
A nevelési szolgálat teljes feltöltése után egy nevelőre még mindig 90—100 őrizetes 
jut. A csoportvezető nevelő egyéb teendői (irányítás, szervezés, ellenőrzés) miatt csak 40 
őrizetessel foglalkozik. Az elkülönített körletrészen (ahol fenntartottuk a közvetlen ellen
őrzést és irányítást) sűrűbben fordulnak elő konfliktushelyzetek, gyakrabban töltenek ki a 
felügyelők fegyelmi lapokat. Érdemes lenne kipróbálni, miképp alakulna e körletrész ar
culata szabadabb életkörülmények között.

Milyen következtetések szűrhetők le 2 év után? Az intenzív nevelőmunka feltételei a 
differenciálás útján létrejött öntevékeny szervezetekben jobbak, mint a szigorúan őrzött 
körletrészen. A közösségi élet alakulására jó hatással volt a nevelő és a kijelölt őrizetesek, 
az ún. közösségvezetők szervezete. Mivel a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése 
az őrizetes közösség dolga, a nevelőnek itt több ideje jut az egyéni nevelésre.

Javult a fegyelmi helyzet is. Statisztikai átlagban az öntevékeny szervezetben 0,8, a 
hagyományos körletrészen 16,9 fegyelmi fenyítést szabunk ki évente. Az öntevékeny szer
vezet előnyösebb fegyelmi helyzete összefügg azzal, hogy már a fogvatartottak kiválogatá
sánál is az alkalmazkodóbb egyének kerültek ebbe a csoportba. Az idősebb elítéltek akti
vitása, agresszivitása kisebb, de ez sajnos nem jár együtt reszocializációs esélyük növeke
désével.

A legutóbbi reprezentatív vizsgálat komolyan figyelembe vette a szervezeti formákat. 
Megállapította, hogy mióta a belső életet közösségvezetők irányítják, azóta alig akad 
konfliktushelyzet a fogvatartottak meg a felügyelők közt. Az öntevékeny szervezeti cso
port az üzemekben is jobban viselkedik, holott ott ők is a munkáltatók közvetlen irányítá
sa alatt állnak.

A reszocializálás érdekében többször élünk a rövid tartamú eltávozás lehetőségével. 
Célunk az, hogy az elítélt — tekintettel közelgő szabadulására — fűzze szorosabbra csa
ládjával a kapcsolatát, szerezzen személyes tapasztalatokat munkába állásának lehetősé
geiről. Sajnos, a fogvatartottak többsége ezt a rövid tartamú eltávozást jutalomként éli 
meg és nem használja jól fel.

A nevelő bármilyen körültekintően jár el a javaslattételnél, a fogvatartottak 8 — 10%-a 
késve vagy egyáltalán nem jön vissza. Amikor elővezetettjük őket, és magyarázkodásba 
kezdenek, akkor az általuk előadott banális okok mögött mindig komoly személyiségtor
zulás van. Természetesen az elítéltek zöme időben visszatér a rövid tartamú eltávozásról. 
Nem azért, mert tart a kiszabott 30 nap magánzárkától, hanem mert fél, hogy volt közössé
ge kritikájával párhuzamosan kiszorul az öntevékeny szervezetből is.

Az elmúlt három évben a szigorított őrizettel kapcsolatosan mind a bírói gyakorlatot, 
mind a végrehajtás rendjét többször értékelték. Szóltak az intézkedés céljának megfelelő 
tendenciákról, de azt is megállapították, hogy a szigorított őrizetes személyiségének for
málása, a bűnöző életmódot igazoló nézetrendszerének felszámolása, a társadalomba való 
beilleszkedésének elősegítése nem valósul meg a kívánt szinten, a jogszabályokat nem si
kerül teljeskörűen végrehajtani. Az elmaradás okát a feltételek hiányában jelölik meg, 
nem a bv. testület szándékában, hozzá nem értésében.

A  d iffe ren ciá lás néhány c so p o rtd in am ika i tapaszta lata

Dr. Vörös Ferenc hozzászólása

A plenáris ülés előadása meggyőzően bizonyította, hogy a modem szabadságvesztés
büntetés végrehajtásában milyen alapvető jelentőségű a differenciálás elvének érvényesí
tése.

