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Elvtársak, engedjék meg, hogy az Igaz
ságügyi Minisztérium vezetése nevében nagy 
tisztelettel köszöntsem az elnökségben ülő
ket és az elméleti konferencia résztvevőit.

Marx Károlynak egy nagyon bölcs gon
dolatával kezdem mondanivalómat, nem 
idézem szó szerint, csupán a lényegét: az 
egyenlő jog alkalmazása egyenlőtlen hely
zetben lévő személyekre, maga a törvényte
lenség. A szocialista országok jogrendszeré
nek kiépítésekor érvényesült ez a marxi gon
dolat. Arra gondolok, hogy maga a jog is 
igyekezett, igyekszik differenciálni. Termé
szetesen ez nem csak a szocialista jog privilé
giuma, hiszen a burzsoá államok joga is dif
ferenciál. Mi azonban már a jogalkotás so
rán tudatosan messzemenő differenciálásra 
törekszünk.

A jog — természeténél fogva — csak 
objektív ismérvek alapján tud differenciálni. 

Ilyen objektív ismérv például a társadalomra veszélyesség foka. Differenciál a 
jog a büntetési tételekkel, differenciál azzal, amikor azt mondja, hogy valamely 
cselekmény szabálysértés, vétség vagy bűntett. Differenciál a felnőtt és a fiatalko
rú elkövetők között, a civilek és a fegyveresek között, és nem utolsósorban kü
lönbséget tesz a büntetésvégrehajtás területén.

Az egyik legkézenfekvőbb differenciálási mód a fokozatok szerinti különb
ségtevés. Azzal, hogy fegyház, börtön, fogház fokozatot teremtettünk a jogszabá
lyok alapján, mintegy kifejezésre kívántuk juttatni, hogy nem akarunk egyfor
mán bánni az elkövetőkkel. Hangsúlyoznám a nem egyformánt, mert a szocialis
ta jog egyik nagyon lényeges tartalmi eleme, hogy emberszabású. Nem kíván 
lemondani az emberekről, formálni, nevelni akarja őket. Differenciál a büntetés
végrehajtás életkor szerint, nemek szerint és a sort még lehetne folytatni. Diffe
renciálást jelent a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége, és még sok egyéb. 
Ezek részben objektív ismérvek, hisz meghatározott normák alapján maga a jog 
tesz különbséget.

Nem nélkülözhetjük azonban a differenciálásban a szubjektív elemeket sem. 
Ezek azok a lehetőségek, amelyek a jog által megszabott keretek között még in
kább emberformájúvá teszik a büntetésvégrehajtást. Szubjektív elem az ügyészi 
szakban, amikor az ügyész eldönti: indít-e eljárást vagy sem, emel-e vádat vagy 
sem. A bírói szakban is van differenciálás szubjektív elem alapján. Hiszen ami-
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kor a büntetési tétel alsó vagy felső határát szabja ki a bíró, akkor kétségkívül fi
gyelembe veszi az elkövető egyéniségét. És végül előtérbe kerülnek a szubjektív 
elemek a büntetésvégrehajtásban is, elsősorban a nevelésben.

Engedjék meg, hogy mindenekelőtt a nevelés során alkalmazott eszközök 
differenciálásáról szóljak néhány szót. Az első nagy kérdés — lehet, hogy akadé
mikusán hangzik — az, hogy formálható-e, átformálható-e egyáltalán az ember 
tudata, személyisége. Nos, mi egyértelműen valljuk: igen. De nem olyan gyorsan, 
mint ahogy ezt annak idején gondoltuk. A társadalmi, gazdasági viszonyok sok
kal gyorsabban változnak, mint az ember tudata, személyisége. Éppen ezt felis
merve próbáltunk a nevelés terén kialakítani egy olyan differenciálást — felhasz
nálva azt az időt, amelyet az elítélt zárt falak között, vagy legalábbis meghatáro
zott intézményben szabadságának korlátozása közepette tölt el —, amely lehető
vé teszi, hogy a lehető legintenzívebben hassunk a fogvatartottra.

Nagyon érdekes kérdés, hogy eleve rossz-e az ember, vagy csupán a körül
mények, társadalmi hatások eredményeként válik azzá. Én e téren eretnek néze
tet vallók, de ezt most nem akarom Önöknek elmondani, mert nem ez a mai ta
nácskozásunk célja. Egy biztos, az a feladatunk, hogy lehetőségeinket felhasznál
va, korlátáinkat figyelembe véve olyan fékrendszert próbáljunk kiépíteni az em
berekben amíg szabadságvesztés-büntetésüket töltik, amelyek később, ha nem is 
járnak teljes eredménnyel, adott esetben működésbe lépnek. Végül is az a célunk, 
hogy visszavezessük őket a társadalomba, a rendes, tisztességes emberek sorába.

Hellyel-közzel vannak sikereink, de sajnos, a visszaesők száma azt mutatja, 
nem mindig eredményes a ráhatás. Mindenesetre nekünk arra kell törekednünk, 
hogy az elítéltet a kiépített fékrendszer — adott esetben, legalábbis mielőtt újabb 
bűncselekményt követne el — gondolkodásra késztesse. E fékrendszer kiépítése, 
hogy egészen világos legyek, a nevelési folyamat során természetesen messzeme
nően számításba kell venni a fogvatartott életkori sajátosságait, műveltségét, is
kolázottságát. Másképpen kell hatni arra az emberre, aki írástudatlan — sajnos, 
van ilyen kellő számban — és másképpen arra, akinek magas iskolai végzettsége 
van.

Nagy nyomatékkai esik latba az elítélés időtartama. Nyilvánvaló, hogy rö
vid, pár hónapos szabadságvesztés alatt csodálatos eredményt nem lehet elérni. 
Sőt a rövid tartamú szabadságvesztésnél a direkt nevelői ráhatásról le is kell 
mondani bizonyos mértékig. Nem utolsósorban nem közömbös a differenciálás 
szempontjából, hogy a fogvatartott elítélése előtt milyen viselkedést, magatartást 
tanúsított a társadalomban, hogyan élt korábban.

Sokszor mondjuk, hogy a munka társadalma vagyunk. Éppen ezért a neve
lésben — meggyőződésem szerint — az egyik leghatékonyabb eszköz, ha úgy tet
szik, módszer: a munkáltatás. Nem mindegy, hogy kit, hogyan, miképpen mun
káltatunk. Nyilvánvalóan az életkori sajátosságok, az érdeklődési kör, a nemek 
szerinti különbségtétel és még sok minden egyéb számításba jön itt is. Nem kö
zömbös az sem, hogy egyénekre szabottan vagy csoportkeretben próbálunk hatni 
az elítéltekre.

A felsorolás csupán példálózó bepillantás abba a munkába, amelyet a bün
tetésvégrehajtás egyre tudományosabb megalapozottsággal, egyre intenzívebben 
törekszik elvégezni. Természetesen még nem teljes a meglévő keretek kitöltése. 
S hosszú ideig — számos objektív okból kifolyólag nem is lesz az. Meggyőződé
sem, hogy ez a mai tanácskozás segíti egyrészt a meglévő keretek jobb kitöltését, 
másrészt pedig — remélem — föltár olyan új módszereket, napvilágra hoz olyan 
új javaslatokat, amelyek valamennyiünk munkáját gyümölcsözővé teszik. Kívá
nok eredményes és jó tanácskozást!
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