
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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E megkülönböztetés azért fontos, mert így láthatóvá válik a foglalkozásban törté
nő változás. Ennek feltárásával az volt a célunk, hogy megállapítsuk: a foglalko
zási hierarchiában a szabadságvesztés-büntetés letöltése után alacsonyabb vagy 
magasabb szintre kerülnek-e a fiatalok.

A mérhetőség érdekében négy foglalkozási kategóriát alakítottunk ki. A leg
magasabb kategóriába a szakmunkásokat és a tanulókat soroltuk (4. szint), őket 
követik a betanított munkások (3. szint) és a segédmunkások (2. szint), a legala
csonyabb kategóriát a foglalkozásnélküliek (1. szint) alkotják. Ha tehát valaki 
szabadságvesztés-büntetése előtt tanuló volt, szabadulása után pedig segédmun
kásként helyezkedett el, az (4—1) vagyis három pozíciót süllyedt a társadalmi 
ranglétrán.

A fiatal felnőttkornak foglalkozásának változását az alábbi táblázat is szem
lélteti.

A pozícióváltozások iránya A vizsgált 
személyek száma

Ugyanaz
százalékban

A pozícióváltozások 
összessége

Lefelé mozgó 29 34 -3 9
Változatlan mobilitású 27 33 0
Felfelé mozgó 27 33 +  22

Együttvéve: 83 100 -1 7

A foglalkozási mobilitás egyenletes elosztásúnak tűnik, noha jelentős kü
lönbségeket takar, hiszen a foglalkozási hierarchiában történő süllyedés jóval in
tenzívebb, mint az emelkedés. Az átlagos pozícióvesztés (minden ötödik fiatal ke
rül alacsonyabb foglalkozási szintre) pedig nem túlságosan magas. E látszólag 
alacsony értéket az magyarázza, hogy már a szabadságvesztés-büntetés letöltése 
előtt zömmel segédmunkások voltak a csoport tagjai, vagyis eleve igen alacsony 
szinten állt a csoport a foglalkozási hierarchiában.

Ami a fiatalok családi viszonyait illeti: 38%-uk teljes családban élt, 9%-uk 
viszont nem is ismerte a szüleit. (A fiatal felnőttkornak 30%-a a felmérés idején 
már saját családot alapított, nagyrészt élettársi kapcsolatot kötött.) A családok 
30%-ában találtunk devianciára utaló adatot. Leggyakrabban a szülők és a testvé
rek büntetett előélete, valamint a szülők alkoholizmusa formájában. Egy-egy csa
ládban halmozottan fordultak elő a különféle deviáns magatartásformák. A fia
talok 27%-a rövidebb-hosszabb ideig állami gondozott, 38%-a pedig büntetett 
előéletű volt. A fiatalkorú csoport 13%-ánál gyermekkorban elkövetett bűncse
lekményre utaló adatot is találtunk.

A szabadságvesztés-büntetés kiszabásának alapjául szolgáló bűncselekmé
nyeket vizsgálva az alábbiakat állapítottuk meg:

— A fiatalkorúak alacsonyabb életkorban követik el mind az első, mind a 
szabadságvesztés alapjául szolgáló bűncselekményeket, mint a fiatal felnőttko
rnak.

— A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények jóval nagyobb arány
ban voltak erőszakos jellegűek, mint a fiatal felnőttkorúak bűntettei.

— A fiatalok egyharmadánál rendszeres alkohol-, illetve drogfogyasztás ál
lapítható meg.

— A csoportos és a sorozatos elkövetés e körben tipikusnak mondható.
A feltételes szabadságra bocsátás eredményessége természetesen csak a be

fejeződött ügyekben vizsgálható. A fiatalkorúként szabadultak csoportjában 
29%, a fiatal felnőtteknél 40% volt az eredménytelenül lezárult ügyek aránya. 
A feltételes szabadságra bocsátás sikertelenségének oka általában újabb bűncse
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lekmény elkövetése volt, és csak kis részben a pártfogó felügyelet szabályainak 
megszegése.