A hazai lehetőségeket számba vevő témakörhöz kapcsolódva megkísérlem felvázolni 
a Baracskai Fogházban alkalmazott differenciálás — leglényegesebbnek vélt — tartalmi 
kérdéseit. A fő figyelmet olyan összefüggéseknek szentelve, amelyeket intézetünkben a 
gyakorlat visszaigazolni látszik.
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A téma bevezetéseként nem nélkülözhető a rezsim sajátosságainak érintőleges jellem
zése. Ezt azért is időszerű megtenni, mert a közvélemény még most is úgy tartja, hogy Ba
racska hagyományosan „gondatlan ház”. A valóságos helyzet ezzel szemben az, hogy a 
fogház fokozatú elítéltek többségét a szándékos vétséget elkövetők teszik ki. A gondatlan 
bűncselekményért fogházra ítéltek a közelmúltban elkerültek intézetünkből. Az összfogva- 
tartotti létszám mintegy egyharmadát pedig a börtön fokozatú elítéltek képezik.

Szakmai körökben eléggé ismert, hogy közel tíz éve működnek nálunk az elítéltek ön
tevékeny szervezetei. Talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy egy életképes önkormányzati 
rendszert alakítottunk ki. Ez némi leegyszerűsítéssel azt jelenti, hogy az elítélteket 
hierarchikusan felépített csoportstruktúrába, ún. önigazgatási egységekbe szerveztük. Az 
önigazgatást úgy értve, hogy a fogvatartottak a szabadságvesztés-büntetés végrehajtására 
megállapított jogszabályoknak úgyszólván önként vetik alá magukat.

A szabályt sértő magatartást természetesen szankcionáljuk, s ha a szükség úgy kíván
ja, erőszak alkalmazásával is érvényt szerzünk a törvényi előírásoknak.

Az önkormányzat működési körét a rezsim fő célkitűzéseihez igazítva határoztuk 
meg. Szervezeti szabályzatban rögzítettük azokat a feladatokat, amelyek végrehajtása rész
ben vagy egészben a különböző szintű önigazgatási csoportokra bízható. Csak a jelentő
sebbeket említem:

— Az intézetben nincsenek se külső, se belső őrök, helyesebben ezeket a feladatokat 
is elítéltek látják el.

— Életrendjüket a fogvatartottak maguk szervezik. Ennek során jól felismerhető a 
különböző csoportok érdekeinek és beleszólási jogának az érvényesülése.

— A munkahelyek többségén — a folyamatos, illetőleg alkalomszerű szakirányítást 
leszámítva — felügyelet nélkül dolgoznak.

Ebből is megítélhető, hogy az elítéltek csoportjainak milyen jelentős feladatokat 
adunk, avagy vagyunk kénytelenek adni. Az önkormányzatban rejlő lehetőségek kibonta
koztatása nálunk nem csupán kísérletező kedv, hanem szükség diktálta kényszer kérdése 
is. A személyi állomány létszáma ugyanis az elmúlt tíz évben nem változott, míg az elítél
tek száma megkétszereződött.

Az új lehetőségek keresése a realitások talaján szükségessé tette, hogy az elítéltcso
portok dinamikáját alapvetően meghatározó differenciálásra nagy figyelmet fordítsunk. 
A csoportok kialakításától fejlődésük ama fokáig, ahol végrehajtják a pedagógiai célzattal 
nekik szánt feladatokat, és közben igyekszenek tagjaik reszocializációját a lehető legtelje
sebb mértékben elősegíteni.

