
A befogadáskor el kellene végezni azokat a különösebb szakképzettséget nem igénylő 
adatfelméréseket, amelyek a büntetésvégrehajtáson belüli osztályozáshoz szükségesek. 
Ezeket számítógép alkalmazásával fel kellene dolgozni, és az intézetekbe való kihelyezés
kor figyelembe kellene venni. Be kellene szerezni az egészségi állapotot, a szakképzettsé
get igazoló iratokat, a munkahelyi véleményeket, jogosítványokat stb. A befogadó intéze
tek kontraszelekcióját pedig minél előbb meg kellene szüntetni.

Meg kellene vizsgálni a feltételes szabadságra bocsátás kiterjesztésének lehetőségeit. 
Ugyanakkor a feltételes szabadulás esedékessége előtt néhány hónappal a hosszabb ítéleti 
idejű elítélteket már nem kellene átszállítani más intézetbe, mert akkor akadályozói lesz
nek a belső differenciálásnak.

A megváltozott munkaképességű elítéltállomány számára speciális intézetet kellene 
létrehozni, és munkáltatásukat a szociális foglalkoztatók mintájára kellene megszervezni. 
A leromlott egészségi állapotú elítélteket ugyancsak el kellene különíteni, azaz megfelelő 
egészségügyi háttérrel rendelkező intézetben kellene őket elhelyezni.

A szabálysértők elhelyezését nem a szabadságvesztést végrehajtó intézetekben, ha
nem másutt kellene megoldani.

A pedagógiai szakismeretek a büntetésvégrehajtási munka minden területén szüksé
gesek, de legalábbis hasznosak. Ezek szélesebb körű terjesztése, tanítása nem kis feladat. 
Célszerű volna pedagógiai szakközépiskola létrehozását kezdeményezni, minden bizony
nyal más szakminisztériumok érdekeivel is találkozna ez a javaslat. Járhatnának ide diák
otthoni gyermekfelügyelők, középfokú népművelők, pedagóguspályára készülő fiatalok, 
végül, de nem utolsósorban a büntetésvégrehajtás leendő középkáderei.

A büntetésvégrehajtás feltételrendszerének számottevő javulásáig elsősorban kisebb 
fejlesztésekkel, átgondoltabb szervezési eljárásokkal lehetne a differenciálás ügyét szol
gálni. Erre minden intézetnek magának kell megtalálnia a legjobb megoldásokat.

D iffe re n c iá lá s  a sze m é ly isé g  alapján

Cserey Gábor hozzászólása

A büntetésvégrehajtáson belüli differenciálás azon fogalmak, kategóriák közé tarto
zik, amit nap mint nap használunk, de elveit, megvalósulási formáit, buktatóit ritkán gon
doljuk át. Differenciálunk az őrzésben, a nevelés módszereiben a bv. intézetek profiljának 
kialakításában, az elítéltek elhelyezésében egyazon rezsimen belül. Ugyanakkor nem min
dig vesszük észre, hogy a differenciálás jelenlegi rendszere esetenként nélkülözi a bv. dek
larált céljainak való megfelelést.

Számunkra most az a megközelítés a legkézenfekvőbb, amely a jövőben elképzelt ál
lapotot fogalmazza meg, kiindulva a büntetésvégrehajtás mai helyzetéből, figyelembe vé
ve a differenciálás közeljövőben esetleg módosuló szempontjait. Ezt követően érdemes a 
tényleges helyzet alapján azokat az időben közeli lépéseket, eljárásokat meghatározni, 
amelyek a megfogalmazott jövőbeni állapot felé mutatnak. Persze a feltételek bizonyos 
konstellációjának megléte nélkül ezeket az elképzeléseket nehéz megvalósítani. A bűnözés 
belső struktúrája, a bűnelkövetők sajátos rétegződése csak valószínűsíthető, pontos prog
nózisra nem számíthatunk. A javasolt kezelési eljárások kiválasztásánál ezért az állandó 
és változó elemek megfelelő arányát és összhangját kell megtalálni. Természetesen a szer
vezetnek is igazodnia kell ehhez.

