
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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kozásokon keresztül a legmodernebb pszicho- és szocioterápiás eljárások adaptálásáig. 
A bv. intézmények differenciálása, az intézetek hatásmechanizmusának vizsgálata a kö
vetkező terület, amivel foglalkoznunk kell. Ezzel kívánjuk megalapozni a pontosabb tí
pusba sorolást. A továbbiakban ezekről a kérdésekről beszélnék kicsit részletesebben, vé
gül pedig felvázolnám, hogy a rendszer, persze csak elméleti alapon, hogyan működne, 
hiszen a gyakorlati megvalósítástól még nagyon messze vagyunk.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a különböző típusú fogvatartottakkal szemben al
kalmazott uniformizált bánásmód az esetek nagy részében kudarchoz vezetett. A teljesen 
egyénre szabott környezet és nevelési technika viszont gyakorlatilag megvalósíthatatlan. 
Reálisan az képzelhető el, hogy egy adott környezetben — nevezetesen a bv. intézetben — 
válogatott csoportokat hozunk létre, és ezekkel a csoportokkal egységes módon bánunk, 
vagyis az egyéniesítést csoportszinten valósítjuk meg. Különféle tipológiák szolgálnak a 
fogvatartottak csoportosítására. A szakirodalom (Megergee, 1977) hét kritériumát ismeri 
az alkalmazandó tipológiának.

1. Teljesnek kell lennie, hogy a bűnelkövetők minél nagyobb hányadát lehessen osz
tályozni vele.

2. A típusokat pontosan meg kell határoznia.
3. Megbízható legyen, hogy az osztályozók az elítélteket ugyanoda sorolják be.
4. Érvényes legyen, az adott osztályba sorolt személyek valóban megfeleljenek a kri

tériumoknak.
5. Dinamikus legyen, érzékelje a változásokat.
6. Legyen benne nevelésre, kezelésre vonatkozó javaslat.
7. Gazdaságos legyen, hogy minimális költséggel és személyzettel sok elítéltet lehes

sen osztályozni a segítségével.
Az első eldöntendő kérdés, hogy adaptáljuk-e a már meglévő és másutt használatos 

tipológiákat, vagy mi magunk állítsunk össze egyet. A vitaanyagban leírtuk, hogy a krimi
nológiai szakirodalomban nincsenek olyan személyiségen alapuló tipológiák, amelyek a 
felsorolt kritériumok többségének megfelelnének. Úgy tűnt, hogy — megfelelő eredmé
nyességgel — nem alkalmazhatók a gyakorlatban. A bűncselekmény egyfajta viselkedést 
jelent, amelynek lefolyása más és más. Ezeknek az egyedi jelenségeknek a közös vonásai
ból képezzük a típust, például a lopok vagy az emberölők típusát.

Vizsgáljuk meg közelebbről az emberölést elkövetőket. Ez a típus gyakran viselkedik 
agresszíven. De hogy miért agresszív valaki, az sok mindentől függ. Részben az adott hely
zettől, részben a személyiségétől. Agresszió ugyanis mindenkiben keletkezik, mindenkivel 
előfordul, hogy bizonyos helyzetben agresszíven viselkedik.

Van olyan gyilkos, aki nem tud uralkodni magán, aki az erőszakot tartja a konfliktus- 
helyzetek legjobb megoldásának. Az ilyen ember a környezetből jövő jeleket, ingereket 
aszerint értékeli, hogy támadást jeleznek-e vagy sem. Heves támadásra indulatosan vála
szol, ha eszközzel támadják, eszközzel, pl. késsel védekezik.

Vannak ún. felülkontrollált, soha nem agresszív emberek. Ezek az önbecsülésüket 
érintő sértésekre se reagálnak erőszakosan. De belül feszültségük, megbántottságuk egyre 
nő, mígnem valamilyen agresszív tett formájában kirobban. Nyilvánvaló, hogy a kétféle 
embert nem lehet egyformán nevelni, kezelni.