Az egyes tudományágak fejlődésének eredményeként a gyakorlatban a differenciá
lásra alkalmas szempontok sokaságával találjuk szemben magunkat. Ezekből két, egymás
tól többé-kevésbé jól elkülöníthető szempontrendszert tudunk összeállítani. Az elsőt rövi
den úgy lehetne jellemezni, hogy viszonylag állandó tényezőként hat, és a személyi állo
mány nemigen befolyásolhatja kimenetelét. Ilyenek mindenekelőtt: a jogszabályokon ala
puló kategorizálások, az intézet elhelyezési és építészeti adottságai, a biológiai tényezők, a 
munkáltatási feltételek és így tovább. A második szempontrendszer közé azok 
sorolhatók, amelyeket céljaink érdekében a szükségletekhez igazítva meg tudunk változ
tatni. Ide értendők a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, kriminológiai, őrzésbiztonsá
gi területek és kombinációik. '*

Nem célom a differenciálás szempontrendszerének részletes elemzése. A megkísérelt 
osztályozás elsősorban a két szempontrendszer összefüggése miatt érdemel figyelmet. 
Ugyanis a primer, elsődleges faktorok minden intézet esetében meghatározzák a további, 
másodlagos differenciálás lehetséges irányát és módját. Ez pedig, mind a szándék, mind 
az elvárható eredmény vonatkozásában meghatározó tényező.

Az elítéltek differenciálásának meg kell felelnie a pedagógiai célkitűzéseinket előse
gítő, a primer szempontok hatását figyelembe vevő kritériumok mellett a gyakorlati alkal
mazhatóság követelményének is. Intézeteink többsége, így a baracskai se rendelkezik 
olyan személyi és tárgyi feltételekkel, amelyekkel több száz, illetve ezer elítélt tipizálása 
optimális színvonalon kivitelezhető lenne.

Kénytelenek vagyunk hát olyan praktikus megoldásokkal kísérletezni, amelyek külö
nösebb nehézség nélkül működtethetők, és nagyjából biztosítják a befektetett többletmun
ka megtérülését. Ezen a helyzeten remélhetőleg a nem túl távoli jövő kedvező változást 
hozhat. Mindenekelőtt a tervezett Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet kialakítá
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sára és a számítógépek használatának szélesebb körű elterjedésére utalnék a büntetésvég
rehajtásnál.

A differenciálás általunk fontosnak tartott követelményeit az alábbi módon valósít
juk meg az elítéltek csoportképzésében. A kiindulási alap adott: a jogalkalmazó — amíg a 
jogszabályok hatályban vannak — megközelítően állandó összetételű elítélttömeget utal a 
bv. intézetekbe. Ez az elítéltállomány különböző műveltségű, életfelfogású és szakmájú 
emberek jogilag együvé rendelt halmaza. Világos, hogy egy ilyen börtönpopuláció nevelé
sében csak akkor érhető el eredmény, ha az elítéltek olyan közegbe kerülnek, ahol a cso
porthatások intenzíven közvetítik a szociális normákat.

Megfigyeléseink alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy börtönviszonyok kö
zött semmilyen csoportból nem lehet olyan pedagógiai értékkel rendelkező szervezeti egy
séget létrehozni, mint a munkahelyi brigádból. A csoportkohéziót a közösen végzett ter
melőmunka, az egyéni és csoportérdekek erkölcsi, anyagi tényezői, valamint a közös sors 
és felelősségérzet hozhatja létre.

A munkahelyi brigádok nagysága a racionálisan szervezett technológiai folyamatok 
függvénye. Ez egy-egy intézetben is rendkívül változatos képet mutathat. Ezért vizsgáltuk 
tovább, hogy melyik az a legkisebb létszámú szervezeti egység, amely még valamennyi 
munkafolyamatban fellelhető. Úgy találtuk, hogy ez nálunk a 10—15 elítéltből álló mun
kahelyi kiscsoport.

A kategorizálás más okokból is célszerűnek látszott. Egyrészt zárkáinkban ennyi em
bert lehet elhelyezni, másrészt ilyen nagyságú csoportok képzése tekinthető pedagógiai 
megfontolásokból kedvezőnek. Kézenfekvő tehát, hogy ezeket a munkahelyi kiscsoporto
kat tartjuk a nevelés fő színterének, vonatkozási csoportjainak és az önkormányzat szerve
zeti, önigazgatási alapegységeinek.

