
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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dönteni tudást, kockázatvállalást igényel. Miután e tevékenységnek nem csupán 
az alanya, hanem a tárgya is ember, e hivatás művelőinek felelőssége igen nagy. 
A büntetésvégrehajtás dolgozói állandó, közvetlen, konkrét kapcsolatban állnak 
az elítéltekkel, ugyanakkor alá-, illetve fölérendeltségben vannak velük, a fogva- 
tartottak számára ők a hatalom letéteményesei.

Testületünk minden tagja számára jogszabályok írják elő a kötelességeket és 
a jogokat. Ám egy száraz szabályozó nem veszi figyelembe a testületi tag egyéni
ségét. Ki lehet ma a bévé tagja? Minden 18. életévét betöltő állampolgár, vagy 
aki több munkát vállal, mint az átlag? Mit mondunk a fiatalnak, mielőtt befogad
juk testületünkbe? Vajon tudja-e mindenki, hogy egyenruháját felöltve emberi 
életek, sorsok irányítójává válik.

Munkánk alkotó jellege vitathatatlan, de mivel zárt körülmények között zaj
lik, erről sokan nem tudnak. Polgártársaink ritkán tekintenek be tevékenységünk
be, felszínesen látnak bele munkánkba, ezért gondolják, hogy mi mindent megte
hetünk, amit a jogszabály nem tilt, ezért kicsinyük le feladatainkat.

Például a fogvatartottaknak megadatott — ellenőrzés mellett — a korlátlan 
levelezés lehetősége. S bár nem tiltja semmilyen jogszabály, hogy egy zárkába öt 
analfabéta kerüljön: ez nem szokott előfordulni. Ez ellentmondana pedagógiai 
elveinknek, ez összeegyeztethetetlen lenne testületünk erkölcsi felfogásával.

Élőbb probléma a mindennapi gyakorlatban persze egyes állománybéli ta
gok goromba, durva hangneme, leereszkedő, megvető viselkedése. Szerencsére 
csak szórványosan fordul elő, és remélhetőleg mihamarább kivész az elítéltekhez 
való viszonyulás e formája.

Jól szabályozott a fogvatartottak anyagi ellátása, még részletekbe menően is. 
Lehet tudni például, hogy hány légköbméter levegő kötelező egy-egy elítéltre 
nézve. Manapság azonban a túlzsúfolt intézetekben nem mindig tarthatók be az 
ilyen irányú rendelkezések. Vajon a bv. intézet rendjével emiatt szembeszegülő 
fogvatartottat hogyan ítélne meg egy büntetőbíró?

Más. A jogerős ítélettel nem bíró elítélt számára is adott a beszélő lehetősé
ge. Ám ha a rács belső oldalán közvetlenül egymás mellé állítunk ötven embert, 
és a rács másik oldalán összegyűlt százötven hozzátartozó egymást túlkiabálva 
beszél, akkor felmerül a cinikusnak tűnő kérdés: kit is ítélt erre a bíróság? Mond
hatják egyesek — kevés a pénz. De az ilyen problémák megoldása nem mindig 
pénzkérdés. Ha a fent említett szűk helyen három turnusban folyna a beszéltetés, 
rögtön emberibb körülmények jellemeznék.

Az elítélteket csak akkor lehet a törvény betartására nevelni, ha szabadság
vesztés-büntetésük letöltése idején azt tapasztalják, hogy a bévé dolgozói mindig- 
mindenütt legitim módon járnak el velük szemben. Ne feledjük soha, a cél nem 
szentesíti az eszközt, az erőszak erőszakot társadalmasít. Nekünk azt kell elérni, 
hogy a szabaduló fogvatartott tartózkodjék mindennemű bűncselekmény elköve
tésétől, és nagyobb döccenők nélkül illeszkedjen be a társadalomba.

A Bv. tvr. 38. paragrafusa a következőket írja: „A nevelés sajátos módszerei 
az intézményes oktatás, a művelődési tevékenység, a közösségi és egyéni foglal
kozás, az elítéltek öntevékeny szervezetei, a jutalmazás és fenyítés.” Ami a neve
lési eljárásokat illeti, bőséges, pontos a felsorolás. De személyi állományunk leg
fontosabb feladata — véleményem szerint — a példamutatás, a modellszolgál- 
tatás.

