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Köztudott, hogy ösztönzési rendszerünket mihamarább át akarjuk alakítani. 
Úgy véljük, a személyi állomány anyagi-érdekeltségi szisztémája ugyanúgy módosí
tásra szorul, mint ahogy arra vár a fogvatartottaké is. Kozma Pál cikkével (és jóvá
hagyásával!) vitát akarunk kezdeményezni. Oly nagy horderejű számunkra a fog
lalkoztatás kontra érdekeltség problémája, hogy az optimális megoldás érdekében 
szükség van a büntetésvégrehajtás teljes szellemi potenciáljára.

A szerző nem elemzi az ösztönzés mai helyzetét, a jövőre vonatkozó javaslatait 
is csak nagy vonalakban veti fel. Többek közt azért, hogy senki ne tartsa sorait le
zárt, halott ismeretanyagnak, elképzeléseit kötelező érvényű parancsnak; hogy 
merje bátran továbbgondolni az olvasottakat.

Várjuk az intézetparancsnokok, művezetők, nevelők és más, e témakörben jár
tas munkatársak hozzászólását. (A szerk.)

A  büntetésvégrehajtás anyagi 
érdekeltségi, ösztönzési rendszere  
fejlesztésének szükségessége

A gazdaság  p iaci m echan izm us fe lh aszn álásáv al tö rtén ő  irán y ítása  nem csak  az 
adás-véte l k ap cso la to k  elő térbe  kerü lésé t je len ti, han em  a  bank-, a pénzforgalm i 
v iszonyok á ta lak u lá sá t, az érdekeltség i és ösztönzési v iszonyok á tren d ező d ésé t 
is. Ezek az összefüggések a  n ép g azd aság  egészére, így a bü n te tésv ég reh a jtásra  is 
v onatkoznak . A bün te tésv ég reh a jtás  helyze tét sú lyosb ítja , hogy g azd álk o d ásu n k  
spec ifikus vonása i, függetlenü l a n ép g azd aság  m in d en k o ri szabályozó  ren d szeré
től, m ind ig  b izonyos k o rrek c ió k a t igényelnek . A n ép g azd aság  egész szabályozó  
ren d szere  függvényében  az o n b an  ezek a ko rrek c ió k  is m ó d o su lh a tn ak , ezek fi
gyelem bevéte lének  e lm u lasz tása  g azd á lk o d ásu n k  eredm ényességét le ro n th a tja .

N ép g azd aság u n k  a 60-as évek közepe ó ta  je len tő s  á ta lak u lá so n  m ent keresz
tü l. H a  ez az á ta lak u lá s  nem  is vo lt fo lyam atos, v isszaesések, v isszafo rdu lások  
ta rk íto tták , m égis m eg á lla p íth a tju k : a z általános m ozgás iránya a piaci m echaniz
m us a lka lm azásának  egyre szélesebb körű elterjedése volt. A b ün te tésvég rehajtás 
g azd á lk o d ása  en n ek  az á ta la k u lá sn ak  a  p erifé riá ján  helyezkedett el! G azd á lk o 
d ásu n k  specifikus vo n ása i — a  fo g v a ta rto ttak  reszocia lizác ió ja  előkészítésének  
tá rsad a lm i igénye, a  m u n k aerő  m egszerzési lehetősége stb. —, valam in t a k ö lt
ségvetés és a v á lla la t együttes je len lé te  g az d á lk o d ásu n k b an , a népgazdaság i szin
tű  á ta lak u lá so k h o z  tö rtén ő  k ap c so ló d á su n k  m eneté t fékezte.

N em  tű n ik  tú lzó n ak  az a m eg állap ítás : válla lataink m ég a z 1980-as évek első  
felében is a d irekt irányítás szabályai szerint — legalább is  azo k at m ég tú lnyom ó 
tö b b ség ü k b en  a lkalm azva — gazdá lkod tak.

A gazdaság i irán y ítás i ren d szer á ta la k u lá sán ak  fe lgyorsu lása  kényszeríte tt 
a rra , hogy 1984—85-ben v á lto z tassu n k  ezen a helyzeten . M ivel ezekben  az évek
ben  a v á lla la to k n ak  sokféle  ad ó t kelle tt fize tn iük , kézenfekvő volt a m egoldás: a 
büntetésvégrehajtás gazd á lko d á sá n a k  specifikum ait adókedvezm ények elérése útján  
igyekeztünk érvényesíteni. Ezt a  tö rekvést rea lizá ltu k  az 1985 ja n u á r já b a n  végre-



hajtott irányítási rendszer reformjával kapcsolatban, amikor a vállalati adófizeté
si kötelezettségek jelentős része alól felmentést kaptunk. Bizonyos értelemben ez 
a törekvés érvényesült akkor is, amikor a Honvédelmi Bizottság 1986. szeptembe
ri ülésén előterjesztésünket elfogadta, amely szerint a társadalombiztosítási járu 
lékot vállalataink költségként elszámolják, de az Országos Parancsnokság köz
ponti számlájára fizetik be — a büntetésvégrehajtási kiadások finanszírozására.

E törekvések sorába illeszthető be a — költségvetési gazdálkodásunkat érin
tő — „leirati szabályozás", amely szerint a költségvetési, terven felüli árbevételi 
maradványhoz jelentős anyagi érdekeltség fűződik.

1988-tól a vállalatok által fizetett adófajták számának jelentős csökkenése, va
lamint a szabályozórendszer erőteljes eltolódása a piaci mechanizmus szélesebb 
körű felhasználása irányába, eddigi törekvéseinket realizálhatatlanná teszi. Új, a 
büntetésvégrehajtás teljes gazdálkodási rendjét átfogó elemzésre van szükség, 
hogy a következő évek gazdálkodásának lehetőségeit, valóságát pontosan felmér
hessük. Ezeknek az elemzéseknek, valamint az abból levont következtetéseknek 
korlátai a társadalmi-gazdasági hatások, a büntetésvégrehajtási specialitásokkal 
együttesen, amelyek objektív külső körülményekként határolják be gazdálkodási 
lehetőségeinket.

/. A z anyagi érdekeltségi, ösztönzési viszonyok

a) A személyi állomány anyagi érdekeltségi rendszere:

A büntetésvégrehajtás — a személyi jövedelmek szempontjából — a fegyveres 
testületek közé van besorolva. Nyilvánvaló azonban, hogy a büntetésvégrehajtási 
szolgálat nehézségi, veszélyességi foka békeidőben jelentősen nagyobb egyéb 
fegyveres testületekéhez viszonyítva. Ennek az eltérésnek anyagi kifejezésére 
kedvező helyzetet teremt, hogy a büntetésvégrehajtás vállalati gazdálkodást is 
folytat, s e vállalatok nyereségérdekeltségi rendszerébe az elmúlt évek folyamán lé
nyegében az egész személyi állományt bekapcsoltuk. Ez az intézkedés a személyi 
állomány jövedelemalakulása szempontjából kedvező: a nyereségből való része
sedés az állomány jövedelmét megemelte, érdekeltebbé tette a szolgálat vállalá
sában, a jobb munkavégzésben, az eredményesebb gazdálkodásban. Ennek a 
rendszernek azonban alapvető hibája: egy sor esetben olyankor teremt — a nye
reség alakulásához fűződő — anyagi érdekeltséget, amikor az egyénnek nincs 
módjában befolyásolni a nyereség alakulását.

A testületi tagok anyagi érdekeltségi rendszere továbbfejlesztésénél — a fen
tiekből — adódik az új rendszer minimális követelménye: a változtatás lényegesen 
nem érintheti az állomány jövedelmének alakulását, hacsak nem akarjuk azt vállal
ni, hogy kiterjedt leszerelési hullámmal találkozzunk: ugyanakkor a nyereség-ju- 
talomrendszer hatókörét jelentősen csökkentenünk kell — csak azokra terjedjen 
ki, akik munkájukkal befolyásolni képesek a nyereség alakulását.

Ebből következik: a vállalatoktól központosított érdekeltségi alapnak válto
zatlannak kell maradnia, azonban a nyereségjutalom szétosztása címeit változtat
ni kell. A testületi tagok között el kell különíteni egy olyan, a vállalattal — vagy 
munkájuk során a vállalati gazdálkodás irányításával — foglalkozók körét, akik
nek jövedelme — a nyereségjutalom alkalmazásával — szoros kapcsolatban áll a 
vállalati nyereség alakulásával. A központosított érdekeltségi alapnak az ezen a 
címen szétosztott nyereségjutalmak csak egy részét veszik igénybe, a maradvány
ból kell kialakítani egy olyan jutalmazásra szánt keretet, amelyet nem a vállalati 
gazdálkodással közvetlenül foglalkozók között, szakmai munkájuk eredményessé
ge alapján, jutalomként osztanánk ki.
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Ezt az érdekeltségi rendszert lehetne kiegészíteni — a most érvényben lévő 
szabályozás alapján — a a terven felüli költségvetési ár-, és díjbevétel alakulásához 
fűződő érdekeltséggel. A büntetésvégrehajtási intézetekben az anyagi szolgálat 
végzi — többek között — a fogvatartott állomány ellátásának biztosítását. Az eh
hez az ellátáshoz kapcsolódó „termelő” kapacitások esetenként meghaladják 
szükségleteinket. Az anyagi szolgálatot kell tehát érdekeltté tenni abban, hogy e 
szabad kapacitásokat — a terven felüli ár- és díjbevételek növelése érdekében — 
értékesítsék!

Ezzel az anyagi érdekeltség három alapform ára tagozódna: a nyereségből 
közvetlenül, a terven felüli ár- és díjtételből részesedők, valamint a jutalmazottak 
körére. A kettő fedezete a vállalati nyereség, egyé a többletbevétel lenne.

b) A fogvatartottak anyagi érdekeltségi, ösztönzési rendszere:

A testületi tagok által rég ismert igazság: a fogvatartottakat nem a keresményük 
nagysága, hanem a levonások után fennmaradó „maradvány” érdekli, hiszen ez 
képezi „kiétkezés”-ük alapját. Ennek a maradványnak a nagyságát több tényező 
határozza meg: a keresmény nagysága, a levonások nagysága, fajtái stb. A keres
mények nagyságát tehát hiába kötjük a teljesítményhez, ha a maradvány egy sor 
egyéb tényező által is meghatározott!

Ha a jobb kedvvel végzett munkát — amely a nevelőmunka hatékonysága 
növelésének alapvető feltétele —, és a több és jobb minőségű termelést célként 
tűzzük magunk elé, akkor az adott körülményeket jobban kifejező ösztönzési 
rendszert kell kialakítanunk.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az elítéltek sokkal intenzívebben reagál
nak a tárgyjutalom, az ajándék vagy a „bón” juttatására, ellátásuk javítására, 
mint keresményük növelésére. Ez a magatartásuk teljesen érthető, hiszen az ilyen 
juttatást levonás nem terheli, s közvetlenül beforgatható személyes fogyasztásuk
ba. Az ilyen típusú juttatások tudatos kiterjesztése és hozzákapcsolása a teljesít
ményekhez valószínűleg kedvezően befolyásolná a fogvatartottak munkakedvét. 
Az egyéni teljesítmények javulása eredményeként elérhetnénk, hogy a vállalataink
nál meglévő „túlfoglalkoztatás" — a munkát végző fogvatartottak érdekeltsége nö
velése, megválasztása eredményeként is — fokozatosan megszűnne.

II. A  munkaerőgazdálkodás

A gazdaságirányítási rendszer változásával társadalmi szintű problémaként je
lentkezik a munkanélküliség. Tapasztalataink alapján — egyelőre — ez a bünte
tésvégrehajtásnál a fogvatartottak foglalkoztatását nem érinti. Sőt egyre gyakrab
ban találkozunk olyan igényekkel, amelyek egyre több fogvatartott „külső mun- 
káltatás”-át szorgalmazzák. Úgy tűnik, hogy a gazdaságban még vannak olyan 
munkaterületek, amelyeket a szabad munkavállalók nem szívesen fogadnak el. 
Kézenfekvőnek tűnik az ilyen munkaterületeken az elítéltek foglalkoztatása. Ez 
az önmagában kedvező jelenség azonban számos problémát okoz testületünkben.