Az előzőekből adódóan az elítéltek differenciálásának menete nem is lehet más, mint 
az egyes munkahelyi kiscsoportokba történő besorolás. Más szóval a gyakorlatban jól al
kalmazható munkahelyi tipizálást követünk. Ugyanakkor az intézeti rezsim jellege, az 
adott munkahelyi elvárások önmagukban is a differenciálás kényszerítőleg ható tényezői. 
Ha ezt párosítjuk egy írásba foglalt, célkitűzéseinket elősegítő követelményrendszerrel, 
akkor a munkahelyek egészére érvényes kategóriatáblázatot állíthatunk össze. Egy adott 
munkahely kijelölése meghatározott másodlagos közösséghez tartozást, őrzési fokozatot, 
fizikai adottságot, szakmai és iskolai végzettséget, érdeklődési kört és még számos írott 
vagy íratlan követelmény figyelembevételét jelentheti. Végül is a látszatra egy szempontú 
differenciálás a gyakorlatban nagyon is komplex.

A Munkába Állítási Bizottság minden egyes elitéit esetében — személy szerint — 
megvizsgálja az egyes szempontok érvényesítési lehetőségét, és dönt a munkahelyi kiscso
port típusáról. A komplex szempontok alkalmazásának ez esetben az adja a legfőbb ga
ranciáját, hogy a bizottságban nevelő, pszichológus, orvos, őrszolgálati, igazgatási és gaz
dasági szakemberek fejtik ki saját szempontjaikat és juttatják érvényre azokat az ésszerű 
kompromisszum határain belül.

A csoportképzésről szólva nem kerülhető meg — közismert elvi és módszertani jelen
tősége miatt — a homogén és heterogén csoportösszetétel kérdése. (Még akkor sem, ha e 
fogalmak körül kialakult szakmai vita valószínűleg egyidős a fogalmak elterjedésével.)

Bizonyos mennyiségi és minőségi mutatók aránya alapján eldönthető egy adott cso
port homogén, illetőleg heterogén volta. Konkrétabban szólva: minél több szempont alap
ján differenciálok, annál több és homogénebb csoportot kapok — és megfordítva.

Az ismertetett, nem túl sok szempontú differenciálás elég egyértelművé teszi, hogy 
Baracskán a heterogén csoportokat részesítjük előnyben. Meggyőzőbb lehet a megállapí
tás, ha feltárjuk a csoportok dinamikájának vizsgálatakor tapasztaltakat.

Minden intézetben egyszerű megfigyelésen alapuló kísérlettel igazolható, hogy az 
identifikálódás, az elítéltek egymással való azonosulása mint csoportképző mechanizmus 
működik. Kellő ellenőrzés hiánya esetén viszont bizonyos idő elteltével azt tapasztalhat
juk, hogy például: az írnokok brigádja azonos bűncselekményt elkövetőkből tevődik ösz- 
sze, vagy egy adott zárkában csak cigány származású elítéltek laknak, és így tovább. Mel
lőzve a történés pszichés okainak elemzését, e helyütt mint reálisan létező intézeti jelen
ségre hívnám fel a figyelmet. Hozzátéve, hogy az ilyen homogén csoportoknál — tapaszta
lataink szerint — a negatív tulajdonságok összeadódása, egyfajta bűnözőszellem kialaku
lása lényegesen gyakoribb.

A differenciálási folyamatokról adott áttekintés nem lenne teljes az elítéltállomány
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értékrendje szerint zajló belső tagozódások ismertté vált mechanizmusának említése nél
kül. Ennek számításon kívül hagyása kudarcra ítélheti a leggondosabban előkészített, leg
eredményesebbnek ígérkező differenciálási tevékenységet is. Elsősorban oly módon, hogy 
megzavarhatja a nevelő és a nevelt pedagógiai alaphelyzetét, hogy az elítélt a maga által 
kiválasztott társat vagy társakat bekapcsolja a nevelési alaphelyzetbe. A nevelői hatásokat 
ez szűrőként vagy átengedi, felerősíti, vagy egészen legátolja.