Tanulmányoztuk a pártfogók és a pártfogoltak kapcsolatát is. Kiderült:
— a pártfogók és a pártfogoltak találkozásainak száma igen alacsony, a 

pártfogás ideje alatt sem éri el átlagosan a kilenc alkalmat. A Fővárosi Bíróság 
pártfogói által felügyelt fiatal felnőttkorúaknál ugyanez a szám öt alatt marad;

— a kapcsolat hivatalos jellegű, elvétve irányul az egész család gondozá
sára;

— az említettek közti érintkezés alapvetően hivatalos helyiségekben zajlik, 
igen alacsony azoknak az eseteknek a száma, amelyben a pártfogó megfordul 
pártfogoltjának életterében (iskolájában, munkahelyén, családi, baráti körében 
stb.) is.

Összegzésképpen megpróbálunk a bevezetésben feltett kérdésekre választ 
adni.

1. A szabadságvesztés-büntetés — úgy tűnik — három következménnyel jár:
— a középiskolások szabadságvesztés-büntetésüket letöltvén nem folytatják 

tanulmányaikat;
— a dolgozók a foglalkozási hierarchia alacsonyabb pontjaira szorulnak. 

S ez azért is sajnálatos, mert túlnyomó többségük eleve foglalkozásnélküli vagy 
segédmunkás;

— a foglalkozásnélküliek száma látszatra csökken, de e tényben jelentős sze
repe van annak, hogy a munkakerülők a szabadságvesztés-büntetés letöltése után 
jobban elrejtik életmódjukat.

2. A feltételes szabadságra bocsátás sikere meglehetősen esetleges, hisz a 
szabadultak társadalmi, érvényesülési lehetőségei romlanak, ugyanakkor családi 
és egzisztenciális körülményeik a legjobb esetben is változatlanok. Olyan élet
helyzetben kellene „megfelelő magatartást tanúsítaniuk”, amelyben elemi létfel
tételeiket is nehezen tudják megteremteni.

3. A pártfogó felügyelet, mint a társadalmi beavatkozás korrekciós eszköze, 
semmiképpen sem adekvát, mert egy szűk és elszigetelt jogszabályi előírás érvé
nyesítésén túl nem vesz célba valójában semmit, egyáltalán nem képes arra, hogy 
a pártfogoltat hátrányainak érdemi leküzdésében támogassa.

4. Az a család, amely a fiatalkorú növekedése idején nem volt képes alapve
tő funkciójának ellátására, a kora gyermekkori szocializáció beteljesítésére, az e 
hiányokat később sem tudja pótolni. Egyrészt, mert e hátrányok pótolhatatlanok, 
másrészt, mert a család működése továbbra is diszfunkcionális. A börtönből sza
badult fiatalra családja gyakorta hat visszahúzó erőként, életpályája korrekciójá
hoz nem képes segítséget nyújtani.

5. Az előzőekben felsorolt problémák gyökere a társadalmi környezet, amely 
szinte lehetetlenné teszi a kedvező irányú változást. A társadalmat strukturáló 
erők oly módon osztják meg a társadalom szerkezetét, hogy a hátrányos helyzetű 
rétegek lemaradása tovább fokozódik. Növekszik köztük és a többi réteg között a 
távolság, de önmaguk korábbi helyzetéhez képest is veszítenek lehetőségeikből. 
Arra a kérdésre tehát, hogy a pártfogolt számára a feltételes szabadságra bocsá
tással formálisan felkínált lehetőség valódi lehetőség-e, nemmel válaszolhatunk, 
mivel egész rétegének egyre kedvezőtlenebb helyzetbe szorulását csak kivételes 
esetben tudja valaki saját sorsában korrigálni.