Ugyancsak Janus arcú tény számunkra a fogvatartottak létszámának idén 
kezdődő stagnálása. Ez a társadalom szemszögéből egyértelműen kedvező jelen
ség a büntetésvégrehajtást kétféleképpen érinti: pozitívan — amennyiben keve
sebb elítéltet hatékonyabban lehet nevelni, negatívan — amennyiben kevesebb 
ember foglalkoztatásával nehezebb ugyanazt a nyereséget hozni. Hisz egyre szű
kül azoknak az elítélteknek a száma, akik külső munkahelyre szállíthatók. 
A megoldás a testületi tagok és a fogvatartottak anyagi érdekeltségi rendszerének
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a már említett irányba történő megváltoztatása. Azaz a belső foglalkoztatásról a 
külső munkáltatásra való áttérés.

A büntetésvégrehajtás „költségvetési üzemei”-ben — saját belső ellátásának 
biztosítására — foglalkoztatja a fogvatartottak igen jelentős hányadát. Ezt a lét
számot is csökkenteni kell! Esetleg élni kell a lehetőséggel: a „bizalmi munkakö- 
rök”-ben foglalkoztatottak leváltásával, azok külső munkán történő foglalkozta
tása eredményeként, a bevételből fedezve szabad munkaerőt kell felhasználni 
kiváltásukra!

A felsorolt változtatási lehetőségek természetesen a büntetésvégrehajtás 
egész munkájára is hatással lennének. Végig kell gondolni — esetleg újra szabá
lyozni — a külső munkahelyeken foglalkoztatott elítéltek őrzését, a szökések 
nyomán alkalmazandó intézkedéseket, a fogvatartottak szakmai képzésének ob
jektív körülményeink által meghatározott, a munkáltatás fejlesztési koncepció
ban foglaltakhoz képest jelentős eltérését — átalakulását stb.

A „külső” foglalkoztatás taglalása mellett felmerül a belső munkáltatás növe
lésének problémája. A külső munkáltatás taglalásán túlmenően foglalkoznunk 
kell a belső munkáltatás problémáival is. A piaci mechanizmus kiterjesztése e té
ren is fokozza nehézségeinket. A vevő egyre igényesebbé válik, és ezért a terme
lők közötti versenyben előnyhöz jutni csak kedvezőbb ráfordításokkal lehet. Ez 
utóbbi viszont műszaki fejlesztést és jól képzett szakmunkásokat igényel. Termé
szetesen automatizálni soha nem fogunk, de hosszú távon nem kell félni a tech
nológiai lemaradástól sem. Az eladható termékek gyártásának kényszere, a sza
baduló elítéltek — társadalom ba való — visszaillesztésének reánk oktrojált köte
lessége arra szorít minket, hogy úrrá legyünk e problémán. S ha ezzel megbirkó
zunk, ha előteremtjük a műszaki előrelépést finanszírozó beruházás összegét, 
akkor még mindig átugrandó akadály a szakképzett munkaerő „beszerzése”.

A büntetésvégrehajtás közismerten nem a „m unkaerőpiac”-on szerzi be a 
munkaerőt, ebből következik: egy esetleges műszaki fejlesztés által létrehozott 
munkahelystruktúra és a fogvatartottak szakmastruktúrája között mindig jelentős 
ellentmondások lesznek. Ez az ellentmondás feloldható több „szabad munkás” al
kalmazásával, akik nem „termelésirányítók”-ként, hanem kétkezi dolgozókként 
kapcsolódnak be a m unkába; szélesebb körű alkalmazásuk azonban újabb elítélt 
munkaerőt tesz feleslegessé, kiknek a foglalkoztatása csak „külső” munkán kép
zelhető el.

A közeljövőben tehát egyre inkább feladatként jelentkezik a külső és belső 
foglalkoztatás helyes — a biztonsági, a nevelési stb. szempontokat is figyelembe 
vevő — arányaink kialakítása. Ennek során nyomatékosan fogalmazódik meg a 
„külső” foglalkoztatás jelentősége.

III. A  költségvetés helyzete

Az állami költségvetés általános helyzetéből adódóan költségvetésünkben növek
szenek gazdálkodási problémáink. A központi költségvetés a fegyveres erők 
fenntartásával kapcsolatos kiadásainak csökkentésére törekszik; az inflációs ár
változások hatását, valamint a központi áremelkedések következményeit csak 
korlátozottan hajlandó kiszűrni kiadásainkból. A büntetésvégrehajtás sajátos 
helyzetéből adódóan felismerhető az a törekvés is, amely szerint a központi költ
ségvetés kiadásaink egy részét igyekszik vállalati forrásainkra áthárítani.

E törekvések súlyosbítják amúgy is meglévő gazdasági problémáinkat. 
Mindemellett számolnunk kell azzal, hogy e törekvések nem átmenetiek, hanem 
tartósan fejtik ki hatásukat. Ebből következik:
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— költségvetési gazdálkodásunkban az ésszerű takarékoskodásra — kiadá
saink növekvő tendenciájának csökkentésére, a terven felüli ár- és díjbevéte
lek növelésére stb. még nagyobb gondot kell fordítanunk;
— a vállalatainknál megtermelt eszközöket továbbra is igénybe kell venni 
költségvetési kiadások finanszírozására.
Társadalmi követelményként merül fel — egyelőre nehezen megvalósítható 

követelésként — a büntetésvégrehajtás „önfinanszírozás”-a megvalósításának 
feladata! Ez a gazdasági problémákon túlmenően jelentős jogi szabályozási 
problémákat is felvet. Sajátos — és a népgazdaság egésze szempontjából rendkí
vül kisméretű — gazdasági tevékenységünk fokozottabban megköveteli a fenti 
célokat szolgáló „leirati” jogi szabályozás fenntartását, vagy az egész terület gaz
dálkodásának törvény szintjén történő szabályozását. Ezek hiányában a vállalati 
és a költségvetési gazdálkodás közötti eszközáramoltatás megoldhatatlan.

IV. A  büntetésvégrehajtási vállalatok

A büntetésvégrehajtási vállalatoknak szervesen be kell illeszkedniük a társadalmi 
újratermelési folyamatba. Eltérő vonásaik ellenére az adott gazdasági mechaniz
mus által meghatározott környezetben kell gazdálkodniuk, kell gazdasági partne
reikkel fölvenni kapcsolataikat. A gazdasági folyamatok piaci mechanizmus fel- 
használásával történő szabályozása — a korábbi irányítási rendszerekhez képest 
— lényegesen megváltoztatja a vállalatok gazdálkodását. A gazdálkodásban sok
kal nagyobb súlyt kap az árképzés, a piackutatás, a hitelezési politika, a bankok
kal kialakított kapcsolatok stb. Mindezek hatására fokozódik a nyereségérdekelt
ség!

A vállalatok között folyó piaci versenyben — a magasabb termelékenység
gel, hatékonysággal előállított —, az olcsóbb áron a jobb minőségű áru mindig 
teret hódít, könnyebben értékesíthető; s az ilyen árut értékesítő vállalat nagyobb 
nyereséghez juthat.

A büntetésvégrehajtási vállalatok ebben a piaci versenyben hátrányos hely
zetben vannak:

— a vállalatoknál foglalkoztatott munkaerő bírósági ítélet alapján kerül 
oda; nincs mód, lehetőség a szakképzettség, a begyakorlottság, a munkához 
kapcsolódó viszony alapján történő válogatásra;
— a külső vállalatoknál szükségszerűen kialakul olyan „törzsgárda”, amely 
az újratermelési folyamat kulcspontjain elhelyezkedve biztosítja annak fo
lyamatos fenntartását, hatékonyságát; a büntetési idő rövidsége, az elítéltek 
összetétele miatt ilyen csoport a büntetésvégrehajtási vállalatoknál nem ala
kulhat ki;
— a munkára való ösztönzés, a jobb és nagyobb mennyiségű munka elvég
zésében való érdekeltség az elítélt munkaerőnél csak korlátozottan jelent
kezhet; ennek egyaránt oka a viszonylag alacsony bérszínvonal, és az 
elítéltek keresetét terhelő — a bírósági ítéleten stb. alapuló — nagy levonás;
— a piaci mechanizmus által megkövetelt divatos, jó  minőségű, olcsó áruk 
előállítása összefügg a gyors profilváltoztatással, a piachoz történő igazo
dással — a fentiekből adódóan a büntetésvégrehajtási vállalatok erre csak 
rendkívül korlátozottan alkalmasak.
— a piaci mechanizmus elterjedése által diktált objektív szükségszerűség: a 
termelés műszaki fejlesztésének biztosítása. A termelés műszaki fejlesztésé
nek biztosítása azonban mindig megkíván egy olyan munkaerőtömeget, 
amely szakmastruktúrájában megfelel az új gépek alkalmazása által támasz-

5



tott követelményeknek. Az előzőekből adódóan a büntetésvégrehajtási válla
latok ezt teljesíteni képtelenek.

M indezek alapján, de különösen a szabályozók változtatásával kapcsolat
ban újra meg újra felmerülő vita: a büntetésvégrehajtási termelőegységek vállala
ti formáját meg kell-e őrizni? Véleményem szerint erre feltétlenül szükség van! 
A büntetésvégrehajtásnál végzett term előm unka szerves része az elítéltek nevelé
sének, társadalm i reszocializációjuk előkészítésének. A vállalati keretek között 
végzett m unka csökkenti a „külső környezet”-től történő elidegenítésük valószí
nűségét, valamint leegyszerűsíti a szabadulásuk utáni visszailleszkedésüket stb. 
E mellett a vállalati érdekeltségi rendszerbe való bekapcsolásuk előnyösen befo
lyásolja rendszeres m unkára késztetésüket — a szűkebben vett nevelésüket — is.

Ha elfogadjuk, hogy a büntetésvégrehajtási termelésnek vállalati keretek kö
zött kell megvalósulnia, ebből következik: meg kell teremtenünk azokat a feltétele
ket, amelyek között vállalataink versenyképesen, hatékonyan, eredményesen mű
ködhetnek.

1. Vállalatainknál olyan — mind a testületi tagokat, mind a vállalati dolgo
zókat, mind a vállalati konstrukcióban foglalkoztatott elítélteket érintő — ösz
tönzési-érdekeltségi rendszer kialakítására van szükség, amely valamennyi részt
vevőt ösztönzi teljesítményei növelésére. Csak ezen az úton lehet a „túlfoglalkoz
ta tá sá t  megszüntetni, elérni azt, hogy a külső m unkáltatás — gazdaságilag ked
vezőbb — körülményeit fokozottabban kihasználhassuk.

2. A büntetésvégrehajtási vállalatoknál foglalkoztatott elítéltek alacsony 
bérszínvonala indokolttá tenné annak emelését. A jelenlegi bérszabályozás adó
tételei erre csak korlátozott lehetőséget adnak. Az áthidaló lehetőségeket könnyí
ti, hogy az elítélt csak a „m aradványában  érdekelt, amit vásárlásra fordíthat. 
A megnövelt keresmény jelentős részét — a költségvetés — elvonja „tartás -ra. 
Ha a keresményeket meg is emelnénk, a „m aradvány” jelentősen akkor sem vál
tozna, csak a differenciálás lehetőségét növelné. Az esetleges elítéltkeresmény 
növelésével együtt — vagy ahelyett is — meg kell változtatni az elítéltek jövede
lemszerzési struktúráját.

— Mivel a tárgyjutalm akat levonás nem terheli, ösztönző hatasa sokkal na
gyobb,
— e jutalm akat hozzá lehet kötni a teljesítmény alakulásához (pl.: csak 
110%-os teljesítmény elérésekor adható);
— a vállalati „rezsiköltségek” — költségvetésbe történő — átcsoportosításá
val elkerülhető a „tartási költségek” inflációs emelése — relatíve megnövel
hető az elítéltek kiétkezése.
Az áthidaló — kiegészítő — megoldások azonban csak elodázzák a szüksé

ges keresményemelést, amelyet előbb vagy utóbb végre kell hajtani.
3. Az elítélteket foglalkoztató „külső” munkahelyek száma m ár a közeljövő

ben növekedni fog, s egy-egy m unkahelyen valószínűleg kevesebb számú elítéltet 
foglalkoztatnak. A vállalatok érdekeltsége — figyelembe véve a vállalatok maga
sabb jövedelmezőségi szintjét — egyértelmű: maguk is törekszenek a m unkahe
lyek növelésére. E törekvésnek — saját jól felfogott anyagi érdekükből kiindulva
— teret kell engedni, azonban ezzel párhuzam osan felül kell vizsgálnunk a szö
kés megítélését; a külső m unkahelyeken az őrzés feltételeinek biztosítását stb.

