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Együttműködés az állami 
és társadalmi szervekkel

Régóta tudjuk, hogy a bűnözés társadalmi jelenség, megelőzése nem egyes szer
vek, intézmények, hanem az egész társadalom feladata. E fontos gondolat gya
korlati megvalósulása azonban össztársadalmi szinten ellentmondásosan alakult, 
és ellentmondásos volt a büntetésvégrehajtás vonatkozásában is.

A  társadalmi kapcsolatok fejlesztésének tényleges lehetőségét az 1979-ben, 
1980-ban hatályba lépett jogszabályok teremtették meg. Ekkor fogalmazta meg a 
bv. tvr azt a szabályt, hogy az elítélt nevelésében, a szabadulás utáni beilleszke
dés elősegítésében közre kell működniük az állami, társadalmi szerveknek is. Et
től az időtől kezdve vált nyitottabbá a büntetésvégrehajtás, lettek problémái egy
re ismertebbek a nyilvánosság előtt.

Jelentős lökést adott az együttműködés megszilárdításának a nevelésfejlesz
tési koncepció. Hisz a központi erőfeszítéseken túlmenően az intézetek feladatá
vá tette a külső kapcsolatok erősítését, kooperációk kezdeményezését. Ezzel pár
huzamosan módosítani kellett a bv-testület szemléletét: a feladatok közös megol
dása ugyanis azzal jár, hogy néha komolyan meg kell szívlelni a kintről jövő 
kritikát.

Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy egyrészt azok a külső kapcsola
tok, amelyek szervezetileg és tartalmilag kialakultak — mint pl. az oktató munká
ban, szakképzésben létrejött együttműködések a helyi tanügyi, valamint tanácsi
szakigazgatási szervekkel — megújuljanak, tovább bővüljenek. Másrészt a bv-in- 
tézetek kezdeményezései alapján megpróbáltunk újabb kapcsolatokat kidolgoz
ni.

A  büntetésvégrehajtás legfontosabb feladatainak egyike a fogvatartottak 
szervezett iskolai oktatása. Az elítélt diákok száma 1726 volt az 1976— 1977-es 
tanévben. Napjainkra e létszám közel 3000-re emelkedett. Ezen belül megkülön
böztetett helyet foglal el az analfabéták oktatása. De amíg országos viszonylat
ban az analfabétizmus szétszórtan jelentkezik és elenyésző mértékű, addig a bv- 
intézetekben sűrűn fordul elő. A  fogvatartottak 3%-a analfabéta. Ide soroljuk 
azokat is, akiknek van ugyan 3., 4. osztályos bizonyítványa, de nem tudnak se ír
ni, se olvasni. Szembetűnően magas körükben a bukások száma, a vizsgára bo
csátottak egyharmada pedig osztályismétlésre kényszerül.

Az oktató-nevelő munka sajátos problémája, hogy az alapismereti tanfolya
mokra beiskolázottak között a cigány származású elítéltek aránya kb. 98%. (Szá
muk a felsőtagozatban is meghatározó.) Többségük szocio-kulturálisan elmara
dott, szűk magyar szókinccsel rendelkező személy, akiket alapvetően a képi gon
dolkodás jellemez. Halmozottan hátrányos helyzetüket tovább tetézik a későn 
kezdett, illetve megszakított tanulás következményei.

A  százharminc fős oktatógárda előtt álló feladatok nehézségét jelzi, hogy 
csupán az írás-olvasás-számolás alapjait sikerül elsajátíttatni az alacsony előkép
zettségű tanulócsoportokkal, a logikus gondolkodás képességét, a helyesírási-fo
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galmazási, valamint a matematikai készségek kialakítását, sajnos, nem. Az új is
mereteket csak közvetlen tanári irányítás mellett lehet elmélyíteni, mert a tanu
lók túlnyomó többsége kényszernek érzi az iskolával járó kötelezettségeket. Ta
nulásra serkentésük rendkívül sok energiát igényel. Nehezen győzhetők meg ar
ról, hogy az erkölcsi normák betartása révén, a tanulás, a munka segítségével 
kiemelkedhetnek hátrányos helyzetükből.

