
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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télynek, azt ki kell érdemelni. Eredményes, következetes munkánk révén érhetjük 
el. Egyenruhánk, rendfokozatunk is kivált a fogvatartottakból némi tiszteletet, de 
ez nem elegendő a hatékony nevelőmunkához. Ez utóbbi magas szintű szakmai 
felkészültséget, hivatástudatot és humánumot igényel. így erőfeszítés nélkül el 
tudjuk magunkat fogadtatni az elítéltekkel, és építően tudunk rájuk hatni.

A megfelelő nevelői légkör döntően három tényezőtől függ: a nevelő beállí
tódásától az elítéltekkel szemben (talán nem köztudott, hogy ha a nevelő szavai 
és gesztusai ellentmondanak egymásnak, akkor az utóbbi hat), az elítélt viselke
désétől és magatartásától, továbbá a nevelők egymás közti kapcsolatától (ha ez 
rossz, akkor a legjobb pedagógiai módszerek is hatástalanok).

A nevelő érzelmi kiegyensúlyozottsága, következetessége, nyíltsága, igazsá
gossága esetén a neveltek jobban kitárulkoznak. így a nevelő tudomására jut, 
hogy az adott elítélt a szocializációs folyamat mely pontjain sérült, és így köny- 
nyebben el tudja dönteni, hogy bánjon vele. Ez azért fontos, mert a nevelői mun
ka legnehezebb része a döntés: hisz minden helyzet, minden elítélt más, a peda
gógiai szituációk pedig nem ismétlődnek.

A nevelőmunka során a nevelőnek bizalommal kell közelednie neveltjeihez, 
meg kell találnia a hangot az elítéltekhez, mert ha nem tudja magát megértetni 
velük, akkor azok nem mondják el problémáikat. Mindez természetesen nem je
lenti azt, hogy a követelménytámasztást fel kell cserélnie meddő sajnálkozásra.

Mint minden hivatás, a nevelői is küldetéstudatot igényel. A rátermettség 
nem teszi feleslegessé a munka szeretetét. A bévés nevelő akkor tud a legtöbbet 
tenni az elítéltek reszocializációja érdekében, ha elhivatottsága segítő szándékú 
érzelmekkel társul.

A nevelőnek a környezet esztétikumára is figyelnie kell, ebben benne foglal
tatik a maga ápolt, nyugalmat tükröző külső megjelenése, közvetlen környezeté
nek tisztasága, kulturáltsága, rendezettsége.

A nevelő tegyen szert pszichológiai ismeretekre, legyen jó megfigyelőkészsé
ge, és mindenekelőtt rendelkezzen empátiával, azaz találja meg azokat a nevelői 
megoldásokat, amelyekkel a leginkább tud hatni neveltjeire. Ugyanis minden 
amit a nevelő mond vagy tesz, kivált valamilyen reakciót az elítéltekből.

A nevelők jellemüket tekintve különböznek egymástól, de felkészültségük, 
pedagógiai elveik, nevelői taktikájuk azért lehet közös. Hinniük kell munkájuk 
társadalmi fontosságában és abban, hogy az elítéltek nevelhetők. Természetesen 
egy jó nevelő nem tartja magát tévedhetetlennek. Tudja, hogy hasznos állampol
gárt kell nevelni, nem konformista elítéltet.

Előfordulhat, hogy a nevelő hibája nem a fogvatartottra, hanem nevelőtár
saira üt vissza. Megtörtént, hogy az egyik nevelő erőszakossága miatt a másik ne
velő szenved neveltjének — látszólag érthetetlen — agresszivitásától. A személyi 
állomány bármely tagjának hanyagsága hasonló — úgymond más hátán csattan 
az ostor — folyamatot indíthat el.

Összefoglalva: a nevelőnek tehát úgy kell dolgoznia, hogy áldozatos és fele
lősségteljes munkájának eredménye legyen, hogy kiérdemelje a tiszteletet és a 
megbecsülést. Fontos, hogy minden esetben keresse a legjobb pedagógiai megol
dást, akkor is, ha ez állandó erőfeszítések elé állítja.

Balogh Margit
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