4. A büntetésvégrehajtási vállalatoknál növelni kell az alkalm azott — nem 
termelésirányító, hanem termelő m unkát végző — szabad munkaerő arányát. Ez 
több szempontból is kedvező a vállalatok számára :

— a bonyolultabb m unkafolyam atokra történő betanítás az elítéltek tanuló
sorain esetleg 4—8 heti időtartam ot is igénybe vehet;
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— a betanítást követő rövid — női elítéltek esetében gyakran csak 3—4 hó
napig —, szalagon töltött idő nem elegendő a szakmai gyakorlat kialakítá
sára;
— az alacsony szakképzettségű, rövid betanítási idővel rendelkező munka
erő több ellenőrzési pontot igényel, amelyek száma szintén csökkenthető egy 
begyakorlottabb „szabad” munkaerő alkalmazása esetén.
5. Vállalatainknál általában tovább kell javítani a kereskedelmi, a piaci te

vékenységet. Meg kell értetni: a piaci mechanizmus elterjesztése nemcsak az 
adásvételügyekben idéz elő változást, hanem a pénzforgalmi, hitel, bankügyle
tekben stb. is. E változások megismerésére, a gyakorlatban történő alkalmazásá
ra vállalataink gazdasági vezető apparátusát fel kell készítenünk, és mindennapi 
munkájukban segítenünk.

E rövid áttekintésnek semmiképpen nem célja, hogy a büntetésvégrehajtás 
anyagi érdekeltségi-ösztönzési rendszerének teljes, átfogó elemzését adja. Min
denképpen célként tűzheti ki azonban a jelenlegi gazdasági helyzet igényeihez tör
ténő felzárkózás kontúrjainak felvázolását. Ez a felzárkózás több módon is leját
szódhat. Ilyen értelemben ez vitaindító is!

Dr. Kozma Pál
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FÓRUM.

Gondolatok a büntetésvégrehajtási 
bíróról

A magyar jogrendszerben a bíróságok büntetésvégrehajtási feladatköre, a bünte
tésvégrehajtási bíró (a továbbiakban: a bv-bíró) léte és a bíróság szervezetéhez 
tartozó, bv-bírókból és hivatásos pártfogókból álló büntetésvégrehajtási csoport 
szerveződése — az újabb jogfejlődés terméke. A jelenlegi rendszer egyrészt a me
gyei bíróság elnöke által kijelölt bírónak a szabadságvesztés, majd pedig a szigo
rított őrizet végrehajtásához kapcsolódó, garanciális jelentőségű feladataiból, 
másrészt az utógondozás 1976. január 1-jével életre hívott szervezetéből 
alakult ki.

A bv-bíró feladata és hatásköre az 1979. július 1-jén életbe lépett új büntető 
és büntetésvégrehajtási jogi szabályokkal teljesedett ki és kapott a pártfogó fel
ügyelet jogintézményének kiszélesedésével, valam int a javító-nevelő m unka vég
rehajtásának bírósági hatáskörbe kerülésével minőségileg új rangot. A folyama
tot nem tekinthetjük lezártnak. A büntetőjogszabályok 1985. január 1-jétől hatá
lyos m ódosítása1 az ítélkező bíróság hatásköréből a bv-bíró hatáskörébe utalta a 
javító-nevelő munka átváltoztatását szabadságvesztésre, és ugyancsak a bv-bíró- 
ra bízta az akkor bevezetett új büntetési nem, a szigorított javító-nevelő munka 
szabadságvesztésre változtatását.

1988. január 1-jétől ismét bővült a bv-bíró hatásköre: feladatává vált a javí
tó-nevelő munka új form ájánál, a közérdekű m unkaként végrehajtandó javító
nevelő m unkánál a m unkahely kijelölése2 is. A hatáskör gyarapodásával össze
függésben a bv-bírói döntések mennyiségileg is megnövekedtek. Az igazságügyi 
statisztika adatai szerint 1983-ban 12 389, 1987-ben pedig 13 654 bv-bírói határo-
Z£lt Szü letett

Kabódi C saba vitaindítónak3 szánt cikke örömmel töltött el, m ert azt m utat
ja , hogy van már valaki a büntetőeljárási jog tudom ányának művelői között, aki 
érdeklődéssel fordul e téma felé, és fel, illetve elismeri a bv-bírói funkció jelentő
ségét, valamint kezelésének m ostoha módját.

A büntetésvégrehajtási jog — ezen belül a bírósági büntetésvégrehajtás 
mind „anyagi”, mind pedig „eljárási” jogát tekintve — az egyik legkevésbé ki
munkált területe a büntető felelősségre vonást alakilag és tartalm ilag szabályozó 
jogágaknak. A büntető jogszabályok 1979. július 1-jét megelőző többéves kodifi- 
kációjában e terület lényegesen kevesebb figyelmet kapott a jelentőségénél. Ez 
azonban véleményem szerint nem időhiányra (lásd Kabódi Csaba okfejtését!), 
hanem szemléleti okokra vezethető vissza. Hisz a jogirodalom ban, de a jogalkal
mazás elvi, jogpolitikai irányításában is m indig jobban hangsúlyozták a büntető

1. 1984. évi 19., 20. és 21. sz. tvr.
2. 1987. évi 111. tv. és 1987. évi 9. sz. tvr.
3. H ozzászólás dr. K abódi Csaba: Eljárás a büntetésvégrehajtási bíró előtt cím ű cikkéhez, m ely  

a M ódszertani füzetek 1988/3-as szám ában olvasható.



felelősségre vonásnak a jogerős büntetés és/vagy intézkedés kiszabásáig terjedő 
szakaszát, mint a büntetések és intézkedések végrehajtásának kérdését.

E reflexió kereteit messze meghaladná a büntetés céljára vonatkozó törté
netileg is változó nézeteknek és törvényi megoldásoknak az ismertetése. A bünte
tésvégrehajtási bíró szerepköre abban a büntetőpolitikai eszmerendszerben válik 
fontossá, amelyben a büntetés célja a bűnözés megelőzése és e cél elérése szem
pontjából a büntető felelősségre vonás szakaszait — a bűnösség megállapítását, a 
büntetés kiszabását szolgáló büntetőeljárást, valamint a kiszabott büntetés és al
kalmazott intézkedés végrehajtását — egységes folyamatnak tekinti.

E felfogás szerint a büntetés kiszabása és végrehajtása együtt biztosítja a 
büntetés céljának megvalósulását: a bűncselekmény elkövetőjét oly módon kell 
felelősségre vonni, hogy mind a joghátrány — a büntetés és/vagy intézkedés — 
súlya, mind pedig a végrehajtás módja alkalmas legyen az adott személy eseté
ben az újabb bűnelkövetés megelőzésére, ugyanakkor a társadalom más tagjait is 
visszatartsa bűncselekmények elkövetésétől. Kétségtelen, hogy a büntetések és 
intézkedések végrehajtásának menetében az egyéni megelőzés kerül előtérbe, vá
lik hangsúlyossá.

A bv-bíró szerepének felértékelődését mindenekelőtt az tette lehetővé, hogy 
a büntetések és intézkedések hatályos rendszere elsősorban az egyéni prevenciót
— azaz a már bűncselekményt elkövetett személy társadalmi beilleszkedését — 
szolgáló eszközökkel gazdagodott a korábbihoz képest.

A jelenlegi preventív büntetési rendszer lényege, hogy a büntetés szükséges 
elemét képező hátrányokozással párhuzamosan a bűncselekmény elkövetéséhez 
vezető személyiségjegyek, illetve személyi körülmények felszámolására, valamint 
a büntetés keretében megvalósuló reszocializációra törekszik. A hatályos bünte
tési rendszerben felismerhető az a szándék, hogy a szabadságelvonás, szabadság
korlátozás, tiltás elemei mellett a pozitív — az elkövető aktív tevékenységét, tár
sadalmilag kívánatos magatartását igénylő — előírások tartalmasabbá tegyék a
büntetést. ,

Ezzel a talán túl elméletinek tűnő néhány gondolattal azt szeretnem alata- 
masztani, hogy véleményem szerint a bv-bíró szerepe sokkal több, mintsem hogy 
kavics legyen a börtönigazgató cipőjében — ahogy Kabódi Csaba jellemzi. A bv- 
bíró a magyar jogrendszerben elsősorban nem a büntetésvégrehajtás felügyelője4, 
hanem olyan személy, aki jogosult arra, hogy az ítélkező bíróság által hozott 
büntetést és/vagy intézkedést a végrehajtás menetében — a büntetés céljának, el
sősorban az egyéni prevenció igényeinek megfelelően — a törvény keretei között 
alakítsa.

E jogkör, amely a szabadságelvonás feltételes megszüntetésétől kezdve a 
pártfogó felügyelet magatartási szabályainak meghatározásán és módosításán, a 
javító-nevelő munka ítéletben kijelölt munkahelyének felcserélésén keresztül az 
adott büntetés szigorúbb büntetéssé változtatásáig terjed, igen sokszínű. Az 1987. 
évi III. törvénnyel meghonosított, közérdekű munkaként végrehajtandó javító
nevelő munkánál a bv-bíró hatásköre új vonással gazdagodott: a bv-bíró határo
zata ezután kiegészíti az ítélkező bíróság határozatát, a büntetés kiszabása a bv- 
bíró döntésével válik teljessé, befejezetté.

A bv-bíró feladatkörének vázolt jellege határozza meg eljárásának jogi for
malizálását. Egyetértek Kabódi Csabával abban, hogy a szabályozás tendenciája 
történetileg a bv-bíró „perjogi pozícióinak” megerősítése irányába hat, vagyis 
hogy eljárásában az igazgatási jellegű mozzanatok mellett gyarapodnak a hagyo
mányos büntetőeljárás kontradiktórikus (a tárgyaláson mindkét felet meghallga-

4. A bv-bíró lehetséges funkcióiról közöl részletes jogösszehasonlító anyagot dr. Horváth Ti
bor: G ondolatok a büntetésvégrehajtási jog kodifikációjához című cikkében (Lásd a Jogtudományi 
K özlöny 1978. évi 6. számának 303—312. oldalait!)
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to) elem ei és jogorvoslati m egoldásai. De am ennyire helyeslem, hogy a bv-bíró 
eljarasa kapja meg „valódi, b író i” rangját, annyira  óvnék m indenkit attól, hogy 
tu liorm alizaljuk  ezt az eljárást, és a garanciák  fokozásának jelszavával fe lad a ta i
nak betöltésére a lkalm atlanná tegyük, hisz az em lített, egym ástól lényegesen elté
rő teendők gyakran követelnek nagyfokú rugalm asságot, gyors döntést.
_ Nem  részletezve itt az egyes bv-bírói feladatköröket és a hozzájuk tartozó  el

járást, úgy érzem , hogy a jelenlegi szabályozás jó  k iindu lópon t a továbblépéshez. 
A zokban az esetekben, am ikor a bv-bíró döntésének  súlya azt m egkívánja (így a 
felteteles szabadság, valam int a szigorított őrizetből ideiglenes elbocsátás meg- 
szüntetesénél, a javító in tézeti nevelés fo ly tatásának  elrendelésénél, a szigorított 
javito-nevelő m unka szabadságvesztésre átváltoztatásánál), m ind a bv-bírói d ö n 
téshozatal, m ind annak  m ásodfokú felülvizsgálata m ár m a is nagym értékben kö 
zelít a büntetőeljáráshoz. M ás döntéseknél (lásd a pártfogó-felügyelet m agatartá
si szabályainak m ódosítását, a javító-nevelő  m unkánál a m unkahely kijelölését, 
m ódosítását, a javító-nevelő m unka félbeszakítását stb.) viszont a bv-bírói eljárás 
gyorsasága és operativ itása alapvető  követelm ény.