A z elmúlt három évben a tanulmányi munka színvonalának növelése, az 
elítéltek oktatásának fejlesztése nagy nyomatékot kapott. A z M M  alapfokú neve
lési főosztálya és az IM  BV. OP. nevelési osztálya közösen megvizsgálták az ok
tatás tökéletesítésének lehetőségeit és javaslatot készítettek a követendő irányel
vekre vonatkozóan. Ez utóbbiak célul tűzték ki az oktatás személyi és tárgyi 
feltételeinek megjavítását, a pedagógusok erkölcsi és anyagi megbecsülését, vala
mint az alapismereti tanfolyamok óraszámának növelését.

Az 1986— 1987-es tanév kezdete előtt értekezletet szerveztünk az illetékes 
megyei művelődésügyi osztályvezetők és bv-intézetek parancsnokai részére. 
Nyolcvanhét tavaszán szakmai továbbképzés keretében tájékoztattuk az iskolák 
igazgatóit, tagozatvezetőit és a bv-intézetek oktatásfelelőseit az elképzelésekről. 
A  sikeresebb oktatómunka érdekében 160-ról 200-ra emeltük az alapismeret I-II. 
évfolyamának óraszámát. Ezzel párhuzamosan megemeltük a végrehajtó intéze
tekben főállásban dolgozó pedagógusok számát.

Az Országos Pedagógiai Intézet két osztálya, a felnőttnevelési és a gyógype
dagógiai osztály, részt vett a bv-intézetek oktatásfejlesztésének előkészítésében. 
Az OPI szakemberei közreműködtek mind a tanítás vizsgálatában, mind a gyógy
pedagógiai oktatás feltételeinek kialakításában. Kiderült, hogy az enyhe fokban 
értelmi fogyatékos fiatal, illetve fiatal felnőtt iskoláztatása nem oldható meg az 
ép értelműek számára kidolgozott és megszervezett oktatási formában. Ezért kí
sérletképp több intézetben megindult egy ún. felzárkóztató képzés, melynek so
rán speciális módszerekkel sajátíttatják el a tudnivalókat.

Az eredmények mellett szólni kell a negatív tendenciákról is. A z alacsony 
óradíjak nem ösztönzik a tanárokat, egyre nehezebb a nyugállományba vonuló 
pedagógusokat pótolni. A  börtöniskolákban majd két évtizede oktató stabil gár
da jó  része 1988-ban abbahagyta a tanítást. A  tanácsok anyagi gondokkal küzde
nek, ezért egyre nehezebb a számukra periférikus elítéltoktatásra pénzügyi fede
zetet kialkudni. Előfordult, hogy az iskolai okmányokat (osztálynaplót, bizonyít
ványt stb.-t) is a bv-intézetnek kellett megvásárolnia. Félő, hogy az ehhez hason
ló jelenségek még gyakoribbak lesznek a közeljövőben.

A  bv-intézetek egy része már évek óta munkakapcsolatban áll a Magyar Vö
röskereszt szervezetével. A  Vöröskereszt VI. kongresszusa, mely határozatban 
rögzítette, hogy — a szociális munka és a családvédelem keretén belül részt vál
lal a bűnmegelőzésben — , hozzájárul a törvénnyel összeütközésbe került állam
polgárok újbóli beilleszkedéséhez, lehetővé tette a fent említett kapcsolatok kibő
vítését, tartalmasabbá tételét. A z 1985-ben lefolytatott modellkísérlet tanulságai 
különösen nagy fontosságúak e szempontból.

Az együttműködésben részt vevő hat intézetben hatvan előadás hangzott el 
egy év alatt. Ezeket vöröskeresztes aktivisták (orvosok, pszichológusok, pszichiá
terek és más egészségügyi szakemberek) tartották. Mintegy ötvenre tehető azok
nak az aktivistáknak a száma, akik tanfolyamot vezettek, beszámolót szerveztek 
és egyéb fórumokon tevékenyen közreműködtek. Közel hatszáz fogvatartott vett 
részt e programban. Százan tanfolyami keretben jutottak ismeretekhez, harmin
cán pedig igazolást is kaptak egy elsősegélynyújtó kurzus elvégzéséről.

