tárgyalja.

A dokumentum alapján tisztázott, hogy a csoportokat jogszabályi és peda
gógiai kritériumok szerint kívánatos szervezni. Érdemes megemlíteni, hogy min
den közösség — iskola, üzem, hivatal stb. — valamilyen kényszerkörülmény ha
tására jön létre. A kényszerjelleg a börtönben, más szervezethez képest, csak 
kvantitatív6 különbséget jelent. A börtönben is egyéni döntés kérdése a puszta 
együttlétezés vagy a közösségi élet választása. Egyéni döntés kérdése az öntevé
keny szervezet elfogadása, az azzal való azonosulás is. Természetesen ezt akkor
6 kvantitatív: mennyiségi
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választják többen, ha a szervezetnek van elfogadható célja, van hierarchikusan7 
felépített státusrendszere és feladatköréből adódó szerephálózata. Börtönviszo
nyok között is áll az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban, hogy annyi fe
lelősséget éreznek a résztvevők iránta, amennyi beleszólási joguk van a működé
sébe. Ma már aligha vitatott, hogy a társadalom  céljai, érdekei és normái jelentős 
részben a csoportok útján ju tnak el az egyénhez és válnak individuális értékké, 
magatartássá. Az alapvető jogi és erkölcsi szabályok, a társadalom ban éléshez 
szükséges ismeretek a szocializálás folyamatában jutnak el az egyénhez és válnak
— vagy nem válnak — személyisége részévé. A szocializálás folyamata pedig jó 
részt csoportokban, illetve azok közreműködésével megy végbe. Bárhogy külön
böznek is egymástól az egyes elítéltcsoportok tagjai, felismerhetjük bennük azt a 
közös vonást, hogy szocializálási folyamatuk sikertelen volt. Azok a csoportok — 
család, iskola, munkahely —, amelyekben éltek: vagy nem, vagy hibásan közvetí
tették feléjük a társadalmi formákat.

A személyiségformálás, a helyes életfelfogás erősítése — a szabadságvesztés 
végrehajtásának célja — csak akkor teljesíthető, ha olyan elítéltcsoportokat, kö
zösségeket tudunk létrehozni, amelyek hatása e törekvés szolgálatában áll. Ezért 
intézetünkben olyan átfogó csoportos foglalkozási rendszert tervezünk, amely 
részleteiben meghatározza az egyes foglalkozások tartalmi és formai követelmé
nyét és nyomon követi az egyes csoportok neveltségi szintjének változását is.

Kultúránkban az intelligencia a társadalmi értékek megszerzésének egyik 
fontos eszköze, az iskola pedig a társadalmi mobilitás8 legszélesebb csatornája. 
Csak az általános iskola elvégzése után lehet valaki például szakmunkás vagy kö
zépiskolai tanuló, és így tovább. Ezért a koncepció az értelmi nevelés fő eszközét 
az iskolarendszerű oktatás fejlesztésében jelöli meg.

Intézetünkben e téren az a probléma, hogy az általános iskolai oktatásra kö
telezettek száma évről évre csökken. Tulajdonképpen azok nem végezték el az ál
talános iskolát, akik értelmi fogyatékosságuk miatt erre nem voltak képesek. Leg
fontosabb törekvésünk a gyógypedagógiai oktatás feltételeinek mielőbbi meg
szervezése. Ezért vettük fel a kapcsolatot a Velencei Kisegítő Iskolával. Remél
jük, számíthatunk a segítségükre.

Az általános iskolát végzettek számára háromféle oktatási formát szeretnénk 
bevezetni.

— Kiszélesítjük a szak- és betanított munkásképzés lehetőségét, szorgal
mazzuk az ebben való részvételt.

— Azok számára, akik elvégezték ugyan az általános iskolát, de tárgyi tudá
suk komoly pótlásra szorul, ismétlő tanfolyamokat szervezünk az általános isko
la tananyagából.

— Szándékaink szerint növeljük, egyéni tanulás keretében, a középiskolai, 
főiskolai és egyetemi tanulmányokat fo lyatn i kívánó elítéltek körét.

Az iskolarendszerű oktatás továbbfejlesztése érdekében nem tudtunk gazda
gabb programot készíteni, mivel intézetünk meglehetősen távol esik az iskolai 
centrumoktól. A hozzánk közelebb lévő iskolák maguk is tanerőgondokkal küsz
ködnek. Ennek ellenére úgy ítéljük meg, hogy a vázolt rendszer biztosítani fogja 
az értelmi nevelés hatékonyságának javulását.

A sport- és szakköri munka fejlesztésekor elsősorban ezek számszerű növe
lésére, tömeges elterjesztésére gondolunk. Az elítéltek érdeklődési körét figye
lembe véve több új szakkört tervezünk. Célunk az, hogy minden elítélt legalább 
egynek tagja legyen. Két szakkörtípusról, úgy gondolom, érdemes e helyütt is 
említést tenni.
7 hierarchikus: rangsor szerinti
• mobilitás: egy másik társadalmi csoportba kerülés

21



Az egyik a színjátszó kör, amely tulajdonképpen egyidős a szabadságvesz
tés-büntetés megjelenésével. Az utóbbi időben mégis, m intha vesztett volna nép
szerűségéből, pedig kedvező pedagógiai hatásai tagadhatatlanok.