Kétségtelenül nagy kérdés, hogy m ennyire indokolt a kontrad ik tórikus eljá
rás elem einek a biztosítása a feltételes szabadságra bocsátás, a szigorított őrizet
ből es a jav ító in tézetből ideiglenes elbocsátás m a alapvetően igazgatási jellegű 
rendszereben. Véleményem  szerint csak a hatályos jogi szabályozás igen részletes
— a törvényi szinttől a m iniszteri rendeleteken  át a m iniszteri utasításokig  terje
dő ~  feldolgozása és a közel tízéves jogalkalm azási gyakorlat tapasz ta la ta inak  
attogo elem zese után lehet m egalapozottan  állást foglalni a bírósági büntetésvég- 
rehajtas igazgatási és „bírói ’ eljárási elem einek m egfelelő aránya kérdésében és 
de lege fe renda javasla ttal élni.

Az IM  bírósági főosztálya fo lyam atosan elem ezte az elm últ években a bv-bí- 
rói eljárás gyakorlatát és ennek során fe ltárta a praxis és a szabályozás h iányos
ságait5. A büntető  jogszabályoknak az 1984. évi, valam int az 1987. évi m ódosítá
sa a gyakorlat igényeinek m egfelelően érintette a bírósági büntetésvégrehajtás 
részletszabályait. K étségtelen azonban , hogy a közel tízévnyi időtáv lehetővé és 
szükségessé teszi az átfogó — tudatos koncepción és egységes elveken alapu ló  
önálló  — szabályozást. ’

K abódi C saba cikkében k itér a bv-bírói eljárás több  e lem ére ; így az eljárás 
kezdem ényezőire, résztvevőire, a jogorvoslatnak  és a bv-bírói határozatok  m eg
alapozottságának  kérdéseire. En is úgy gondolom , hogy ez utóbbi kérdés a bv-bí- 
roi tevékenység egyik alapprob lém ája. De egyfelől nem  látom  olyan d rám ainak  a 
helyzetet, m int K abódi C saba, m ásfelől a vizsgálati tapasz ta la tok  alap ján  úgy ér-

5. A z IM  bírósági főosztá ly a  tá jékoztatóban  és több  je len tésb en  tette közzé e tapasztalatokat

"  * U g “ bb “ K * ” 4* * '  kialakítóit

seirő?0171983 ÎK 3 1M SZ' tá é̂k oztató  a b írósági büntetésvégrehajtási fe lad atok  egyes kérdé-

-  3 1 1 1 5 /1 9 8 2 . IM  I I I / l .  sz. je len tés  a szigorított őrizetből id e ig len esen  elb ocsátottak  v issza
esésé  okainak vizsgalatarol,
— 3 1 1 2 5 /1 9 8 3 . IM  I I I / l .  sz. je len tés a fe ltéte les szabad ság  m egszü n tetésével k ap cso la tos bün- 
tetesvegrehajtasi b írói tevek en ység  egyes kérdéseiről,

n a k ^ iz tg á la tó r ó l^  1 I I /L  SZ‘ j elen tés a női elíté ltek  p ártfogó fe lü gyeletén ek  és u tógon d ozásá -  

fTatalkorúak9 ügyéib en  ^ ' SZ' jelentéS 3 bü n tetésvég rehai'ási b írói tevék en ység  vizsgálatáról a

~  Ü K ! ’ SZ- -ie !en t! s a ja v ító -n ev e lő  m unka végrehajtásának v izsgálatáról,
~  1 \ \ Í a ,  067 í í  SZ‘ Je en tes a szigorított őrizet b írósági gyakorlatának vizsgálatáról, 

3 1 3 5 4 /1 9 8 7 . IM  I I I / l .  sz. je len tes a jav ito -n ev e lő  m unka szabad ságvesztésre átváltoztatása  
gyakorlatanak vizsgálatáról.
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zem, a bv-bírói döntések helyessége a gyakorlatban összetettebb problém a, mint
hogy a „bizonyíték forrásait m ások őrzik”.

A bv-bírói döntések egy része (feltételes szabadságra bocsátás, szigorított 
őrizetből és javítóintézetből ideiglenes elbocsátás, végleges szabadulásnál pártfo
gó felügyelet elrendelése) prognosztikus jellegű, abban foglal állást, hogy a bün
tetésintézkedés célja, ezen belül az elítélt reszocializációja elérhető-e vagy sem, 
további szabadságelvonás nélkül szükség van-e pártfogó-felügyeletre. (A fiatal
korúaknál és a szigorított őrizeteseknél a törvény dönti el, szükség van-e külön 
m agatartási szabályok előírására, és ha igen, milyenekre.)

E prognózisok helyessége attól függ, hogy az elítéltről, annak beilleszkedési 
szándékáról és tényleges társadalm i lehetőségéről m ennyire hiteles kép alakul ki 
a büntetésvégrehajtás során, s ezt hogyan tárják a bv-bíró elé. Optimális esetben 
az elítélt személyiségfejlődésének ismerete alapján állíthatja fel a bv-bíró előre
jelzését a szabadulás u tán várható m agatartásra, illetve dönthet arról, hogy mi
lyen feltételek között nem követ el valószínűleg újabb bűncselekményt. Legideá
lisabb az a helyzet, am ikor a bíróság ítéletéből következtetni lehet arra a szemé
lyiségre, akivel szemben a büntetést kiszabták és a bv-intézet előterjesztése a 
valóságnak megfelelően tartalm azza a változásokat.

A gyakorlati tapasztalatok azt m utatják, sem a bv-bíró, sem általában a bün
tetésvégrehajtás nem kap elegendő segítséget a megelőző büntetőeljárástól. Bár 
állandóan hangoztatjuk, hogy a büntetés célját valóban szolgálni akaró büntető- 
eljárásban az elkövetett bűncselekm ény mellett fel kell tárni az elkövető szemé
lyiségét, életvezetését, fel kell térképezni személyi körülményeit, a bűncselek
ményre vezető egyedi okokat, mégis nagyon lassú e téren a fejlődés, a szemlélet- 
változás. E negatív tendenciát erősíti az a lassan változó ítéletszerkesztési gyakor
lat is, amely az elkövetőről és környezetéről feltárt tényeket még akkor sem 
rögzíti, ha az egyébként a büntetőeljárásban ismertté vált, esetleg az ítélet alapjá
ul szolgált. Az inform ációknak ez a megengedhetetlen pazarlása igencsak hátrál
tatja a büntetések és intézkedések sikeres végrehajtását.

A bv-bírói döntések m egalapozottságának fokozásához tehát szükség van a 
büntető ügyekben eljáró valamennyi hatóság, ezen belül az ítélkező bíróság 
szemléletének form álására, a valóban preventív célú, igényes büntetéskiszabásra 
és ítéletszerkesztésre, a büntetőeljárásban, valam int a büntetésvégrehajtásban 
részt vevő szervek „egymásra figyelésére”. A bv-bíró határozathozatalának he
lyességét determ inálja a javítóintézet, illetve büntetésvégrehajtási intézet előké
szítő m unkájának alapossága és am a törekvéseik intenzitása, hogy a fogvatartot
tak számára olyan feltételeket terem tsenek, amelyek között nagyobb az esélyük a 
beilleszkedésre.

Az igazságügy-miniszteri utasítások6 részletesen meghatározzák mind a bv- 
bíró, mind pedig a büntetésvégrehajtási szervek számára, hogy a döntéshez mi
lyen adatokat szolgáltassanak, milyen körülm ényeket vizsgáljanak meg alapo
san. A vizsgálati tapasztalatok szerint sem a bv-bírók, sem az intézetek gyakorla
ta nem mentes a formalizmustól, a hibáktól, de az elmúlt években a bv-bírói 
döntések alapjául szolgáló igazgatási jellegű eljárások előkészítésének igényessé
ge, minősége, bizonyítástartalm a jelentős mértékben javult.7

A megfelelő színvonalú előkészítésnek továbbra is súlyos objektív akadálya, 
hogy a végrehajtandó szabadságvesztések nagy hányada rövid tartam ú, nem ha
ladja meg az egy évet. így a feltételes szabadságra bocsátás esedékességéig nem 
lehet megismerni az elítélt személyiségét, nincs valódi lehetőség azt ténylegesen

6. 108/1979. (IK. 8.) 1M sz. utasítás 33. §, 92. §. 94. § és 106. §, valam int 101/1981. (IK  2.) IM sz. 
utasítás XIV. fejezet IV. és V. cim 240. §.

7. Ezt különösen  jól lehetett érzékelni a szigorított őrizetből ideig lenesen  elbocsátottak 1982. és 
1985. évi vizsgálata során.
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S u S “U t b vélekedéset szolsálnak- Jm a K = i  c“

T an ?1’ tP.sz!c.h(?logiai •smerete, elettapasztalata, kapcsolatterem tő készsége stb 
hanonfm  í ' SZennt 3 bv’bírák szemlélete, az elítéltekkel való foglalkozásuk 
HAnfü -Tk ~  f r u8yanazt a célt szolgálja -  eltér az ítélkező bírósfgétól Hisz 
döntésükben, eljárásukban lényegesen „em bercentrikusabbak” számukra nem 
elvont cél az ujabb bűncselekm ény elkövetésének megelőzése. ’

Ugyanakkor az itelkező bíróság figyelme — jó  esetben — megoszlik az elkn 
vető szemelye es tette között, a bv-bíró figyelme a személyre összpontosul ^  e t  
jaras hangnemenek ebből adódó különbözősége azonban nem jelenti azt ami 
tol egyébkén, K ,bocsi Csaba helyesen óv L g y  a b ^ b " ^  j S S  Télató"  
szerepeben lep fe . Egyrészt pl. a feltételes szabadságra bocsátás illetve a szigorí
S é f  8 2i / t " -  í W *  !e,kintetébe" a bv-bírói d ö n S  évemé a"' 
e lteltek 18—2 0 /o-at érintik kedvezőtlenül. Másrészt a bv-bírók feladatkrtréhp
olyan súlyos szankciót jelentő döntések is tartoznak, mint a feltételes szabadság 
az ideiglenes elbocsátás megszüntetése, a szigorított javító-nevelő m unka szabad’ 
sagvesztesre való átváltoztatása stb unKa szaDaa-

h a j , á K S ^

Dr. Palánkai Tiborné
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TAPASZTALATCSERE

I Új módszerek az elítélt nők 
I nevelésében —  Kalocsán

A női kriminalitás világszerte igen eltérő képet m utat. Legalacsonyabb a fejlődő 
országokban, ahol a nők többsége még nem vesz részt a társadalm i m unkam eg
osztásban, legmagasabb pedig azokban a tőkés országokban, ahol az iparosodás 
az urbanizáció ezzel ellentétes helyzetet hozott létre.

M agyarország a nemzetközi összehasonlítás alapján középütt van a nők bű
nelkövetésben való részesedése szempontjából. Tíz év alatt körülbelül 9— 14 ezer 
nő ellen indult büntetőeljárás. A nem erőszakos vagyon elleni, valamint az élet 
elleni bűncselekm ényekben magas az arányuk. (Az elmúlt öt év adatai alapján a 
végrehajtható szabadságvesztésre ítélt nők száma emelkedő tendenciát mutat. 
1983-ban 1212 embert, 1987-ben pedig m ár 1360 embert érintett ez az intézke
dés.)

Több kutató felvetette, hogy helyes-e a szabadságvesztés végrehajtásában 
egyenlő alapelveket alkalm azni a két nemnél, egyenlő gyakorlati rendelkezések
kel élni a férfiaknál és a nőknél. A kérdés igen összetett, a válaszokban sok az el
lentm ondás. Bár az utóbbi tíz évben született jogszabályok, utasítások, panaszok 
a megjelent nevelés-, illetve munkáltatásfejlesztési koncepciók oldották a koráb
bi merev, erősen konzervatív szemléletet. Több szabadságot adtak a bv. intézetek 
a parancsnokaiknak és a nevelési szolgálatoknak.

A z  alábbiakban megkíséreljük összegezni azokat a tapasztalatainkat, melye
ket az elmúlt években szereztünk a női elítéltek büntetésvégrehajtásának egyes 
területein. Rám utatunk azokra a lehetséges módszerekre, amelyekkel korsze
rűbbé tehető a női fogvatartottak reszocializációja. Keressük azokat a pontokat, 
amelyek az összekötő kapocs szerepét tölthetik be a börtön és a társadalom  kö
zött.