Az elsőt, az agresszívét, arra kell megtanítani, hogy uralkodjon magán, hogy ne le
gyen minden helyzetben agresszív, ne toroljon meg azonnal minden kis sértést. Olyan cso
portterápiára kell küldenünk az ilyen embert, ahol a kontroll kialakítása a cél. Meg kell 
őket tanítani vitatkozni, a vitában — ha a másiknak van igaza — kulturáltan visszavonul
ni. Az agresszív emberek sokszor rossz verbális képességük miatt folyamodnak erőszak
hoz. A vitában alulmaradnak, még akkor is, ha igazuk van, ezért aztán agresszióval zárják 
le.

A másodikat, a felülkontrolláltat, arra kell megtanítani, hogy bizonyos helyzetekben 
legyen agresszív, ne halmozza fel magában a feszültséget, a megfelelő szituációban élje ki. 
Ha egyforma a környezet, a bánásmód, mondjuk represszív, tiltó, az a gátlásost még gátlá
sosabbá, ha túl korlátozásmentes, az agresszívét még erőszakosabbá teszi.

Ez a példa nemcsak a differenciálás szükségességét kívánta illusztrálni, hanem azt is 
jelzi, hogy a gyakorlatban az egy szempontú, egy tényezőt figyelembe vevő tipológiák — 
jelen esetben a bűncselekményen alapuló tipológiák — kevéssé hasznosíthatók.

Megpróbálkoztunk azzal a módszerrel is, hogy a szakirodalomban leírtak alapján fo
galmaztuk meg a csoportosítás kritériumrendszerét, és ezekbe próbáltuk besorolni az el-
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ítélteket. Kísérletünk kettős kudarccal járt. Egyrészt az elítéltek többségét nem sikerült 
egyik típusba sem besorolni, másrészt volt olyan típus, amelybe egyetlen személyt sem 
tudtunk elhelyezni. Mindezek a saját módszer kifejlesztésére ösztönöztek. Ez utóbbit em
pirikus alapon hoztuk létre, felhasználva a már meglévő osztályozási módszerekből hasz
nosítható mozzanatokat.

A magyar büntetésvégrehajtásban fogvatartott elítéltpopuláció valóságos típusait ke
restük meg, és ezeknek a típusoknak dolgoztuk ki komplex módon a kritériumrendszerét. 
Nemcsak a bűncselekmény szerepelt mint differenciáló elv a csoportok között, hanem 
pszichológiai, szociológiai, demográfiai, kriminológiai és büntetésvégrehajtási tényezők 
kombinációjából építettük fel azt a kritériumrendszert, melynek segítségével az egyes típu
sokat jól el tudjuk különíteni egymástól.

A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy egy személyiségvizsgálat (MMPI-próba) alap
ján faktoranalitikus módszerrel típusokat alakítottunk, majd megvizsgáltuk ezeknek a tí
pusoknak a már felsorolt demográfiai, szociológiai, pszichológiai stb. jellemzőit. Jól leír
ható csoportokat kaptunk így. De nem elégedtünk meg a leírással, hanem javaslatot dol
goztunk ki az adott csoporttal szemben legmegfelelőbb bv. intézeti környezet, bánásmód, 
nevelés meghatározására is.

Javaslatunk tartalmazta a bv. fokozaton belül a bv. intézet típusát, a célirányos bá
násmód kötött vagy kötetlen voltát, az esetleges személyiségzavar mértékét, ha az elítélt te
rápiás kezelésre szorul, akkor a terápia fajtáját, a célravezető nevelés támogató vagy konf- 
rontációs jellegét, az oktatás, képzés, valamint a munka jellegét, a szabadidő eltöltésének 
módját. A csoportok között természetesen jó néhány tényező tekintetében volt átfedés. 
Először tíz jól elkülöníthető típust hoztunk létre a már leírt módszerrel. A következő me
netben a típusok összevonásával hatra, majd háromra csökkentettük a csoportok számát. 
De nem dőlt el, hogy végül is hány típust alkalmazzunk a rendszer optimális működése ér
dekében.