Időigényes elfoglaltság, fegyelmet és kitartó munkát kíván. Olyan képessé
geket, adottságokat hozhat felszínre, amelyekről talán birtokosa se tudott. Növeli 
tagjai általános műveltségét, szórakoztatva tanít.

Intézetünkben hosszas vajúdás után sikerült színjátszó kört szerveznünk. 
Igaz, ebben sokat segített, hogy jelenleg van egy hivatásos színész elítéltünk is. 
Úgy hiszem azonban, hogyha nem a produkció művészi színvonalát, hanem az 
említett nevelési célkitűzéseket helyezzük előtérbe, akkor a színjátszó körök si
kerrel működtethetők intézeteink többségében.

A szakkörök másik — általam fontosnak vélt — típusa az, amelyik segíti az 
elítéltek kreativitásának kibontakozását. Az elítéltek intelligenciája több vizsgá
lat szerint alacsonyabb, kreativitása viszont magasabb az átlagénál. Ezért, amikor 
a nevelés fejlesztéséről beszélünk, az intézet adottságaihoz képest biztosítanunk 
kell a kreativitás kiélésének lehetőségét. így az elítéltek a rezsim követelmény- 
rendszerét jobban elfogadják és szabadulásuk után is igényük lehet ilyen tevé
kenység folytatása. A szabadságvesztés végrehajtásának gyakorlata azt igazolja, 
hogy a legszigorúbb rendszabályok fennállása esetén is készültek olyan tárgyak, 
amelyeket az elítéltek használatra vagy emléknek szántak. Ezek készítését hosszú 
időn keresztül tiltották, tartva a biztonsági követelmények megsértésétől. Miután 
a kreativitás, a „fusi” reálisan létező igényből fakad, célszerű technikai és képző- 
művészeti szakkörök szervezésével, szabályozott formában ezt a tevékenységet is 
a nevelés szolgálatába állítani.

Attól tartok, nem állok egyedül azzal a véleményemmel, hogy az egyéni ne
velés kérdése, helyesebben fejlesztésének lehetősége okozza a legtöbb fejtörést az 
intézetek szakembereinek.

Az egyéni nevelés személyi és tárgyi feltételeit, alkalmazandó főbb módsze
reit jogszabályok, és most már a nevelésfejlesztési koncepció is tartalmazza. Az 
előírások korszerűek és tág lehetőséget, kellő önállóságot biztosítanak a kezde
ményezésre. De a nevelés feltételrendszerének alakulásánál már szóltam arról, 
hogy hány elítélt ju t egy nevelőre Baracskán. Nem nehéz kiszámítani, hogy a ne
velő és az elítélt közvetlen interakciójára havonként egy-másfél óra ju t csupán. 
Pedig, mint tudjuk, az eredményes közvetlen ráhatás elengedhetetlen előfeltétele 
a nevelni kívánt személyiség alapos megismerése. Erre annál is inkább szükség 
lenne, mert a nevelő a heteroanamnézisre se támaszkodhat, hisz a rendelkezésre 
álló büntetőiratok, ítéletkiadványok igen szegényes információt szolgáltatnak.

Az egyéni neveléssel kapcsolatban szeretnék még egy problémával foglal
kozni, mivel közvetett formában — a nevelők polgári öltözetének felvetésével — 
a koncepció is érinti ezt a témát. Arról van szó ugyanis, hogy semmiféle nevelési 
folyamatból nem hiányozhat az auktoriter személy hatása. Mint tudjuk, a család
ban ez az apa, ritkább esetben az anya vagy más családtag. Az iskolában a tanár 
a befolyásos, tekintélyes személy. A büntetésvégrehajtásban a nevelőnek kellene 
ennek az auktoriter személynek lennie. A bv. intézetek kötöttségei — annak elle
nére, hogy a jelenlegi jogszabályok minden korábbinál nagyobb hatáskört bizto
sítanak a nevelőnek — megkérdőjelezik ezt az auktoritást. A vele való identifiká- 
lódás9 gyakorlatilag lehetetlen. Bármilyen kiválóak a nevelő emberi tulajdonsá
gai, bármennyire példamutató a magatartása — esetleg polgári ruhát is visel — a 
börtön körülményei között az elítélt nem tud vele azonosulni.

Ezek figyelembevételével az egyéni nevelés fejlesztése érdekében intézkedési 
tervünkben a következő feladatokat fogalmaztuk meg.

9 identifikálódás: azonosulás
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_ Bővíteni szeretnénk a nevelők pszichológiai és szociológiai ismereteit.
A képzést elsősorban azért tartjuk szükségesnek, hogy megfelelő jártasságot sze
rezzenek a megismerést segítő kérdőíves módszerek gyakorlati alkalmazasaban.