H azánkban ma a fiatalkorú női elítéltek büntetésvégrehajtását a Pálhalmai 
Börtön és Fogház mélykúti részlegében hajtják végre. A felnőttkorúakat a Kalo
csai Fegyház és Börtön, illetve több megyei bv. intézet, avagy bv. egészségügyi in
tézmény fogadja. Véleményünk szerint ideálisabb lenne a fogvatartott nőket két 
nagy intézetben elhelyezni, ahol az ellátás és a m unkáltatás feltételei könnyeb
ben kialakíthatók.

A Kalocsai Fegyház és Börtön befogadóképessége lehetővé teszi, hogy a 
fogvatartott nők mintegy 50%-ával mi foglalkozzunk. Jelenleg felnőttkorú fegy
ház és börtön fokozatra ítélt nőket, átmeneti és gyógyító-nevelő csoportosokat, 
szigorított őrizeteseket tartunk fogva. Befogadunk előzetesen letartóztatottat 
nem jogerősen elítéltet is.

Az alábbiakban a jogerős elítéltek élet és vagyon elleni bűncselekményének 
összehasonlító adatait közöljük:
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Id őp on t 1985 1986 1987 1988

É let ellen i 
b ű n elkövetők 151 156 142 150

V agyon ellen i 
bű n elkövetők 319 343 347 456

Az élet elleni bűncselekm ény miatt 
elítélt nők szám a évek ó ta magas. 
T öbbségük prim itív, m ostoha életkö
rülm ények közt, m egalázó helyzetben, 
á llandó  feszültségben élt. Bűntudat, 
m unkába m enekülés, félelem  a külvi
lágtól jellem zi őket.

Az elítélt nők több  m int 50%-a va
gyon elleni bűncselekm ény m iatt van intézetünkben. Szám arányuk az elm últ öt 
évben em elkedett. A lopást, rab lást elkövetők közt sok a cigány szarm azasu.
A bűn te ttek  hátterében  m unkakerü lő  életm ód, alkoholfüggoseg, szétzilált csaladi 
környezet lelhető fel. T öbben hivatkoznak  a sikkasztok kozul az ellenorzes laza-

SaSaTevékenységünket az elítéltek összetétele és a m eglevő tárgyi-szem élyi felté
teleink befolyásolják  alapvetően. „

In tézetünk  1896-ban épült a belváros sziveben. A szűk belső udvarok  megvi
selik az elítélteket. A nagy létszám ú (24—33 fős), zsúfolt zarkakban  a fogvatar
to ttak  nehezen tu d n ak  u ra lkodn i érzelm eiken. A kedvezőtlen adottságokat több
féleképpen  p róbáltuk  oldani. O tthonossá tettük  a közösségi helyisegeket, időn
ként még a folyosókon is ta rtu n k  foglalkozásokat (pl. gyógytornát, barkácsolást, 
alko tókört stb.). K osárlabdapa lánko t, rö p lab d ah áló t szereltünk fel az udvaron, 
ahol egyébként lábteniszezésre is van m ód. M unkahelyi testm ozgást szerveztünk 
az ü lőm unkát végzők szám ára. A m unkáltatás korszerűsitese érdekében  emelet- 
ráép ítést kezdem ényeztünk. Az elítéltek egészségvedelm et jó l szolgaija a korsze
rű fűtés. M inden  zárkában  van hideg-m eleg víz, a kozponti fü rdőben  hetente ket- 
szer lehet zuhanyozni, h a ja t szárítani. A piszkos m unkát végzők n ap o n ta  fúrod-
nPtUPK

Ami a személyi feltételek jav ításá t illeti: em elkedett a nevelők létszama. 
A felvett férfinevelők jó  hatással vannak  a női fogvatarto ttakra. K ét eve pszicho
lógusunk is van. A folyam atos egészségügyi ellátást főállású  nogyogyasz szakor
vos bejáró  szerződéses szakorvosok és képzett ápo lok  nyújtják. Az alapellá tás
hoz szükséges legfontosabb  eszközök a rendelkezésünkre allnak.

A nevelők szakm ai-politikai és álta lános m űveltsége gyarapodott. Speciális 
ism ereteiket (történész, irodalm ár, testnevelő stb.) jó l fel tu d jak  hasznaim  a m ód
szertani ku ltú ra  fejlesztésében. Jó színvonalon biztosíto ttuk  tevekenyseguk tech
nikai feltételeit. A belső  őrség személyi á llom ányának  athelyezese a nevelesi szó - 
gálát közvetlen irányítása alá pozitívan hato tt m ind a nevelesre, m ind a b izton
ságra. A felügyelők iskolázottsága még hagy ném i k ívánnivalót m aga u tán .

Az elítéltekkel időben  legtöbbet álta lában  a m unkát irányító  polgári alkal
m azott van együtt. Sok p roblém a m unka közben m erül fel. Indokolt lenne, hogy 
az alapvető  pdagógiai ism ereteket ők is m egszerezhessék. K ülönösen m ost, a tes
tü let m egfiatalodásával időszerű  ez az elvárás. Sok a pedagógiai tarta lék  a neve- 
lő-felügyelő-m unkáltató  összehangolt tevékenységében. A rra kell tö rekednünk , 
hogy a személyi állom ány egyre m agasabb színvonalon feleljen meg a joghátrány  
érvényesítése m ellett a neveléssel szem ben tám aszto tt követelm enyeknek.

T apaszta la ta ink  szerint a bűnöző  nőkre több  olyan sajátosság jellem ző, mely 
a férfi fogvatarto ttó l távol áll, illetve náluk  m ásként jelentkezik. E specifikum ok 
közül em elnénk ki a teljesség igénye nélkül néhanyat. A női ke" y szerkoz°*®egwek; 
ben erős az egoizm us. A nők, azt hiszem , a szabad életben is nehezen fogadnak  el 
m aguk közül vezetőt. R itkán alakul ki bizalom  nőnem ű fonok es nőnem ű beosz
to tt között. A hölgyek álta lában , az elítéltek pedig  fokozottan  hajlam osak  meg
sokszorozott érzelm i életet élni. Ez időnkén t robban  és fegyelmi vetseghez vezet.
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A k alocsai könyvtárban is ta lá ln ak  olvasnivalót az érdeklődők

A visszaeső elítélt nők zöm e iskolázatlan , prim itív személy. A családtól való 
elszakadás, a szeretet iránti vágy sokakat kerget közülük hom oszexuális kapcso
latba. Em iatt időnkén t durván  m egsértik a közösségi együttélés szabályait. A ho 
m oszexuális viszony előfordul a cigány szárm azásúaknái is, ho lo tt ők rettegnek 
attól, hiszen ha a család  tu d o m ására  ju t, k iközösítik őket.

M egfigyeléseink a lap ján  elsősorban  a visszaesők terjesztik  a m unkakerülő , 
antiszociális életm ód igazolását, és igyekeznek a felelősséget m indig m ásra hárí
tani. Ú jabban  egyre több  fiatal gondolja , hogy nem  kell dolgozni, a nőt köteles a 
férje eltartan i. A szalagon dolgozó asszonyok egyes csoportjai helytelenítik  eze
ket a nézeteket és vélem ényüknek hangot is adnak.

Oktatás — művelődés

Az elítéltek iskolázottságának, m űveltségének em elését fontos fe ladatnak  tek in t
jük. H isz’ ada tok  sora bizonyítja, m ilyen alacsonyan kvalifikáltak fogvatartottja- 
ink. C sak zárójelben jegyezném  meg, hogy a felm entett és beiskolázott tanulók 
létszám ánál a tanév közbeni m agas fluk tuáció t is figyelem be kell venni . . .

Az á ltalános iskolai ok tatást olyan pedagógusok végzik, akik az egyik helyi 
iskolából já rn ak  be hozzánk. M unkájukat főállású  tan ítónő  irányítja. A beiskolá
zottak  többsége nem  szívesen tanul. Egyénenként kell őket m otiválni a rendsze
res tanulásra . A tan áro k  és a nevelők m indent m egtesznek e cél érdekében, m axi
m álisan együttm űködnek. K özépiskolai ok tatásban  m ost vett részt először fogva
tarto tt. N éhány nevelő rendszeresen korrepetálta , m inek következtében eredm é
nyes érettségi vizsgát tett.

Az elítéltek öntevékeny csoportjainak  részvételével kom plex közm űvelődési 
tevékenységet végzünk. Tudjuk, hogy a szabadidő  tervszerű és pedagógiailag

15



hasznos eltö ltésének rendkívül nagy szerepe van a nevelésben. M iután  a közös
ségben rendezett, ugyanakkor az egyén igényeit is kielégítő p rogram ok kedve
zően hatnak  a személyiség fejlesztésére, törekszünk arra, hogy m inél több  ilyen 
foglalkozást szervezzünk. Ezeken olyan szerepkapcsolatok  és viszonylatrendsze
rek alaku lnak  ki, am elyek egészségesen befolyásolják az alá- és fö lérendeltek  kö
zötti szituációk elviselését.

Term észetesen tisztában  vagyunk azzal, hogy lehetőségeink m ég csak meg 
sem közelítik a szabad élet ad ta  k ilátásokat, mégis úgy véljük, igyekeznünk kell a 
szabad időben  zajló foglalkozásokat pedagógiailag  kihasználni, fogvatarto ttjaink  
szám ára pedig  m inél több  kulturális lehetőséget, így az azok közti választás lehe
tőségét is biztosítani. A fokozatok szerint differenciáló  ku ltú rkörletünk  éves 
program m al rendelkezik.

•  Igyekszünk elítéltjeink politikai, irodalm i, képzőm űvészeti ism ereteit 
bővíteni — a tévé, a rád ió  és a könyvtárhálózat által, a T IT -előadások 
révén, és a Heti H íradó  meg egyéb újságok, fo lyóiratok cikkeinek se
gítségével.

•  T örekszünk fogvatarto ttja inkat esztétikai élm ényhez ju tta tn i, film vetí
tések  és -elem zések révén, rád ió já tékok  és különböző lem ezek m eg
hallgatásával.

•  A szakkörökben (így a kézim unkaszakkörben és a szín játszócsopor
tokban) alkotó  m unka folyik, ahol kü lönböző rendezvényekre készül
nek fel az elítéltek. D e szervezünk vetélkedőket, szavalóversenyeket 
és író-olvasó találkozókat is.

•  M iután a sport hozzájárul az elítéltek regenerálódásához, segíti a ben 
nük lévő feszültség fe lo ldását, m egterem tettük  egyesek szám ára az in 
tézeten kívüli, ellenőrzött testedzés feltételeit, a többségnek pedig  egy
szerű gyakorla tokat és udvari já ték o k a t szerveztünk.

T A N É V 1983— 1984 1984— 1985 1 9 8 5 -1 9 8 6 1 9 8 6 -1 9 8 7 1 9 8 7 -1 9 8 8

összlétszám 613 660 613 624 606

nem  végezte  el a 8. osztályt 253 285 253 269 265

felm en tett „ tan u lók ” 133 188 143 141 121
b eisk olázott tanulók 193 152 158 152 118

lem orzso lód ott tanu lók 52 11 17 24 22
tanu lm ányi átlag 2,7 2,8 2,5 2,6 2,9

Az em lített p rogram okat részben intézeti erőkkel, részben társadalm i szervek se
gítségével ütjük nyélbe. De tám ogatjuk  azt is, hogy az elítéltek egym ástól docen- 
do discim us a lapon  tanu ljanak . A jövőben  alkotó , barkácso ló , szabó-varró, illet
ve főzőtanfolyam ok szervezésével is m egpróbálkozunk. Ezek előnyére válhatnak  
a szabadulóknak , m egerősíthetik  őket az anya, a feleség és a háziasszony szere
pében.

N em  kellene idegenkedni a d ivatbem utatók  szervezésétől, az arc- és h a jáp o 
lás m űhely titkainak  elsajá tításátó l sem. A hosszúidős elítéltek, sajnos, jó  néhány, 
nőkkel szem ben tám aszto tt elvárástól elszoknak, hiszen nem  áll m ódjukban  azok 
gyakorlása.
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Szakképzés — munkáltatás

A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek nevelésének egyik fő eszköze a m unkálta
tás. A nem rég közzétett m unkáltatásfejlesztési koncepció alap ján  végiggondoltuk 
feladatainkat. V állalatunk fő profilja  1953-tól a m unkaruhagyártás. E konfekció- 
ipari tevékenységben az elítéltek 62%-át foglalkoztatjuk. A szalagrendszerű te r
melésben szorosan egym ásra épülnek a m unkafázisok. M inden elítélt érdekelt 
abban, hogy becsületesen végezze m unkáját. Az egym ásrautaltság konfliktuso
kat, vitákat, összetartást és szolidaritást egyaránt kivált.