Az 1986-ban kötött együttműködési megállapodás értelmében az egyes bv- 
intézetek és a Vöröskereszt helyi (megyei vagy városi) szervezetei kapcsolatba
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léptek egymással, minek következtében 12 bv-intézet 1987-re vonatkozóan közös 
munkaprogramot dolgozott ki a Vöröskereszttel. Több intézet, pl. a Balassagyar
mati Fegyház és Börtön, a Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza, a Kalocsai Fegyház 
és Börtön, a Kecskeméti Bv. Intézet, a Márianosztrai Fegyház és Börtön értékes 
eredményeket létrehozva élt a társadalmi erők által kínált lehetőségekkel.

Úgy tűnik, abban, hogy az intézetek milyen szinten tartják a társadalmi szer
vekkel a kapcsolatot, nagy szerepe van az együttműködés irányításával megbízott 
személynek. Noha a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, valamint a helyi Vörös- 
kereszt között nem jött létre munkakapcsolat, a városi kórház orvosai közül töb
ben bekapcsolódtak az intézet egészségnevelő programjába. Meg kell jegyez
nünk, hogy a vöröskeresztes aktivisták bevonása az elítéltek szabadulásra való 
felkészítésében több lehetőséget kínál, mint amennyit az intézetek ez idő tájt fel
használnak.

1987 második félévében a Vöröskereszt helyi szerveinek és aktivistáinak ér
deklődése a bv-intézetek iránt kissé megcsappant. Az 1988-ra szóló együttműkö
dési program mindössze hat bv-intézetben készült el. Ennek valószínűleg az az 
oka, hogy a társadalomban lezajló folyamatok túlterhelték a Vöröskereszt szerve
zetét. M i azonban nagyon szeretnénk, ha nem fulladna érdektelenségbe se a bün
tetésvégrehajtás, se a Vöröskereszt részéről, ez a sok lehetőséget magában rejtő 
kooperáció.

1987-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyarországi Cigá
nyok Kulturális Szövetségével is. A  fogvatartottak létszámának dinamikus emel
kedése együtt járt a cigány elítéltek számarányának megnövekedésével. Ez az 
emelkedés egyes bűncselekmény-kategóriákban meghaladja az ötven százalékot 
is. A  cigány elítéltek etnikai-társadalmi helyzetéből adódó jellemzői, a velük való 
foglalkozás, a nevelésükben alkalmazandó módszerek sajátos követelményeket 
vetnek fel. Ezek indokolták azt a törekvésünket, hogy nevelésükbe, beilleszkedé
sük előkészítésébe bevonjuk egy cigány társadalmi szervezet aktivistáit is.

Az iskolai oktatás a beilleszkedés egyik leghatásosabb eszköze
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Az együttműködési megállapodást 1987. június 5-én írtuk alá. A z  egyezség 
három fontos területre terjedt ki. Eldöntöttük, hogy bővíteni fogjuk a személyi 
állomány cigányságra vonatkozó ismereteit; elhatároztuk, hogy a cigány szárma
zású eliteteket megismertetjük múltjukkal, kultúrájukkal, társadalmi jelenük 
problémaival, vegul kidolgoztunk egy a cigány származású szabadulok érdekeit 
jobban ervenyesítő foglalkozási és szakképzési programot is. Ezen túlmenően ke
ressük a módját cigány származású testületi tagok szolgálatba léptetésének 
^ i -u egyu«m űködés konkrét formáinak, szervezeti keretének kidolgozása ér
dekeben 1- 87. szeptember 1-jével négy bv-intézetben egyéves modellkísérletet in
dítottunk. A  cigányszövetség aktivistái a parancsnokság nevelési osztályával és a 
bv-intezetek nevelési szolgálataival összehangolják tevékenységüket mielőtt 
reszt vennének a fogvatartottak nevelésében.

A  szövetség vezetői előadásokat tartottak a kijelölt bv-intézetekben: részben 
a cigány származású fogvatartottak, részben a velük közvetlenül foglalkozó testü
leti tagok szamára. A z  előadások a cigányság társadalmi helyzetével, perspektí
váivá! foglalkoztak, de szó esett a cigányság múltjáról, művészetéről és nevelésé
nek sajatos problémáiról is.