Ha teljeskörűen akarunk differenciálni, tervszerűen csoportosítani, márpedig ezt tart
juk helyesnek, akkor a jelenleg meglévő differenciálási elveinket ki kell egészíteni más tu
dományok ismeretanyagával. Segítve ezzel a személyiség jobb megismerését, a tett körül
ményeinek, az indító okoknak a föltérképezését, s a legjobb kezelési eljárások kiválasztá
sát. Ez a jelenlegi szervezeti felállásban nem oldható meg, ezért ismételten felhívom a 
figyelmet egy Központi Megfigyelő és Elosztó Intézet létesítésének szükségességére. 
A környező országok gyakorlata is igazolja az ilyen jellegű intézmények működésének lét- 
jogosultságát.
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Ami a differenciálást illeti, egyfelől szükséges, hogy ismerjem az elítéltet, ismerjem 
azt az állapotot, amelyből kiindulok, amelyhez kapcsolom a legmegfelelőbbnek tartott el
járásokat. Másfelől pedig szeretném, ha mérhető lenne az a hatásrendszer, amit alkalma
zok. Ehhez az kell, hogy a tettes kerüljön vizsgálódásom középpontjába, hogy a bűncse
lekményt elkövető személyiséget egy pszichológusokból, pedagógusokból, szociológusok
ból álló szakintézmény mérje fel.

Márianosztra hivatalosan visszaeső, többszörösen visszaeső nem erőszakos bűncse
lekményért elítélt fiatal felnőtt férfiakat tart fogva. Nos, ha az előbb elmondott osztályo
zás, csoportosítás életbe lépne, akkor ez a profilmeghatározás már nem megfelelő.

Jelenleg döntően jogi kritériumok alapján differenciálunk. A tervezett befogadó inté
zetnek a jövőben olyan jogosítvánnyal kell rendelkeznie, amely a megvizsgált, pszicholó
giai szempontból föltérképezett elítéltet — a letöltő bv. intézetek pedagógiai és gazdasági 
profiljának ismeretében — megfelelő korrekciós környezetbe tudja irányítani. Vagyis 
módjában áll a saját kategóriái alapján megalkotott szempontrendszer szerint a letöltés 
helyét meghatározni. Miután a bíróság meghozná az ítéletet arról, hogy XY-t szabadság- 
vesztésre ítélte, a büntetésvégrehajtás saját szakértőire támaszkodva döntené el, hogy mi
lyen korrekciós környezetbe helyezze az elítéltet.

Azt tartanám jó megoldásnak, ha a bíróság a szigorított őrizethez hasonlóan, a sza
badságvesztés-büntetés alsó és felső időhatárát alternatív módon szabná ki, rábízva a bün
tetésvégrehajtás szakembereire a korrekciós környezetben eltöltött időintervallum megha
tározását. Úgy gondolom, hogy így meg lehetne felelni a törvényeknek és a társadalom 
büntetésvégrehajtással szembeni kívánalmainak egyaránt.

Vannak többszörösen visszaeső, súlyos bűncselekményt elkövető elítéltek, akik mind 
jogi, mind pszichológiai, pedagógiai értelemben bűnözők. De sajnos olyan emberek is 
vannak börtöneinkben, akiknek csak árt ez a fajta kezelés, ez a fajta korrekciós környezet. 
A büntetésvégrehajtás tevékenységén belül a nevelés módszereinek, az alkalmazott kezelé
si eljárásoknak — az elítéltállomány heterogén összetételének megfelelően — ezért kell 
differenciált módon érvényesülniük.

Egy építésvezetőnek, akit a területén történt baleset miatt ítéltek el, vagy egy gondat
lanul gázoló gépkocsivezetőnek a büntetésvégrehajtás semmit nem tud adni. Ilyen embe
reknek személyiségváltoztatásra nincs szükségük, hisz pszichológiai, pedagógiai értelem
ben nem bűnözők, velük kapcsolatban csak az a feladatunk, hogy átsegítsük őket a börtön 
okozta nehézségeken. Halkan, laikusként mondom, hogy néha túl könnyen és fölöslege
sen küldünk embereket börtönbe, néha pedig keveslem azt a húsz évet, amit egy ember a 
halálbüntetést megelőzően kaphat.