A m unkát, sajnos, egyre inkább olyan személyekkel kell elvégeztetni, akik 
korábban soha nem  dolgoztak sem m iféle közösségben, sem m iféle üzemben. 
E helyzet elég nehéz feladat elé állítja a m űvezetőket. A m unkafolyam atokat úgy 
kell betanítaniuk, hogy közben m ind a m inőség, m ind a határidő  követelm ényei
nek eleget tegyenek. A m unkafeltételek fejlesztésével, a teljesítm énybérezés, 
újabban pedig a m inőségi bérezés m eghonosításával igyekszünk körülm ényein
ket a szabad életben folyó m unkavégzéshez közelíteni, ezzel is tám ogatva a m aj
dani társadalm i beilleszkedést. A differenciált foglalkoztatás lehetőségeit K alo
csán bővíti az EM IK Á -nál szervezett külső m unkáltatás is.

Egyre nagyobb gond a m egváltozott m unkaképességűek foglalkoztatása. 
M egoldatlan a gyógyító-nevelő csoportba sorolt személyiségzavarosok terápiás 
kezelése is. N övelhetnénk elhelyezkedési esélyeiket a szabadulás után, ha bizto
sítani tud n án k  elsősorban a saját profilunkban , esetleg a társadalm i igényekhez 
igazodva m ás terü leten  a szakképzést. Ám törekvéseinket m esszem enően akadá
lyozza az a körülm ény, hogy az elítéltek alacsony iskolai végzettsége m iatt szak
képzést nem  lehet szám ukra szervezni. M ég az évente szervezett betanítottm un- 
kás-képzés sem nyújt igazi képesítést a fogvatartottak szám ára, csupán igazolást 
tudunk  adni sikeres vizsga esetén.

Az egészségügyben hiány van segédápolókból. Bár az elsőbűntényes fiatal 
felnőttek részére az elm életi képzést meg tu dnánk  szervezni, de ez mit sem ér, 
m ert a jogszabály által előírt gyakorlati képzést viszont m ár nem  áll m ódunkban 
garantálni. Term észetesen m inden lehetséges m ódon igyekszünk segíteni a szaba
dulókon, igyekszünk tám ogatni őket elhelyezkedésükben. Úgy véljük, a szabás
varrás tanfolyam  nem csak az elítéltek m anuális készségét fejleszti, hanem  megél
hetést is nyújthat szám ukra.

Sok term előszövetkezet m elléküzem ága foglalkoztat nőket. Az elítéltek egy 
csoportja falusi-tanyasi környezetből jö tt. Ók elsősorban a m ezőgazdaságban ta 
lálhatnak  m unkát. Jó lenne őket pl. kertészkedésre m egtanítani. Érdem es lenne 
bővíteni az intézeten kívüli m unkáltatást is. El tu dnánk  képzelni azt a variációt, 
hogy néhány elítéltért a külső üzem  vállalná a felelősséget. S így az erre érdem es 
fogvatartottak — m egszokva a szabad üzem ben folyó m unkát — könnyebben 
vissza tud n án ak  illeszkedni a társadalom  életébe.

Az elítélt nők 55%-a intézetünkben cigány szárm azású. Velük kapcsolatban 
számos problém a foglalkoztat bennünket. H ogyan szoktassuk tisztaságra, m un
kára őket? M it tegyünk azért, hogy felhagyjanak helytelen szokásaikkal? Hogy 
készítsük fel őket a szabadulás u táni nehézségekre? Tudjuk, hogy a cigányok 
sokfélék. E ltérnek egym ástól előéletük, iskolázottságuk, kultúrájuk, családi-ro
koni környezetük, bűncselekm ényük stb. alapján. Egyes csoportjaik  társadal
m unk segítségével, m ások önerőből — kezdenek felem elkedni. D e még sokan 
nem képesek beilleszkedni: régi életm ódjuk ta la já t veszítve, az ú jat meg nem  ta 
lálva csetlenek-botlanak.

Az a tapasztalatunk , hogy a m ár beilleszkedett cigányok a meglevő pedagó
giai eszközökkel is nevelhetők. Ám az elm aradottabb  rétegből jöttekkel speciális
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módszerekkel érdem es élni, sajátos eszközöket ajánlatos használni. C supán né
hány problém át jelzünk, melyek megnehezítik nevelésüket. . .

A cigány szárm azású nőkkel beszélgetve m egismerjük a cigányerkölcs nor
máit. Ez utóbbi lényegében törzsi keretekben funkcionáló szokáserkölcs, am it az 
öregebb generáció hagyom ányoz a fiatalokra. A szokáserkölcs szerint a cigány
asszony köteles férjét ellátni, érte — ha kell — lopni, csalni. A cigányerkölcs a 
nem cigányok sérelmére elkövetett lopást, zsebelést és egyéb károkozást nem 
tartja bűnnek. Azt vallják, a gazdagoktól, ha éhes a család, lehet lopni.

A nők érzelmi élete szélsőséges. Cselekedeteiket érzelmeik irányítják. Ebből 
sok problém a adódik, de megvan az az előnye, hogy az emberi hangnem  jobban 
hat rájuk, mint a többi elítéltre. Nagy gondot kell fordítanunk testi nevelésükre 
is, mert számos károsító tényező (korai nemi élet, gyakoribb gyermekszülés, do 
hányzás, alkoholizálás) érte őket igen fiatalon.

M unkába elsősorban a férfiak lépnek, a nő, ha egyedülálló, akkor férjhez 
meneteléig dolgozik, később csak nyáron vállal alkalmi m unkát. M unkahelyét 
m indkét nem gyakran változtatja. írástudatlanságuk, képzetlenségük m iatt á lta
lában csak segédm unkás m unkakörben foglalkoztathatók. Nehezen tűrik a m un
kafegyelmet. S végül vélt vagy valódi sérelmekkel is lehet m agyarázni munka- 
hely-változtatásaikat. A gyerm ekáldás fontos szám ukra, nem  ritka náluk a 10-15 
gyermekes nagycsalád. Ez a tény is erősen befolyásolja a cigány nők m unkaválla
lását, pontosabban m unkába nem lépését.

Ami pedig bennünket illet. Nagy jelentőséget tu lajdonítunk az iskoláztatás
nak, a rendszeres m unkáltatásnak és a nevelés útján történő szemléletváltásnak. 
A közösségben végzett, ugyanakkor anyagi hasznot hozó tevékenység igen jó  ha
tással van elítéltjeink személyiségére. Ragaszkodnak m unkájukhoz, büntetésként 
élik át a tétlenkedést, és kom olyan értékelik a m unkával keresett pénzt. Ez u tób
bit eleinte nem tudják beosztani, de később ellátják belőlük önm agukat, ajándé
kot vesznek gyermekeiknek és tám ogatják rokonaikat.

Érdekes megfigyelni, hogy a m áról ho lnapra élő nők keresetük tudatában  
anyagiassá válnak, és küzdenek a jobb  fizetést biztosító m unkafolyam atokért. 
A termelési tanácskozásokon m egbírálják egymást, szóvá teszik a m unkaszerve
zés fogyatékosságait, javaslatokkal, ötletekkel állnak elő. Igyekszünk a keresete
ket a szabad életben levő nom enklatúrákhoz igazítani. A külső m unkahelyen fog
lalkoztatottak között sok a cigány. Jól m egállják a helyüket. Ennek azért van 
nagy jelentősége, m ert csökkentik az előítéleteket. Alig fordul elő körükben m un
kával összefüggő fegyelemsértés.

A hiányosan iskolázottak az általános iskola különböző osztályait végzik. 
A tanulás nagy erőfeszítések árán , kellő motiváció m ellett is leginkább presszióra 
folyik. Pedig m inden elvégzett osztállyal nő a lehetőségük, hogy gyermekeiket 
m ásképp neveljék. Az egészségnevelő, felvilágosító m unkába a legtöbb szolgálati 
ág szakemberei bekapcsolódnak. A kezdeti kényszertisztálkodást lassan felváltja 
a környezet rendben tartásának igénye. Reméljük, hogy a szabadulás u tán  is 
megm arad valami ebből a jó  szokásból. Törekszünk fogvatartottjaink tudását a 
nemi élet, a családtervezés, a csecsem őápolás és -gondozás területén is gyarapíta
ni.

Társadalmi kapcsolatok

A büntetésvégrehajtás nevelésfejlesztési koncepciója előírja a társadalm i kapcso
latok bővítésének szükségességét. Intézetünknek sikerült m egerősíteni kapcsola
tait néhány érdekelt szervezettel. A megyében m űködő hivatásos és társadalm i 
pártfogókkal m inden évben találkozunk. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást 
gondjainkról és alkalm azott módszereinkről.
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A m inőségi bérezés bevezetése óta a varrodában is szívesebben dolgoznak

1987-ben egyéves együttm űködési program ot dolgoztunk ki a M agyarorszá
gi C igányok K ulturális Szövetségével. A közös m unka ez idő tájt három  területre 
szorítkozik. A szövetség tagjai előadásokat tartanak  az elítéltekkel közvetlenül 
foglalkozó személyi állom ány számára. Tartalm as program okat szerveznek a sa
játos szubkultúrából jö tt elítélteknek. Az utógondozás sikere érdekében pedig se
gítenek a hagyom ányos cigánymesterségek betaníttatásában.

Az első feladat abból állt, hogy a testület tagjaival megismertessék a cigány
ság m últját, hagyom ányait, művészetét, végül társadalm i helyzetének jelenlegi 
problém áit. N oha az elhangzott előadások élénk vitákat váltottak ki, a konzultá
ciókon ellenvélemények sokasága fogalm azódott meg, senki nem tarto tta felesle
gesnek ezen új ism eretek elsajátítását. Az előadásokat bizonyos m ódosításokkal 
az elítéltek is m eghallgatták.

A szövetség által szervezett szabadidős program ok egyike volt a cigány szár
m azású Hollay K álm án színművésszel való beszélgetés. Elítéltjeink megismer
kedhettek életútjával, valam int az Átok és szerelem c. darabban  nyújtott művészi 
teljesítményével. Érdeklődést váltott ki a cigány képzőművészek kiállítása is.

A m unkáltatás szem pontjából az együttm űködés a rongyszőnyegszövés fel
tételeinek m egterem tésében csapódott le. Ez talán m egélhetést nyújt majd a sza
baduló cigány nők számára. Jó lenne, ha a szövetség segítene abban, hogy évente 
legalább negyven elítélt norm ális életvitelt kezdhessen — szabadulása után. Eh
hez persze letelepedési engedély, m unkahely, lakás kell. így  nevelőink nem érez
nék fáradozásaikat hiábavalónak, és a szövetség presztízse is nőne.

Valamennyi fogvatartott szem pontjából eredm ényesnek tartjuk a M agyar 
Vöröskereszt kalocsai vezetőségével kialakított partnerkapcsolatunkat. A velük 
együtt folytatott m odellkísérlet alapja az évente közösen kidolgozott program. 
Ehhez m ódszertani segítséget, előadókat, esetenként eszközöket kapunk tőlük. 
Az elítéltfoglalkozásokon szóba kerültek az alapvető egészségvédelmi tudniva
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lók, a káros szenvedélyek elleni küzdelem  problém ái, a balesetek  m egelőzésének 
kérdései, végezetül b izonyos elsősegély-nyújtási, csecsem őápolási ism eretek.

É rdeklődés kísérte a párválasztással, a szexuális élettel és a nem i betegsé
gekkel kapcsolatos előadásokat. Ism erte ttük  a legfontosabb  egészség- és szociál
politikai rendeleteket. T ájékoztattuk  ha llgató inkat a M agyar V öröskereszt célki
tűzéseiről. S úgy véljük, ha  a tanu ltakbó l valam it hasznosítanak , akkor m ár nem  
dolgoztunk  hiába.