_ Ugyancsak a megismerés javítása érdekében olyan gyakorlatot celszeru
kialakítani, amely lehetővé teszi azt, hogy bármely testületi tag — munkáltató or 
stb. — elítéltről szerzett ismeretei eljussanak a nevelőhöz. Az eliteltek kulontele 
közösségekben — zárka, munkabrigád, szakkör stb. — töltik idejük nagy részét. 
Felmerült, hogy célszerű lenne e csoportok tagjainak véleményét is felhasználni.

— Végül az egyéni nevelés hatékonyságának növelése érdekében módszer
beli változtatást is tervezünk. Szeretnénk elérni, hogy az elítélt keresse fel a neve
lőt, kérje tanácsát, kezdeményezze a vele való ,,egyéni foglalkozást . Könnyű be- 
látni, hogy ez a szituáció minőségileg más nevelési alaphelyzetet hoz letre, mint- 
ha utasításra történne. Nagymértékben oldja azokat a pszichés gátakat is, ame
lyeket a nevelő auktoritása kérdésénél említettem.

Nyitottság és továbblépés

Talán vannak, akik úgy gondolják, hogy a nevelésfejlesztési koncepció gyakorla
ti végrehajtásáról szólván nincs értelme a dokumentum nyitottságáról beszelni. 
Azt hiszem, ez a vélemény csak látszatra igaz. M inden koncepciónak az ad értel
met, hogy hosszabb időre — jelen esetben, mintegy 15—20 évre — meghatároz
za mit kell tenni és hova kell eljutni a gyakorlatban, többé-kevésbe korvonalazva 
azokat a határokat, amelyek között a gyakorlat emberei dolgoznak, illetőleg dol-

gozhatnak^eiésfejiegztési koncepció egyik nagy eredménye, hogy nem fogalmaz 
mereven, nem állít szigorú tilalomfákat, nem mondja, hogy ami nem lehet, az 
nincs. Utolsó fejezetében pedig kifejezetten hangsúlyozza, hogy nem lezárt rend
szer, igényli és feladatul tűzi ki saját megújulását is. Számomra ez a megkozelites
— remélem, véleményem nem minősül magánügynek — meggyózove, hitelesse,
elfogadhatóvá teszi megállapításait.

A koncepció és a hozzá kapcsolódó végrehajtasi terv foglalkozik a kutatas, 
az elvi-módszertani feldolgozás feladataival is. Az ezzel kapcsolatos konkrét te
endők már eléggé ismertek. Van azonban néhány kérdés, ami szintén kapcsoló
dik a témához és a gyakorlat szemszögéből nézve figyelmet érdemel.

A koncepció leszögezi és elismeri az őrszolgálati, felügyeleti munka fontos
ságát, ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy tagjai az eddigieknél nagyobb mér
tékben vegyék ki részüket az elítéltek neveléséből. Ennek elősegítese erdekeben 
történtek — a már említett — szervezeti intézkedések is. E felfogással csak egyet 
lehet érteni, mert ha akarjuk, ha nem, ez a hatás eddig is létezett. Az őrszolgalat, 
létszámát tekintve, a legnagyobb olyan szolgálati ág, amely a legközvetlenebb 
kapcsolatban van az elítéltekkel. Az már viszont más kérdés, hogy az örök altal 
kiváltott nevelőhatás egybeesik-e a nevelési szolgálat, vagy tovább megyek, a ne
velésfejlesztési koncepció elképzeléseivel. Az egybeesés igénye felvetődött más 
szolgálati területek vonatkozásában is. Hiszen most folyik a munkáltatasfejlesz- 
tési koncepció kidolgozása és szerepel a közeljövő terveiben a szervezetfejlesztesi 
koncepció elkészítése is. Véleményem szerint a nevelésfejlesztési koncepcio őr
szolgálatra vonatkozó feladatainak minőségi végrehajtása érdekében ki kellene 
adni egy egységes módszertani útmutatót. ,

A nevelési koncepció sokat tett a büntetésvégrehajtás fogalmi rendszerenek, 
szakmai nyelvezetének fejlesztéséért is. Valamennyien keressük a szavakat, kö- 
rülírjuk a fogalmakat. Börtön-e az általános fogalom, vagy a bv. intézet, ulik-e 
még az elítéltek konyhájára a rabkonyha kifejezés? Nem beszélve a társadalom
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elavult és szegényes fogalmi apparátusáról10 a büntetésvégrehajtást illetően. Te
gyük mindjárt hozzá, hogy erről mi is tehetünk. Újságokban és folyóiratokban 
olvashatjuk, rádióban és televízióban hallhatjuk, hogy: a „rabok” darócruhában 
járnak, „cellában” laknak és „fegyőr” vagy „börtönőr” vigyáz rájuk. Nincs olyan 
szakma, amelyik nélkülözni tudná a maga nyelvezetét. A büntetésvégrehajtás 
sem mulaszthatja el sokáig fogalmainak egységes rendszerbe foglalását. Megol
dási módokat kölcsönözhetünk más szakmáktól, illetve tudományoktól, de vala
milyen megoldást választanunk kell mielőbb.

Dr. Vörös Ferenc

10 apparátus: magyarázó jegyzetek egy tudományos munkához
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