*

A pártfogó felügyelet, mint a társadalom korrekciós kísérlete, jelen helyzeté
ben nem ad társadalmi méretekben megoldást. Amíg a hátrányos helyzetű réte
gek további süllyedése és alternatívavesztése figyelhető meg, irreális a pártfogó
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felügyelettől vagy bármilyen más korrekciót célzó intézménytől elvárni azt, hogy 
e rétegek egyes tagjait a társadalmi felemelkedés útjára terelje. Nem a helyreiga
zítás lehetőségét vonjuk kétségbe, csupán fontosnak tartjuk annak tisztázását, 
hogy mire képes bármiféle korrekciót szolgáló társadalmi beavatkozás. Ennek 
meghatározása után az e célt szolgáló intézményeket alkalmassá is kellene tenni 
feladatuk ellátására.

Ami a gyermeknevelésben a család feladata volna, nem testálható át más 
társadalmi intézményekre, de más személyekre sem. Az volna az üdvözítő megol
dás, ha a válságos helyzetben lévő családokat — reális társadalmi lehetőségeket 
biztosítva számukra — újból alkalmassá tehetnénk funkcióik ellátására, a jöven
dő generációk harmonikus nevelésére.

Gyuris Tamás

Gondolatok a szigorított őrizet 
jogintézményéről

A bűnismétlés, a visszaesés jelensége mindig is problémát jelentett a társada
lom számára, megszüntetése vagy visszaszorítása évszázadokon keresztül — 
többnyire ma is — büntetőjogi beavatkozás formáját öltötte. A jogalkotók és jog- 
alkalmazók régóta kísérleteznek a probléma felszámolásával, természetesen a kor 
jogrendszerének fejlettségétől függően mindig más-más módszerekkel. Megálla
píthatjuk, hogy a bűnismétléshez egyre fokozódó represszió társul, és a megtor
lás jogosult még a fejlett jogrendszerekben is e téren.

Tulajdonképpen miben rejlik a probléma lényege? Nem csupán a visszaesők 
vagy a többszörös visszaesők óriási számarányában, hanem abban a tényben, 
hogy a korábban, akár többször is megbüntetett személyekkel szemben hatásta
lan a büntetés. E hatástalanság kettős látszatot kelt. Az egyik jogpolitikai, a má
sik kriminológiai természetű.

A jogpolitikai jellegű látszat a büntetési rendszer és a büntetésvégrehajtás 
hatékonyságával van összefüggésben. A többszörös visszaesés ugyanis megkér
dőjelezi az egész rendszer eredményességét. A kriminológiai jellegű látszat pedig 
az, hogy az a személy, akire nem hat a büntetés, aki állandóan újabb bűncselek
ményeket követ el, az egyre veszélyesebb.

Noha a többszörös visszaesők csoportjának speciális problémáját társadal
mi kérdésként is kezelni lehetne, e csoportok magas kriminogenitása és a társa
dalom számára általuk okozott károk jelentősége problémájuk megoldását egyér
telműen a büntetőjog irányába terelte.

Választott témánk szempontjából érdemes felidéznünk a századforduló 
éveit, mikor a jogalkotás új jogintézménnyel próbálta a bűnözés növekedését 
visszaszorítani. A bűnismétlőkkel szemben bevezetett szigorított dologház intéz
ménye elsősorban a büntetőjogi represszió eszköze volt. Bevezetésének gondola
ta megosztotta a hazai jogéletet, célja sem volt teljesen tisztázott.

Egyesek (pl. Nagyiványi Fekete Gyula 1891-ben) a társadalomból való kire
kesztésen túl az elítéltek megjavítását tekintette fő célnak. Mások (pl. Balogh Je
nő 1908-ban, Angyal Pál 1920-ban) szintén az elítéltek megnevelésére helyezték a 
hangsúlyt, de különböző kiegészítő intézmények létrehozását (lásd a többszörös 
visszaesők társadalmi felügyeletét, munkatelepre, védőintézetbe utalását) java
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