A szabadu lást követő társadalm i segítségnyújtás is kedvező tapasz talatokkal 
já rt. A vöröskeresztes aktiv isták  elsősorban  az első bűntényeseket karo lták  fel. 
Az elítéltek szívesen talá lkoztak  az önzetlen  aktivistákkal. A battonyai SOS 
G yerm ekfalu  szám ára szép kézim unkákat készítettek. A kooperáció  révén m eg
szilárdult az egym ás irán ti tisztelet, valam int elértük egym ás m unkájának  m egbe
csülését.

A társadalm i kapcso la tok  erősítését szolgálják azok a T IT -előadók, szakkör
vezetők, illetve pedagógusok, akik rendszeresen  fog lalkoznak az elítélt nőkkel. 
K özism ert tény, hogy a fogvatarto tt nők a szigorúan m eghatározo tt é letrend  kö
vetkezm ényeképp passzívak, önálló tlanok  lesznek. Szem élyiségükben néhány 
bö rtönben  tö ltö tt év m ély változásokat idézhet elő, e lfelejthetnek  pl. bizonyos 
női szerepeket. Felkészítésük a szabad  életre sosem  volt könnyű, ám  a mai tá rsa 
dalm i-gazdasági helyzetben kifejezetten nehéz.

Speciális p rob lém a példáu l a  szakképzetlen, családi háttérrel nem  rendelke
ző női m unkaerő  elhelyezése. H a a fogvatarto ttnak  nincs lakása, szinte m egold
hata tlan  m unkásszállást szerezni szám ára. E g o ndon  igencsak segítene ún. átm e
neti szállások létesítése, ahol m eghatározott ideig élhetne a szabadu lt egyén.

Az is sokat lendít a beilleszkedésen, ha sikerül a fogvatarto tta t a családjával 
k ibékíteni, a velük kapcso la tos p rob lém áit tisztázni. Ehhez a látogatások  színvo
n alá t kellene jav ítan i. In tézetünkben  sajnos egyetlen nagy helyiséget tu d u n k  e 
célra felhasználni. így m eghitt beszélgetésre nincs m ód. Jó  lenne elérni, hogy a jó  
m agaviseletű, szorgalm asan dolgozó elítélt gyakrabban  találkozhassék  hozzátar
tozóival. A ju ta lom te le fon  is jó  hatással lenne néhány  fogvatarto ttunkra. A csa
ládtól való elszakadás ugyanis a nőket sokkal jo b b an  m egviseli, m int a férfiakat.

Végezetül e jtsünk néhány  szót az u tógondozásró l, mely n ap ja in k ra  egyre ne
hezebb fe ladat elé állítja  a pártfogókat. Szerin tünk e m unkába a vöröskeresztes 
ak tiv istákhoz h ason lóan  be kellene kapcso lódn iuk  a H azafias N épfron t hívei
nek, a vállalatok  szakszervezeti b izo ttságainak  is. Sokat tehetnének  a hátrányos 
helyzetűek fe lkaro lása érdekében  az állam polgári jogok  és kötelességek tu d a to sí
tásával, a m unkaerkölcsre neveléssel és az egyre e lharapódzó  elő ítéletek  elleni 
küzdelem m el.

Személyi állom ányunk  m unkája  sokrétű , nehézségekkel, e llen tm ondásokkal 
terhes. C ikkünkben  azokról a kezdem ényezéseinkről írtunk, am elyekkel hozzá 
akarunk  já ru ln i a deviáns nők szem élyiségjegyeinek korrekciójához.

Juhász Lászlóné

F elhasznált irodalom

A m a rx ista  e tik a  a la p ja i (szerkesztette  dr. H aj
dú Péter) T an k ön yvk iad ó , 1983.

Dr. M oln ár J ó zsef:  É letkor, nem  és b ű n özés. 
K rim inológ ia i és K rim inalisztikai T anulm ányok  
X X III . kötet. 1986.
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Rendkívüli esemény Debrecenben

Számos újság foglalkozott a D ebreceni Bv. Intézetben bekövetkezett terrorcse
lekménnyel. Sajnos inkább a szenzációra, m intsem  a tárgyszerű, hiteles inform á
cióra élezték ki a tájékoztatást. Úgy érezzük, a sajtóorgánum ok torzító pon tatlan
ságai u tán  nekünk is közre kell adnunk  a történteket, hogy az tanulságul szolgál
jon  a büntetésvégrehajtás valam ennyi dolgozója szám ára.

1988. július 6-án reggel 7 óra körül vésztjóslóan csöngött a telefon. A szolgá- 
latos őrparancsnok  m it sem sejtve nyúlt a kagyló után. Ám a következő pillanat
ban m egderm edt, nem  akarta  elhinni, am it hallott. Az üzem  varrodai részlege- 
hez tartozó — szabászatán két fogvatartott, Nagy Im re S ándor és Bagi István 
túszul ejtette m űvezetőjét. Eszébe ju to ttak  a riadógyakorlatok, s azonnal értesí
tette elöljáróját, az intézet biztonsági szolgálatvezetőjét, akit nem béníto tt meg a 
hír, nem  vesztette el lé lek je len lé té t. . .

Azonnal hívta a m entőket, tűzoltókat. V isszatartotta a távozni készülő őrö
ket és a rendelkezésére álló erőkből csoporto t gyűjtve a helyszínre ment. M iután 
tájékozódott, beszüntette az üzem ben folyó m unkát, a fogvatarto ttakat a körletbe 
kísértette, gondoskodott a helyszín elszigeteléséről, m ajd tárgyalásokba bocsát
kozott a terrorista  fogvatartottakkal.

Hogyan történt?

Senki nem  gondolta, hogy ez a nap  m ásképp fog végződni, m int a többi. A regge
li m űszakkezdést a szokásos álm os-m orcos hangulat jellem ezte. A 31 delelottös 
m űszakban dolgozó elítélt elfoglalta helyét a varrógépek m ögött, néhányan pe
dig az elkészült ágynem űk körül sürgölődtek. A szabászaton is m inden rendben 
ment. Az ott tevékenykedő három  fogvatartott a feldolgozásra váró szövetvégek 
felterítésén fáradozott. Hogy közülük kettőnek szökés já rt a fejében, ezt ekkor 
még senki nem  gyanította.

A rendkívüli esem ény időpontjá ig  Nagy és Bagi fogvatartott norm álisan vi
selkedett, m agatartásukban  semmi kirívót nem  lehetett észlelni (bár a szabászat 
raktárhelyiségében m ár nekigyürkőztek a falbontásnak). Ilyen előzm ények után 
a kávézásból visszatérő m űvezetőt váratlanul érte a tám adás, am ikor a raktárban 
tárolt feldolgozandó végekkel kapcso la tban  akart intézkedni.

Am ikor a törzsőrm ester belépett a raktárba, Bagi vasrúddal és kalapáccsal 
verte a falat, Nagy pedig tartva szökési kísérletük leleplezésétől hátulról ököllel a 
művezető fejére ütött. Ettől nem  vesztette el még az eszm életét, m aradt ereje vé
dekezésre, de Nagy ism ét ü tött, m ost m ár kalapáccsal. Ezután száját betöm ték, 
kezét-lábát összekötözték, m ajd az anyaghulladékból kötelet készítettek, s azzal a 
radiátorhoz rögzítették. Végül a náluk lévő rendszeresített bugylibicskával a m a
gatehetetlen törzsőrm estert m egfenyegették, hogy elvágják a torkát. Nagy fogva- 
tartottnál még egy nagym éretű csavarhúzó is volt.
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A rendkívüli eseményt a dohányzóhelyiségben tartózkodó, majd onnan visz- 
szatérő Pillér Sándor — a két terrorista fogvatartott munka- és egyben zárkatársa
— észlelte. A történteket jelentette a varrodai részlegben felügyelő polgári alkal
mazott művezetőnek. Aki, m iután meggyőződött az információ valódiságáról, to 
vábbította azt a szolgálatos őrparancsnoknak. Innen a m ár ismertetett módon 
zajlottak az események.

Zajlottak, de nem fejeződtek be. Ugyanis a biztonsági szolgálatvezető fellé
pése nem járt eredménnyel. Nagy m indenekelőtt azt kívánta, hogy a helyszínre 
érkezett őrszolgálati erőket távolítsák el, és a túsz életének fejében egy üzem
anyaggal feltöltött gépjárművet adjanak. „H a óhajunkat nem teljesítik, kioltjuk a 
fogvatartott művezető életét” — szögezték le.

M inden jel arra m utatott, hogy kijelentéseiket komolyan gondolják, ezért a 
biztonsági szolgálatvezető az üzem területéről elküldte az őröket: erősítsék a bel
ső, illetve a külső őrség sorait. U tasította az őrparancsnokot, hogy értesítse az in
tézet parancsnokát, riadóztassa a személyi állományt, ismertesse az eseményeket 
és határozza meg a feladatokat. A kötelező jelentés elkészítésével a már távozni 
készülő másik őrparancsnokot bízta meg.

A túszszedőkkel folyó tárgyalások eközben nem szakadtak meg. A cél az 
volt, hogy eltérítse a két fogvatartottat szándékától, de legalábbis, hogy időt nyer
jen , hogy értesíteni tudja elöljáróját, meg az együttműködésre kötelezett rendőri 
szerv illetékeseit.

Időközben 8 óra tájt megérkezett az intézet parancsnoka, és átvette az irá
nyítást. A továbbiakban már ő, és a nevelési szolgálatvezető tárgyalt a fogvatar- 
tottakkal. Akik 11 órában jelölték meg követeléseik teljesítésének végső határide
jét. Együttes erőfeszítésükkel se tudták elérni, hogy a két terrorista elálljon szán
dékától, de időt nyertek az intézkedések átgondolásához.

8 óra 20 perctől már az intézetbe érkezett megyei Karhatalmi Operatív Törzs 
(a továbbiakban a KOT) játszotta a főszerepet. A parancsnok jelentése után hí
ven az együttműködési megállapodásban foglaltakhoz, a főkapitány vezetésével 
a karhatalmisták átvették a rendkívüli esemény felszámolásának irányítását.

Az akció sikeréért felelős rendőr-vezérőrnagy utasította a hadműveleti szak
csoport vezetőjét a körzet lezárására, elszigetelésére, a szükséges adatok beszer
zésére, a helyszín megtekintésére, s végül többvariációs feltevés kidolgozására. 
Ezzel egy időben a Belügyminisztérium illetékes miniszterhelyettese az intézetbe 
küldte a kom ondor szolgálatot. Mivel légi járm ű nem állt rendelkezésükre, gép
kocsival indultak útnak 9 óra 20-kor. Számolva késésük lehetőségével — azzal, 
hogy a felszámolás nem válik lehetővé a tárgyalások révén, vagy a túsz élete a ha
logatás során közvetlen veszélybe kerül — engedélyt adott a megyei KOT vezető
jének a fegyverhasználatra. E döntés nem volt hiábavaló, a kom ondor ugyanis 
nem ért időben a helyszínre, így a leszámolás feladata a megyeiekre hárult.

A hadműveleti szakcsoport a kialakult helyzet alapján két változatot dolgo
zott ki a rendkívüli esemény felszámolására. Az első változat szerint a túszt fogva 
tartó két terrorista közül a cselekményt kitervelő Nagy elítéltet a gépjármű meg- 
êk*.!1̂ s^n5 k ürügyén elcsalják a helyszínről. Majd m agára hagyott társát és őt 

külön-külön teszik ártalmatlanná. A második változat szerint, am ikor a három 
ember együtt elindul a kért gépjármű felé, akkor a túszt kiszabadítandó tám adás
ba lendülnek. Eldöntött tény volt, hogy a terroristák nem hagyhatják el az intéze
tet. Az eseményeket még az intézeten belül le kell zárni.

Bár minden perc végtelennek tűnt, a határidő mégis vészesen közeledett. 
Miután a tárgyalások nem vezettek eredményre, 10 óra 50-kor az akció végrehaj
tására kijelölt állomány (11 közbiztonsági és 9 nyomozórendőr!) elfoglalta terve
zett helyét. Az intézetparancsnok a nevelőtiszttel együtt ismét felment a terroris-
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Az események előzménye Itt ejtették túszul a művezetőt

tákhoz, s közölte velük, hogy eleget tesznek követelésüknek. A gépjármű menet
kész állapotban várja őket az udvaron, győződjenek meg róla. Idegtépő pillana
tok következtek. Nagy fogvatartott elindult a menetvonalon, de körülbelül fél
úton, a varroda kijáratánál meggondolta magát és visszafordult. Újabb feszült 
percek következtek. Végül úgy döntöttek, hogy hármasban közelítik meg a gép
járművet.

