
Gyógyító-nevelés a Kalocsai Fegyház és 
Börtönben

A Kalocsai Fegyház és Börtönben a 79-es tvr. nyomán kezdett működni a 
gyógyító-nevelő csoport intézménye. A nyolcvanas évről nincsenek pontos sta
tisztikai adataink, csupán annyit tudunk, hogy az év folyamán mindössze három
négy olyan elítélt került intézetünkbe, akik esetében alkalmazta a bíróság a 75. 
§-t. S akiket így mint kényszergyógyításra ítélt alkoholistákat, a gyógyító-nevelő 
csoportba irányítottunk. Tekinttel erre a „hatalmas” létszámra, nem beszélhet
tünk a szó szoros értelmében csoportról. Ezeknek a fogvatartottaknak csupán ne
velési és igazgatási anyagában szerepelt a gyógyító-nevelő csoportba tartozás té
nye. Bár amikor szabadultak, részletes összefoglaló véleményt készítettünk róluk, 
amelyet további felhasználás céljából az illetékes ideggondozónak is megküld- 
tünk.

A következő éveket nagymértékű létszámgyarapodás és arányeltolódás jelle
mezte. Kevesebb alkoholista és több személyiségzavaros került a csoportba. 
1985-ben már 113 (40%-ban személyiségzavaros, 60%-ban alkoholista) elítélt for
dult meg a gyógyító-nevelő csoportban. Mindezt nem követte a csoport működé
séhez szükséges minimális feltételek kialakítása, csak az állapotok kisebb mérvű 
javulása.

Pozitív irányú változások természetesen minden évben voltak, mert ameny- 
nyire a helyi sajátosságok lehetővé tették, a mostoha körülmények ellenére min
dig kerestünk megoldásokat annak érdekében, hogy a gyógyító-nevelő csoport 
legalább a törvényi feltételeknek eleget tudjon tenni, hogy az ide sorolt elítéltek 
védettebb környezetben éljenek, mint a normál nevelési csoportba tartozók.

Az előre mutató változások a következő állomásból álltak. 1982-ben a gyó- 
gyító-nevelő csoportba tartozó elítélteket sikerült, ha nem is külön körletre, de 
legalább (munkahelyeik szerint) külön zárkába tenni. 1983-ban szűkítettük a cso
portba kerülő elítéltek munkahelyi lehetőségeinek körét (a választható három 
munkahely kettőre csökkent), de megoldottuk azonos körletrészen történő elhe
lyezésüket.

Ezzel egy időben elértük, hogy a csoporttagok azonos műszakban dolgozza
nak, s így lehetővé vált olyan alapvető módszerek kipróbálása, melyek nélkül 
nemhogy terápiás, de még hagyományos nevelési feladatokat sem lehet ellátni. 
A csoporton belül tisztségviselőket, csoportvezetőt, zárkafelelősöket, egészségőrt, 
tisztaságfelelősöket, kultúrost, iskolafelelőst, csoportnapló-vezetőt, faliújság-fele
lőst stb. választottunk. Munkaidő után szinte naponta szerveztünk különböző jel
legű csoportfoglalkozásokat a tudatos személyiségkorrekció érdekében.

A beindult építő folyamat irányító szakmai teamet követelt. 1984-ben tíz fő
ből álló munkacsoportot hoztunk létre. Tagjai közé sorolható a nevelő mellett az 
intézeti orvos és főápolónő, valamint a körlet három felügyelője és a csoport 
négy munkahelyi vezetője. Kisebb-nagyobb zökkenők után mindenki megértette 
a munkacsoporttal járó pedagógiai előnyöket, és lelkesen részt vett a gyógyító
nevelő csoportba osztott elítéltek problémáinak megoldásában. Akadt olyan 
munkáltató, aki rendszeresen szabad ideje, magánélete rovására kapcsolódott be 
a munkacsoport vitáiba.