A differenciálási konferencia előkészítő anyaga részletesen foglalkozik a különféle ti
pológiák ismertetésével, azokkal a sajátos kezelési eljárásokkal, amelyek fellelhetők a 
szakfolyóiratokban vagy részben a gyakorlatban. Nekem a Warren-féle interperszonális 
érettségi szint szerinti csoportosítás tetszett a legjobban, meg az MMPI-teszt, amit a gya
korlatból ismerek. Fontosnak tartom a nevelési célok és módszerek differenciálásáról írot
taknál az ítélet időtartama, a bűncselekmény száma, az idegrendszeri állapot, a bűncselek
mények jellege stb. szerinti felosztások megfogalmazását.

Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása, feladatainknak a lehetőségekhez való igazítása a 
gyakorlatban tevékenykedők munkáját segíti. Szükség van erre, hisz a mindennapi mun
katevékenység számos esetben produkál olyan helyzeteket, amelyek nincsenek szinkron
ban alapvető céljainkkal. Talán ezért tévedtem szándékosan olyan területre, amelyben 
nem vagyok egyértelműen kompetens. Ezért szeretném az elítéltek munkáltatásával kap
csolatban elmondani a véleményemet.

Az elítéltek jelenlegi formában végzett munkáját egyszerre tartom nagyszerű dolog
nak és hiányosságokkal terhes, céljainknak nem megfelelő tevékenységnek. Hisz olyan 
emberekkel, akik szabad életükben sem dolgoztak sokat és jól, társadalmilag hasznos, 
nagyüzemi jellegű munkát végeztetünk. Nem lebecsülendő, hogy vállalataink — lényeges 
preferenciák nélkül — evvel az állandóan fluktuálódó, sajátos összetételű munkaerő-állo
mánnyal is nyereséget tudnak produkálni a jelenlegi piaci viszonyok között.

De felmerül a kérdés, mennyiben segíti a vállalati gazdálkodás profilja az elítéltek 
szabadulás utáni beilleszkedését? A végzett munka jellege mennyiben formálja a szemé
lyiséget? A vállalat és intézet szervezeti elkülönülése segíti-e a nevelési szándékok érvény
re jutását? Miben érdekelt a vállalat igazgatója, az elítélt átnevelésében vagy a nyereség 
megtermelésében ?
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Engedjék meg, hogy az előbb megfogalmazott témák közül kiemeljem a nevelési ha
tásrendszer — vállalati tevékenységen belüli érvényre jutásának lehetőségét illető — álta
lam tapasztalt problémáit. Vizsgálódásom idején a vállalati művezetők és középvezetők 
többsége körében elfogadott nézet volt a „termeljünk vagy neveljünk? . . .  dolgozunk, te
hát nincs időnk nevelni. . . ” — megfogalmazásokkal fémjelezhető álláspont. Ez a mester
kélt szembeállítás sokat árthat. De most nem elemzem a művezetők és középvezetők peda
gógiával kapcsolatos irányultságait, inkább a nevelők tevékenységét nehezítő sajátos 
problémák érintőleges vizsgálatán keresztül venném szemügyre a termelési tevékenység
ben rejlő, ki nem aknázott pedagógiai lehetőségeket.

A nevelők munkáját leginkább a megismerési és értékelési területnél kell támogatni. 
Többségünknek pedagógiai főiskolai végzettsége van, ahol azon túl, hogy a pszichológia 
alapelveivel megismerkedtünk, hatásrendszerünk méréséhez nem kaptunk elég útmuta
tást. Mindig kételkedtem abban — amikor egyéni beszélgetéseket és csoportos foglakozta
tásokat tartottam —, hogy jól ítélem-e meg a fogvatartott emberi tulajdonságait, akinek 
befolyásolni akarom az életét. Hisz ezekben a szituációkban igen könnyen félre tud vezet
ni. Képes várakozásomnak megfelelően viselkedni, a szebbik arcát mutatni. De vannak 
olyan helyzetek, tevékenységi formák, amelyeknél le kell hogy hulljon az álarc. Ilyen pl. a 
játék, a sport, a tánc, de ilyen a munkavégzés is. Egy-két napig bárki el tudja hitetni a kör
nyezetével, hogy jól dolgozik, de hosszú távon nem.