Köztudott hogy az érintett réteg szabadulás utáni elhelyezkedésének esélyei 
nagyon lecsökkentek. Ezért célul tűztük ki a tisztességes megélhetés lehetőségét 
biztosító hagyományos cigánymesterségek felújítását. Ám  e téren sajnos igen kis 
lepeseket tettünk.

A z együttműködés fogadtatása a bv-intézetekben meglehetősen ellentmon
dásos volt. A  személyi állomány egy része nem tudta leküzdeni előítéleteit, így pl. 
A  Budapesti Fegyház és Börtönben nem sikerült a program célkitűzéseit megva
lósítani, nem alakult ki a szükséges, támogató légkör. Baracskán is nehézkesen 
indult be a közös munka. Viszont példamutató volt a program lebonyolítása K a
locsán es Tökölön.

, Kozma utcában és Baracskán az intézet parancsnokai személyesen irá
nyítják ezentúl az együttműködést, maximálisan átérezve és támogatva a progra- 
T 0t' ^  .?.°-n^ k elleílére eredménynek tartjuk az együttműködés kialakítását. 
A  modellkiserlet tapasztalatait, a teendők meghatározását, a kezdeményezésbe 
bevont bv-intezetek véleményét, a szövetség vezetőinek javaslatát ez év második 
teleben fogjuk megbeszélni, megvitatni.

A  büntetésvégrehajtási nevelőmunkába számos más intézmény is bekapcso
lódott az elmúlt években. A z Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi 
es Módszertani Központja, pl. 1982 óta segíti a fogvatartott-könyvtárak szaksze
rű működtetését. A  Könyvértékesítő Vállalat támogatása is említésre méltó. Sok 
kerületi könyvtár és művelődési intézmény járul hozzá elítéltjeink kulturális szín
vonalának emelesehez.

1985-ben kezdődött és azóta is szélesedik a kapcsolat a felsőoktatási intéz
ményekkel. A  közművelődés-szakos hallgatók bekapcsolódtak az elítéltek sza
badidős programjainak szervezésébe. A z  Orvosi Rehabilitációs Intézet munka- 
tarsai pedig a gyógyító-nevelő csoportok pszichológusai és nevelői részére tarta
nak igen hasznos módszertani, esetmegbeszélő foglalkozásokat. Több egyetemi 
tanszék, tudományos intézet kapcsolódott be a büntetésvégrehajtás munkájába 
nyújtott értékes segítséget a területünkön fo lyó  elméleti munkához.

Elmondhatjuk tehát, hogy egyre több állami szerv, társadalmi szervezet vesz 
reszt a fogvatartottak nevelésében. Meggyőződésünk, hogy így több elítélt szaba
dulás utam beilleszkedése lesz sikeres. Ugyanakkor nemcsak nevelőmunkánk vá
lik hatekonnya ettől az együttműködéstől, hanem sokan közelebb kerülnek a 
buntetesvegrehajtás tevékenységéhez — megismerve törekvéseit, problémáit.

1c e§y^^működés eredményeinek vázlatos bemutatása, a nehézségek tárgyi
lagos felvillantása, úgy érezzük, beláttatja az idegenkedőkkel, hogy a kooperáció
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Balázs János cigány festő Fészek c. alkotása

sikere legalább annyira múlik az intézetek befogadókészségén, mint a külső szer
vezeteken. A  közös munka nem azt jelenti, hogy valaki helyettünk dolgozik, a kö
zös munka több feladattal (kezdeményezéssel, szervezéssel, a feltételek biztosítá
sával) jár.

A  teljes képhez hozzátartozik, hogy még nem használtuk ki maximálisan az 
együttműködésben rejlő lehetőségeket. A  tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a 
munka minősége alapvetően az intézetparancsnokok hozzáállásán múlik. Ezért 
vetettük egybe nemrég az intézetparancsnokok értekezletén az együttműködéssel 
kapcsolatos benyomásainkat a külső partnerekkel.

Fejes Imre— Módos Tamás
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