Épp ezért érdemes, sőt szinte kötelességünk az elítéltállomány céljainkat elősegítő 
spontán tagozódásait tudatosan, a differenciálás szempontjainak sorába illeszteni, és kö
zöttük a lehető legteljesebb összhangot biztosítani. Meg kell persze mondani őszintén azt 
is, hogy léteznek tartós jelleggel olyan belső erők által indukált csoportosulások, melyek 
legalizálására nincs mód.

Intézményesen foglalkoztatunk elítélteket bizonyos adminisztratív és termelésirányí
tási feladatok ellátásával. Ez önmagában nem hiba, amíg az ellenőrzés korrekt és szaksze
rű. Nem ritka azonban, hogy kényelemből vagy más ok miatt olyan feladatokat is az elítél
tekre bízunk, amelyekkel már visszaélhetnek — hatalmat gyakorolva társaik felett. Az igy 
kialakult helyzetet egyesek — saját érdekükben — mérhetetlenül kihasználhatják. A társa
ikkal való kapcsolatuk csereviszonnyá redukálódik, a jogtalan előnyöket újabb előnyökért 
adásvétel tárgyává teszik. Ez a tevékenységük fokozatosan kiterjed és szervezett formát 
ölt. Eljuthat odáig, hogy a szervezetek által nem megfelelőnek ítélt magatartást szankcio
nálják. Megakadályozásukhoz esetenként a rezsim ellenállása is kevésnek bizonyul. Az 
alapvető feltételek azonossága miatt minden intézetben szükségszerűen létrejönnek ilyen 
informális szervezetek. Lényegüket tekintve csak annyiban térnek el egymástól, amilyen 
mértékben az ellenőrzés fel tudja deríteni működésüket.

Az elítéltek értékrendjének legalizálására, a formális struktúrába való integrálására a 
közösségvezetők választási rendszerét jó megoldásnak tartjuk. A közösségvezetők titkos 
választását közel öt év óta alkalmazzuk eredménnyel. Ennek során lényegében a szokásos 
társadalmi gyakorlat szabályait vettük át változtatás nélkül.

Azzal a megkötöttséggel, hogy a nevelőknek, bizonyos esetekben pedig a parancsnok
nak vétójoga van. Eljárásunk a következő összefüggés levonására ad módot. Választások 
útján nagyobb eséllyel kerülhetnek vezetésre alkalmas, aktív elítéltek funkcióba. így pedig 
erősíteni lehet az önkormányzat formális csoportjait. Miközben megfosztjuk jó képességű, 
potenciális vezető egyéniségeitől az informális csoportokat.

Összegzésképpen arról szólok még, hogy a vázolt eljárások és módszerek szerves ré
szét képezik intézetünkben a gyakorlati munkának. Amit az elítéltek differenciálása terén 
elértünk vagy elértnek vélünk, az elsősorban saját munkánkon alapul. Nem értékeljük túl 
módszereink eredményeit, főleg nem tartjuk követendő modellnek. De azt hisszük, hogy a 
büntetésvégrehajtás bonyolult tevékenységi körében sajátos megoldásként a baracskai is 
számításba jöhet.

K ísé rle t a d iffe renciá lási rendszer létrehozására

Dr. Boros János hozzászólása

A nevelésfejlesztési koncepció és a büntetésvégrehajtás középtávú terve a bv. rend
szerének differenciálását tűzte ki alapvető céljául. Az elmúlt tervidőszakban kutatásokat 
folytattunk az elítéltek különféle kategóriái — úgymint visszaesők, fiatalkorúak, fiatal fel
nőttek, nők, szigorított őrizetesek — körében. Ezeknek a kutatásoknak nem titkolt célja 
volt, hogy segítséget adjon az elítéltek csoportosításához, a személyiség alapján történő 
osztályozásához. Olyan módszert kívánunk kidolgozni, amely az osztályozási rendszerek 
használhatósága hét kritériumának a leginkább megfelel és a gyakorlatban jól alkalmaz
ható.

A nevelési módszerek differenciálása területén szintén végeztünk kutatásokat. A ha
gyományos nevelői foglalkozások fínomitásának lehetőségeitől a gyógypedagógiai foglal-
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