Én a munkafolyamathoz kapcsolódó tevékenységet a személyiség meghatározó meg
nyilvánulásának tartom. Ezért a munkatevékenység folyamatos megfigyelése révén olyan 
információkhoz juthatunk, amelyekhez más módon soha. így a manapság használatos el
járásokkal, módszerekkel együtt minőségi javulást idézhetnénk elő a megismerési és méré
si szférában. Ha a nevelés emberei többet tartózkodnának az üzemekben, ha jobban is
mernék a termelés menetét, feltételeit, a munka elosztását, a munka jellegét stb., akkor az 
így szerzett információk, ismeretek kézzelfogható konkrét fogódzót adnának munkájuk
hoz. Később pedig érdekeltté is lehetne tenni a nevelőt a termelés hatékonysági mutatói
nak javításában.

Miért mondom ezt? Mert meggyőződésem, hogy a jól és szervezetten folyó munka 
személyiségformáló, különösen, ha kedvvel, szívesen végezzük az adott munkát. Ezt úgy 
tűnik se gazdaságilag, se pedagógiailag nem aknázzuk ki eléggé. Miért vetem én ezt fel 
egy differenciálással foglalkozó szekcióülés előtt? Nos, mert elképzelésem szerint a Köz
ponti Diagnosztizáló- és Elosztó Intézet vagy Módszertani Központ majdani osztályozási 
tevékenységében fontos helyet kell hogy kapjon a munkával kapcsolatos beállítások, igé
nyek mérése, és az eredményeknek megfelelő korrekciós környezet kiválasztása. Ez egy
részt feltételezi az elítéltek személyiségének föltérképezését, másrészt a letöltő intézetek 
gazdasági, pedagógiai sajátosságainak ismeretét.

Megítélésem szerint a jelenlegi helyzet nem igényel az elítélttől tényleges aktivitást. 
A fogvatartott bekerül egy szervezeti mechanizmusba és többé-kevésbé passzivitásra kár
hoztatva fogadja el a szervezet által felismert, érdekeit képviselő megoldásokat. Azt tarta
nám helyesnek és hasznosnak, ha szempontjaink között az elítélt munkához kapcsolódó 
érzelmi, érdekviszonyai megfelelő helyet kapnának. Ha egyfajta választási lehetőséget ad
nánk a konkrét munkafajta, illetve munkahely kiválasztására, akkor olyan eszközhöz jut
nánk, amely gazdasági szempontból a legolcsóbb befektetés lenne, ugyanakkor jelentős 
pedagógiai lehetőségeket rejtene magában. Különösen, ha figyelembe vennénk a fogvatar- 
tottak munkafolyamathoz kapcsolódó ötleteit, elgondolásait.

Az elítéltállomány teljes köre természetesen érdekein keresztül sem vonható be vállal
kozás jelleggel a vállalati termelési tevékenységbe. Ki kell mondani: ha a munkához való 
viszonyt mint differenciáló elvet a fogvatartottak osztályozásánál figyelembe vennénk, ak
kor a büntetésvégrehajtás a piaci szabályozás versenyszituációjában nem lenne képes az 
elítéltek teljes körű foglalkoztatására. Mindezek ellenére növelni kellene a pszichoszoma
tikusán károsodottak terápiás jellegű munkalehetőségeinek számát, központi támogatás
sal, nyereségigény nélkül, megfelelő szakemberek vezetésével.

Hozzászólásomban a munkához fűződő érzelmek, attitűdök, tennivalók jelentőségé
re, illetve az ezekben rejlő gazdasági és pedagógiai lehetőségek kiaknázásának szükséges
ségére igyekeztem felhívni a figyelmet. Elsősorban avval a céllal, hogy az elítéltek viszo
nyulását a munkához kedvező módon tudjuk befolyásolni. Természetesen nem akartam 
önálló elvet konstruálni, elsőbbséget hirdetni a többi helyes módszerrel szemben, csupán 
a meglévő, lehetőségeinkhez igazodó feladatok tablóját akartam színesíteni.
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