Összefoglalásképpen: új büntetésvégrehajtási morál dívik testületünknél. 
Jogszabályaink, a szolgálati ágak fejlesztési koncepciói mind-mind azt célozzák, 
hogy maradéktalanul érvényesüljenek a büntetésvégrehajtás alapelvei. így a szo
cialista törvényesség elve, a szocialista humanizmus elve, a büntetés és nevelés 
összekapcsolásának elve, az egyéniesítés elve, a társadalmilag hasznos munkálta
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tás elve, az elítéltek nevelésének elve, a társadalom részvételének elve a fogvatar- 
tottak megjavításában stb.

Mindent el kell követnünk, hogy a társadalom ne szükséges rossznak tartsa 
testületünket, hanem „sohasem ártani, mindig használni akaró” kollektívának. 
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne gondolják munkánkról: 
felesleges erőfeszítés. ítéljék megkésett, de annál fontosabb reszocializációs tevé
kenységnek.

Csépai József

A  feltételes szabadságra bocsátott fiatalkorúak 
vizsgálata

Kolléganőmmel, dr. Kövér Ágnessel, olyan budapesti illetőségű fiatalkorú 
bűnelkövetők körében vizsgálódtunk, akiket 1984-ben és 1985-ben szabadság
vesztés-büntetésükből feltételesen szabadságra bocsátottak. A vizsgált csoport 
tagjai fiatalkorúként követtek el bűncselekményt, amelyért azután szabadság
vesztés-büntetést szenvedtek Tökölön, a Fiatalkorúak Börtönében és Fogházá
ban. Ha a feltételes szabadságra bocsátás időpontjában még fiatalkorúak voltak, 
akkor a Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet pártfogó csoportja látta el 
pártfogásukat, de ha már betöltötték 18. életévüket, akkor a Fővárosi Bíróság 
büntetésvégrehajtási csoportja látta el felügyeletüket.

Kutatási témánk feltáratlan területekre vitt bennünket. Nem tudjuk, hogy a 
fiatalkorú bűnelkövetők sorsára milyen hatással van a szabadságvesztés, módo
sítja-e életpályájukat és ha igen, milyen arányban változtatja meg társadalmi ér
vényesülésüket. Nem tudjuk, hogy a feltételes szabadságra bocsátás intézménye 
valóban esélyt jelent-e a társadalmi beilleszkedésre. Nem tudjuk, hogy a pártfo
gó felügyelet adekvát beavatkozás, segítség-e, s módszerei mennyiben képesek 
megakadályozni a visszaesést. Nem tudjuk, hogy képes-e a család elősegíteni a 
fiatal sorsának korrekcióját. Végezetül azt sem tudjuk, hogy milyen színtér mind
ehhez a szélesebb társadalmi környezet, vagyis, hogy reális-e egyáltalán a feltéte
les szabadságra bocsátással a fiatal elé tárt alternatíva.

A bírósági ítéletekben, a pártfogói aktákban, a különböző statisztikai lapo
kon hiányos és felületes az adatok rögzítése, és ez nagymértékben nehezítette 
munkánkat. Hogy veszik figyelembe a bírósági tárgyalásokon a fiatalkorú körül
ményeit, ha maga az ítélet többnyire csupán az elítéléshez okvetlenül szükséges 
adatokat tartalmazza, és nem közöl semmiféle információt a fiatalkorú családjá
ról, iskolázottságáról, életpályájáról, egzisztenciális körülményeiről, sőt néha 
még tartózkodási helyéről sem?

Vizsgálatunk összesen 138 volt fogvatartottat érintett. Ebből 55 (40%) fiatal
korú, 83 (60%) fiatal felnőttkorú volt. A fiatalkorúak átlagos életkora 16,3 év, a 
fiatal felnőtteké pedig 19,2 év. Iskolai végzettségük az alábbi adatokkal jellemez
hető : 24%-uk nem végezte el az általános iskolát, 9%-uk szakmunkás volt, 1 anal
fabétát és 1 érettségizett fiatalt találtunk a csoportban. A továbbtanulók 62%-a le
morzsolódott a középfokú képzés során.

A foglalkozásra vonatkozó adatokat a fiatal felnőttkorúaknál két különböző 
időpontban rögzítettük; a bűncselekmény elkövetésének idején, illetőleg a szaba
dulás utáni időszakban. (A fiatalkorú csoportnál nem nyílt mód kettős adatrögzí
tésre, mert szabadságvesztés előtti foglalkozásuk adatait senki nem vette fel.
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