
SZAKM AI KONFERENCIA

Szerkesztőségi előszó

Az államigazgatási és igazságügyi ifjúsági napok keretében sorra kerülő VI. 
büntetésvégrehajtási szakmai konferenciát Sopronban tartották. A rendezvényt az 
tette jelentőssé, hogy a büntetésvégrehajtásnál dolgozó fiatalok megismerhették egy
más munkáját, tapasztalatait, elért eredményeiket. Miként a konferencia száma is 
jelzi (immáron hatodik alkalommal rendezték meg), nagy hagyományokra visszate
kintő esemény a K IS Z  Központi Bizottsága kezdeményezésére létrejött rendezvény- 
sorozat.

Az érdeklődés változatlanul aktív volt a fiatalok részéről a konferencia iránt, a 
plenáris ülésen, illetve a szekcióüléseken harminc előadás hangzott el. A témák sok
rétűsége jó l reprezentálta azt a nagy szellemi tartalékot, amellyel a büntetésvégre
hajtásnál dolgozó ifjú szakemberek rendelkeznek. Több olyan előadás hangzott el, 
amely a büntetésvégrehajtás, valamint egy-egy intézet történetét ismertette; az egyik 
szekcióülésen gazdasági kérdések kerültek napirendre, a másikon a fogvatartottak 
nevelésének gazdag skáláját mutatták be az előadók; lehetőség nyílt a gyógyító-ne
velő munka módszereinek összevetésére, ugyanakkor szervezeti, szolgálatszervezési 
tapasztalataikat is kicserélhették a résztvevők.

A Módszertani füzetek szerkesztőbizottsága korábban is hozzájárult ahhoz, 
hogy a kétnapos tanácskozáson elhangzott előadások eljussanak a büntetésvégre
hajtás egész személyi állományához. A kiadvány mostani száma válogatást közöl a 
konferencia anyagából. Ehhez a terjedelmi okok mellett az is hozzájárul, hogy a szó
ban elhangzott előadásokat nem minden esetben lehetett írásbeli közlésre alkalmas
sá tenni, máskor a befejezetlen kutatás részeredményeit ismertető szerző érezte úgy, 
hogy az írásbeli változattal meg kell várnia a kísérlet végeredményét.

Az értekezlet részvevőinek egy csoportja
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A közreadott írások jó  részén változatlanul érezhető a szóbeliség, a szerkesztés 
csak annyira korrigálta az anyagokat, amennyire az múlhatatlanul szükséges volt. 
Azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a megjelentetett cikkek némely megállapításá
val nem ért egyet a szerkesztőbizottság, ezen mégsem változtattunk, mert akkor a 
történeti hűség szenvedett volna csorbát. Remélhetőleg olvasóink értik szándékun
kat: publikálási lehetőséget kívántunk nyújtani a fiataloknak és közkinccsé tenni ta
pasztalataikat, felkínálva javaslataikat, eredményeiket a továbbgondolásra.

A  nevelő személyiségének hatása az 
elítéltekre

A nevelés célja, hogy a felnövekvő nemzedék eleget tudjon tenni a társada
lom által támasztott követelményeknek. Ez az oka annak, hogy a nevelés célja 
társadalmi formációnként eltér. A felnövekvő nemzedék feladatait úgy kell meg
határozni, hogy az azonosulni tudjon a társadalom érdekeivel, tehát a nevelő 
nemzedék szerepe igen jelentős a társadalmi fejlődésben, a jövő a nevelő nemze
dék kezében van.

A személyiséget a megfelelő biológiai, fiziológiai, pszichikus adottságokba 
tágabb és szűkebb környezet optimális feltételei, valamint a célirányos nevelés 
szocializálja eredményesen. Az adottságok hiányosságai vagy a környezet elégte
lensége egyaránt a szocializáció zavaraihoz vezethetnek. A társadalomba való be
illeszkedés zökkenőinél ott kell legyen a nevelő, aki Diderot szerint sok minden
re képes, bár nem mindenható.

A büntetésvégrehajtásban tevékenykedő szakemberek — feladataik ellátása 
során — olyan egyénekkel kerülnek kapcsolatba, akiknél a magasabb rendű tár
sadalmi szükségletek nem épültek be a személyiségbe, akiknek társadalmi aktivi
tása antiszociális irányba fordult, akiknek életvitele végül is bűncselekményhez 
vezetett.

A büntetésvégrehajtásnál a nevelési alaphelyzetet a büntetés hozza létre, a 
kereteket a büntetőjogi szabályok határozzák meg. A bévé-nevelésnek abból kel
lene kiindulnia, hogy minden ember formálható, nevelhető. Már Comenius is 
úgy vélte, hogy nincs olyan durva tábla, amelyikre ne lehetne írni.

A nevelőmunka eredményessége vagy eredménytelensége, esetleges kudarca 
döntően a nevelő személyiségétől függ. A büntetésvégrehajtási nevelőnek sokkal 
nehezebb a dolga, mint a polgári életben dolgozó pedagógusnak, hisz speciális 
környezetben dolgozik, speciális feladatokat lát el. A neveltek kategorizálása 
(nem, kor, bűncselekmény stb.), az elzártság, az intézeti miliő, a nevelés elutasítá
sa mind-mind bonyolítják a nevelő munkáját.

Aki az emberi hibákon javítani akar, keresse meg az ember erényeit, leg
alábbis azokat, a sajátosságokat, amelyekből a benne levő erők megfelelő irányí
tásával erényeket lehet formálni. Ezekre lehet támaszkodni az emberi hibák elle
ni harcban. Ha harcba szállnak ezekkel a hibákkal, magában az illető emberben 
kell szövetségeseket keresni.”

E helyütt Rubinstein — véleményem szerint — megfogalmazza a büntetés
végrehajtási nevelés, az elítéltekkel való foglalkozás lényegét. Azt a módszert, 
amely lehetővé teszi a fogvatartott személyiségének korrekcióját.

A nevelő tekintélye, személyes varázsa a nevelői munka hatásfokát nagymér
tékben meghatározza. Ezt nem könnyű megteremteni. Senki nem születik tekin
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