A munkacsoport tagjainak különböző műszakbeosztása hallatlan energiabe
fektetést és koncentrálást igényelt attól, aki biztosítani akarta az információk fo
lyamatos áramlását. A tájékoztatás koordinálásának feladata automatikusan a 
nevelő feladata lett. Mindenki tőle várta, és neki adta át a csoporttal kapcsolatos 
legfontosabb híreket. 1985 óta főállású pszichológus segíti munkánkat.
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Az eltelt öt év azt bizonyítja, hogy szükségmegoldások sorával a hiányzó fel
tételek ellenére is működőképessé lehet tenni a gyógyító-nevelő csoportot. Be le
het illeszteni a bv-intézet speciális csoportjai közé úgy, hogy ne bosszantsa, ne in
gerelje különösebben a normál fogvatartottakból álló csoportokat. Természete
sen nem akarom a szükségmegoldásokat dicsőíteni, csupán megjegyzem, hogy 
olyan emberi tartalékokat hoztak felszínre, amelyek, ha a törvényben előírt felté
telek megvannak, ki sem derülnek.

Véleményem szerint intézetünkben — a többi büntetésvégrehajtási intézet
hez viszonyítva — mind a munkáltatók, mind a felügyelők (beleértve a főműve
zetőt és a főfelügyelőt is) hamarabb fogadták el ezeknél az elítélteknél az egyénre 
szabott bánásmódot (például a fegyelmi vétségek elbírálásánál, a jutalmazások
nál, az aktuális zárkaproblémák elintézésénél). Ennek az volt az oka, hogy nem 
voltak szakemberek, akik mentesítették volna őket a csoporttagokkal való foglal
kozás gondjaitól. S mivel nekik kellett ezekkel a problémákkal megbirkózniuk, 
alaposabban, több oldalról megismerték őket.

A továbbiakban az a feladatunk, hogy a feltételek folyamatos javítása mel
lett ne sikkadjanak el ezek a kényszerhelyzetben felfedezett módszerek (a fel
ügyelő nemcsak felügyel, a munkáltató nemcsak munkáltat; a foglalkozások 
akkor is jók, ha terápiás jellegük hagy némi kívánnivalót maga után, vagyis bár
milyen közösségi foglalkozás — mesedélután, diavetítés stb. — hatékony lehet, 
ha figyelembe veszi az elítéltek egyéniségét), amelyeket évek óta sikerrel alkalma
zunk.

Berauer Éva

Adalékok a büntetésvégrehajtás etikájához
„A börtönészben megkívántainak: törvénytudomány, tiszta erkölccsel s ne

mes szívvel párosult míveltség és tapasztaltság.” E míves nyelven íródott sorokat 
1841-ben nyomtatták ki Balla Károly gondolatai nyomán.

A fenti hármas követelmény — ki tagadhatná — máig érvényes. Csak amíg 
az első és a harmadik mindenki számára érthető, addig koránt sincs tisztázva mit 
jelent ma a büntetésvégrehajtási dolgozók számára „a tiszta erkölccsel s nemes 
szívvel párosult míveltség”.

Sokan definiálták már az erkölcsöt. A fiatalok számára talán Farkas Endre 
meghatározása mondja a legtöbbet: az erkölcs „a valóság elsajátításának és át
alakításának olyan sajátos értékelő-szabályozó módja, melyben az ember a való
ságot a jó és a rossz ellentmondásos mozgásában értékeli”. Az emberek magatar
tását egy normarendszeren keresztül szabályozza a közösségi érdek, valamint a 
személyiségformálás nevében. E meghatározás nem csupán az erkölcs fogalmát 
fejti ki, hanem hozzájárul két tévedés elkerüléséhez is. Megmenekít a nihilizmus
tól és a moralizmustól egyaránt.

A szocialista társadalom magához méltó büntetésvégrehajtást teremtett, 
mégha ennek létrehozása nem is volt mindig zökkenőmentes. (Utalnék itt az öt
venes évek „gyűlölve őrizd!” koncepciójára.) Napjainkban kialakultak a szocia
lista büntetésvégrehajtás tudományos módszerei. S talán itt az ideje egy ún. bévé- 
etika kidolgozásának is.

Az alább említett három tényező együttes megléte valószínűleg más számára 
is indokolttá teszi a bévé-etika megteremtésének szükségességét. A büntetésvég
rehajtási tevékenység olyan alkotó jellegű munka, mely kezdeményezőkészséget,
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