A differenciálás egyik alapkérdése a csoportok létszáma és homogenitása. Ha kevés 
csoportképző kritériumot alkalmazunk, akkor néhány nagy létszámú heterogén csoportot 
kapunk, ha sok kritériummal dolgozunk, akkor több kis létszámú, homogén csoportot 
nyerünk. A homogenizálás növeli a csoportkohéziót, így elősegítheti a szubkulturális nor
mák erősödését is, tehát vannak veszélyei. Kérdés, hogy tudjuk-e az elhelyezést és a bá
násmódot annyira differenciálni, hogy érdemes legyen több elítéltcsoportot létrehozni. 
Más megfogalmazásban: mi a rosszabb, ha együtt vannak elhelyezve az elítéltek vagy ha 
külön — dacára a hasonló bánásmódnak? Van előnye az elkülönítésnek, a bánásmód ha
sonlósága mellett is. A kriminálisán fertőzöttebb elítélt nem tud rossz hatást gyakorolni el- 
sőbűntényes társára. A börtönrendszer azonban adott, ezen jelentősen változtatni a közel
jövőben sem lehet, a differenciált rendszer többi elemét tehát ehhez kell igazítani.

Beszélni kell a személyi állomány létszámáról, szakértelméről, képzettségéről, hozzá
állásáról is. Több ember, több speciális szakember, úgymint gyógypedagógus, pszicholó
gus, pszichiáter kellene. A hagyományos, fegyház típusú nevelési módszereken túl jó len
ne, ha a gyakorlatban többen tudnák alkalmazni a modem terápiás eljárásokat. Próbálko
zunk új módszerek adaptálásával (biblio- és filmterápia, nondirektív kiscsoportok stb.) is 
a büntetésvégrehajtásban. De a kiképzés hosszabb folyamat, ezt csak külső szakemberek 
végezhetik. Mi figyelemmel kísérjük bv-beli alkalmazásukat, szakmai segítséget adunk. 
Vannak eredményeink is pl. a gyógyító-nevelő csoportok esetében. Sikerült előrelépnünk 
a differenciált elhelyezésben, bánásmódban, nevelésben. A terápiás közösségek kialakítá
sa felé haladunk.

Nem ismerjük a bv. intézetek pontos hatásmechanizmusát. Ehhez további kutatáso
kat kell végeznünk. A gyógyító-nevelő csoportok sikere is azt mutatja, hogy a szűkös lehe
tőségek ellenére is tovább lehet differenciálni, még a zárt, fegyház típusú bv. intézetekben 
is. Lehet, hogy furcsán hangzik, de számíthat az is, hogy hányadik emeleten és melyik 
szárnyban van elhelyezve az adott elítéltcsoport — természetesen azon kívül, hogy kikből 
áll. Fontos lehet a zárka-, illetőleg a munkacsoportok összeállítása is, az, hogy kik kerülje
nek közel, és kik kerüljenek távol egymástól. Szerepe lehet az alsó és felső ágynak, meg 
annak, hogy egyáltalán hol áll az ágy (ablak mellett, ajtó mellett stb.). Ezeket a lehetősége
ket mind meg kell vizsgálnunk.

A rendszer működéséig még sok kérdést el kell dönteni. Az osztályozás munkáját egy 
teámnak, egy szakemberekből álló csoportnak kell elvégeznie. Az elítéltet be kell sorolni 
egy csoportba, meg kell határozni a nevelési célt és a módszert, aztán javaslatot tenni az
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intézeti elhelyezésre. Ha a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet országosan végzi 
ezt a munkát, akkor javaslatuk alapján szállítják az elítéltet a letöltőintézetbe. Ott a helyi 
adottságoknak megfelelően befogadják a javasolt csoportba és keresnek számára megfele
lő zárkát, munkahelyet, nevelési programot stb. Ha helyileg végzik az osztályozást, akkor 
egyszerűbb a helyzet, akkor az intézeti szakemberek oldják meg — a helyi lehetőségek fi
gyelembevételével — a csoportosítást. A beindult programok hatását kéthavonként, fél
évenként értékelni és a tapasztalatok alapján módosítani kell. A korrekció lehetőségét fel
tétlenül be kell építeni a rendszerbe.

így képzeljük el az ideálisan működő differenciálási rendszert, melynek gyakorlati ki
vitelezésére csak később, a feltételek jelentős javulása esetén kerülhet sor. Addig pontosan 
kidolgozunk minden részfolyamatot és minden alkalmazandó módszert.

A z  őrzés é s  a fe lü gye le t d iffe renciá lása

Dr. Németh Gyula hozzászólása

A végrehajtható szabadságvesztés-büntetés során az elítélt hosszabb-rövidebb időre 
büntetésvégrehajtási intézetbe kerül. Itt különböző hatások érik, melyek végső soron a ne
velését szolgálják. Részben e cél, részben a jogszabályi követelmények érvényesíthetősége 
érdekében a bv. intézetek védelme mellett szükséges a fogvatartottak őrzése és felügyelete, 
vagyis meghatározott helyen való tartásuk biztosítása.

Az 1970-es éveket megelőzően a bv. intézetek és a fogvatartottak őrzése azon hagyo
mányos elv alapján történt, hogy minden fogvatartott egyformán veszélyes biztonsági 
szempontból. Ezért mindenkit szigorúan őriztünk. Az esetek nagy részénél túlbiztosítottuk 
magunkat. De ez nem okozott gondot a szolgálatszervezésben, hiszen a megoldandó fel
adatok egyszerűbbek voltak, az elvárások meg elemibbek. S ami a zárt intézeteket illeti, 
alig volt intézeten kívüli munkáltatás, ugyanakkor a havi szolgálati idő lényegesen több 
volt. Ilyen körülmények között minden őrtoronyba tervezhettünk, minden körletszintre 
vezényelhettünk őröket, könnyebb volt az előállítások, a szállítások lebonyolítása, a mező- 
gazdasági táblák biztosítása.

A hetvenes évektől mind szélesebbre nyíltak a bv. intézetek kapui, hogy befogadhas
sák azokat, akik részt kívántak vállalni az elítéltek formálásában. Egyre több TIT-elő- 
adást, élménybeszámolót, sportrendezvényt szerveztek, művészeti csoportok léptek fel. 
A sikeres nevelés érdekében kiterjesztett ilyen irányú feladatok meggyorsították a szemlé
letváltás folyamatát, és egy másik ténnyel együtt rá is kényszerítették az őrszolgálat irányí
tóira a differenciálás szükségességét. Ez a másik tény pedig az őrszolgálati állomány szol
gálati rendszerének a megváltoztatása, a havi szolgálati idő folyamatos csökkentése volt.

A kísérleti időszakot nem számítva, az első fordulat 1971-ben történt, amikor is a 
24/24 órás szolgálati rendszert a 12/24 órás váltotta fel, a havi 360 órás szolgálati idő pe
dig 240 órára apadt. Ez a szolgálati rendszer még ma is él, a szolgálati idő pedig további 
három csökkentéssel érte el a mai 182 órás átlagot.

A szolgálati teher csökkentése nem párosult létszámnövekedéssel, ezért a szolgálati 
idő egyharmaddal való csökkentése döntő lendületet adott a differenciált őrzés mind szé
lesebb körű bevezetésének és kiteljesedésének. Egyértelművé vált, hogy az őrzést korsze
rűsíteni kell. Meg kellett találni az erők célszerűbb felhasználásának lehetőségét, meg kel
lett szüntetni a túlbiztosításokat, az illetékes vezetőknek nagyobb kockázatot kellett vállal
niuk és nem utolsósorban biztosítani kellett a differenciált nevelés őrszolgálati feltételeit 
is.

Különbséget kell tenni az őrszolgálati állomány és az őrszolgálati munka differenciá
lása között. Az őrszolgálati állomány differenciálása akkor történt meg, amikor az egyes 
intézetek létszámait, ezen belül az őrszolgálatokét megállapították. Ez időponthoz nem 
nagyon köthető, hiszen a felszabadulástól kezdve többé-kevésbé folyamatosan alakult,
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