M indenki tudta, hogy végső stádium ába került az ügy, amikor minden meg
történhet. Erre gondolt a túsz is. Eddig biztonságban érezte magát, tisztában volt 
vele, hogy ameddig a tárgyalások folynak, közvetlen életveszély nem fenyegeti. 
Fizikai fájdalma időközben elviselhetővé vált, szorongva gondolt családjára, és 
drukkolt az érte küzdőknek.

Most azonban eljött a cselekvés pillanata, élete közvetlen veszélybe került. 
Tudta — talán még a filmekben látott krimik is felidéződtek benne —, ha fegy
verhasználat árán is, de m egpróbálják kiszabadítani. Az ember ugyan céloz, de a 
golyó nem válogat. Összeszorult a gyomra, amikor eloldozták a lábát. Mennie 
kellett. Lassan, óvatosan. A két fogvatartott között nyakára szorított késsel. . .

A parancsnok és a nevelőtiszt a terroristák követelésére pár lépéssel a túsz 
előtt haladt. Nem volt idejük félni, bár ők is veszélyben voltak; hisz a feladat 
pontos végrehajtása koncentrálást követelt. A tragédiát el kell kerülni, menni 
kell, bízva a sikerben — agitálták önm agukat is és lassan elhagyva a varroda épü
letét, a zsilipkapuhoz értek. Az M RFK  közbiztonsági és közlekedési osztálya fő
előadójának vezetésével a rendőrség felszámoló csoportja az itt kezdődő átjáró
ban helyezkedett el. Még néhány lépés, és a csoport vezetője kilépett rejtekhelyé
ről. 3-4 méterre lehettek tőle a túszt közrefogó elítéltek. A parancsnok és a neve
lőtiszt m ár elhagyta az átjárót, őket m ár nem érhette baj. A terroristákat megbé-
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A „csalétek”~autó

nította az előttük álló fegyveres rendőr látványa. Nagy kapott észbe először. — 
Vágd el a nyakát! — ordította társának.

Az intézkedő rendőr így emlékszik vissza a következő percekre: „Tudtam, 
nem várhatok tovább.” Nyugodt voltam, csak a túsz megmentése járt a fejemben. 
Éreztem, tőlem függ az élete. Lőttem. Nagy fogvatartott megingott. A helyzetet 
kihasználva a túsz igyekezett kiszabadítani magát Bagi szorításából. Dulakodás 
közben elestek. Ismét lőttem, s immár a túsz nyakának kést szegező Bagi fogva
tartott is sebesült lett.

A következő pillanatok fő élménye már a megkönnyebbülés volt. A túsz, bár 
az esemény során kisebb-nagyobb sérülést szenvedett, szabaddá vált. Életét im
már nem fenyegette veszély, de ez csak a m entőautóban tudatosult benne, ami
kor a helyi kórház felé robogott vele szirénázva.

Elsősegélyben részesült a két fogvatartott is. Nagy hastájéki, Bagi comblö
vést szenvedett. Orvosi ellátásukat moccanás nélkül tűrték. Szemük félelemtől 
telve pásztázott az őket körülvevő embereken. Életük a társadalom  azon tagjai
nak kezében volt, akik ellen tám adtak. S ezek az emberek harag, gyűlölet nélkül 
igyekeztek megmenteni az életüket.

Miért történt?

Mielőtt m egpróbálunk választ adni a bonyolult kérdésre, érdemes bepillanta
nunk a két terrorista fogvatartott m últjába, felhasználva a róluk készített nevelői 
véleményt.

Nagy Imre Sándor 1966-ban született Debrecenben. Rendezett körülmények 
között élt. Édesapja volt rendőr, gépkocsivezető, beszerző stb. Édesanyja a M edi
cor debreceni gyáregységének volt hosszú időn keresztül függetlenített párttitká
ra. 1983-ban a tragikus gratzi autóbusz-szerencsétlenség áldozata lett. Nővére ta-
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A felszám olás helyszíne

nárnő, egy Debrecen melletti kis községben. A család az átlagnál jobb anyagi 
körülmények között élt. Nevezettet azonban megtörte édesanyja elvesztése. Ki
siklott életpályáját lényegében erre vezeti vissza.

Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskolát végzett. Sorkatonai 
szolgálatát a Debreceni Hadkiegészítő és Területvédelmi Parancsnokságon telje
sítette, mint a tiszti étkezde felszolgálója. Reményt keltően focizott, számos lány
ismerőse volt. Azt állítja, első büntetését egy katonatiszt lányának köszönheti. 
Neki mesélte el — elkerülendő a szorosabb kapcsolatot —, hogy külföldre akar 
menni, és ott kíván mint focista letelepedni. N oha szerinte e kijelentései juttatták 
börtönbe, a periratok nem ezt igazolják. Végül is 2 év 6 hónap börtönben végre
hajtandó szabadságvesztésre ítélték külföldre szökés kísérlete miatt.

A Debreceni Bv. Intézet 1985. április 9-én fogadta be először mint nem jog
erősen elítéltet. Jó megjelenésű, értelmes ember benyomását keltette. írnok lett a 
nevelési szolgálatnál. A börtönviszonyokhoz gyorsan és jól alkalmazkodott, fel
tűnően katonásan viselkedett. Hét alkalommal jutalm azták, ebből két esetben rö
vid tartam ú eltávozással. Ezekről pontosan, józan állapotban tért vissza. A fel
ügyelethez tisztelettudóan viszonyult; bár egyfajta modorosság nem volt idegen 
tőle. Társai figyelmét megjelenése, jó  beszédkészsége miatt azonnal magára tudta 
vonni. Szerette maga körül a rendet, a tisztaságot. Az agresszivitás távol állt tőle.

M iután pozitív hangadónak számított, ő lett az elítéltek öntevékeny szerve
zetének egyik vezetője. Büntetésének ideje alatt házasságot kötött, gyermeke szü
letett. Családjával, édesapjával rendszeresen tartotta a kapcsolatot. 1986-ban át
minősítéssel, egyharmad kedvezménnyel szabadult. Családjától lakást, édesapjá
tól gépkocsit kapott és a Debreceni Elektromos K arbantartó Vállalatnál sportál
láshoz jutott.

1987 nyarán sikkasztással vádolják és előzetes letartóztatásba helyezik. 
A rendőrségi fogdán nem hajlandó enni, ezért augusztusban kórházba szállítják. 
Innen az őrzésére kiszemelt rendőr figyelmetlenségét kihasználva megszökik.
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Nagy Imre Sándor Bagi István

A Debreceni Bv. Intézet 1987. október 16-án fogadta be másodszor. ítélete négy 
év és két hónap. 1988. február 9-én különösen veszélyes minősítéssel állítják 
munkába. A varrodában szorgalmas, igyekvő. Több m unkaterületen dolgozott, 
m indenütt megállta a helyét. Szeretett volna KV-s minősítésétől megszabadulni, 
ezért időnként kínosan precíz volt.

Bagi István 1965-ben született Debrecenben. Édesapjával kettesben élt és a 
Debreceni Építőipari Szövetkezetnél dolgozott, mint segédmunkás. Többek által 
elkövetett erőszakos közösülés bűntettének alapos gyanúja miatt került előzetes 
letartóztatásba. Két évet és hat hónapot kapott. 1987. október 13-án fogadta be a 
Debreceni Bv. Intézet mint elsőbűntényest.

1988. február 9-én állították munkába saját kérelmére. Az üzemegység varro
dai részlegében több munkafázist kipróbált. Csendes, zárkózott, problém a nélkü
li személyiségnek tűnt. Zárkatársaival jól megfért. Nagy fogvatartottal, aki telje
sen elbűvölte talpraesettségével, barátságot kötött. Senki nem gondolta volna 
róla, hogy hajlandó ilyen hebehurgya, vakmerő cselekmény résztvevője lenni.

E rövid biografikus kitérő.feltétlenül szükséges a lefolytatott vizsgálat meg
állapításainak jobb megértéséhez. Ez ugyanis leszögezte, hogy a fogvatartottak 
cselekménye semmiféle mulasztással nem hozható összefüggésbe. „A vizsgálat 
olyan okot, amely bármilyen vonatkozásban arra utalt volna, hogy nevezettek tá

26



m adásától tartan i lehet, nem  tárt fel.” M unkáltatás közben a jelzett napon  is őriz
ték, felügyelték és ellenőrizték a fogvatarto ttakat. A dolgozó elítélteket az om inó
zus időpon tban  hárm an vigyázták. Köztük a felkészült, tapasztalt term elésirányí
tó, a túszul ejtett m űvezető. Aki — nóta bene! — két nap ja  került a varrodába.

M esszem enő következtetés e tényből nem  vonható  le, m ert korábban ő volt 
itt az üzemegység vezetője. R áterm ettségén túl a testület egyenruhás tagja, ezért a 
fogvatartottak, ha tetszik, nagyobb tisztelettel viseltettek iránta , ha tetszik, jo b 
ban ta rto ttak  tőle. M unkatársaitó l látó-, illetve halló távolságban állt, az elítéltek 
viselkedéséből pedig  nem  lehetett tám adásra  következtetni. Pillér Sándor fogva
tarto tt m eghallgatásakor is az derült ki, hogy előjel nélkül kezdődött a m ajdnem  
végzetessé váló akció.

N agy elítélt különösen veszélyes m inősítéséből sem lehetett ilyen terrorcse
lekm ényt gondolatilag  levezetni, előélete legfeljebb szökésre predesztinálta. E te
kintetben azonban  a m unkahely m egfelelt az előírt biztonsági követelm ények
nek. Hogy a fogvatarto ttaknál bugylibicska volt, annak  sincs különösebb je len tő 
sége, hiszen a szabászaton nagym éretű késekkel, ollókkal dolgoznak . . .

Az elítélt szinte m indennap  a term elésirányító  közelébe kerülhet, a m unka
m űvelet betan ításakor éppúgy, m int a gépek javításakor. A tám adás lehetősége 
tehát elvileg nem  kizárt. A dott esetben is ilyen helyzetben került rá sor. Kivédeni 
gyakorlatilag nem  lehetett a váratlanul és hátu lró l érkező ütést.

A rendkívüli esem ény kapcsán szólni kell az intézet személyi állom ányának 
hozzáállásáról is. M egdöbbenés és együttérzés jellem ezte a testület hangulatát. 
M egnyugtatóan hato tt az intézet parancsnokának  higgadt m agatartása. Feloldot
ta az állom ány tagjainak sokkos feszültségét, és azután ők is kellő határozottság
gal m űködtek közre a rendkívüli esem ény felszám olásában. A fogvatartottak is 
igen kedvezően viszonyultak a történtekhez. Lényegében elhatáro lták  m agukat 
tőle, elítélőleg nyilatkoztak róla. Szélsőséges reakciókkal nem  kellett m egbirkóz
ni.

A rendkívüli esem ény felszám olását követően derült fény arra  a szökési elő
készületre, am ely végül az ism ertetett terrorcselekm énybe torkollott. A szabászat 
raktárhelyiségének egyik — szabad területet határo ló  — falán a vakolatot m int
egy 50 cm átm érőjű körben leverték. A bírósági tárgyaláson tu d ó d o tt ki, hogy a 
bontáshoz a cselekm ényt m egelőző napon  láttak.

Az esemény után

A bekövetkezett rendkívüli esem ényt végül is a büntetésvégrehajtás és a Belügy
m inisztérium  között lévő együttm űködési m egállapodás keretében szám olták fel. 
A terroristák  likvidálásában, illetve a túsz k iszabadításában  kitűnt rendőr elvtár
sak közül kettőt valam int a sikeres felszám olást megelőző intézkedéseiért a 
biztonsági szolgálatvezetőt — az IM Bv. országos parancsnoka elism erésben ré
szesítette. A terrorcselekm ény áldozatáu l esett és annak  során hősiesen helytálló 
m űvezető pedig m egkapta a H aza Szolgálatáért Érdem érem  arany fokozatát.

A term elésirányító  törzsőrm ester egyébként a túszszindróm ából kifolyólag 
testileg-lelkileg megviselt á llapo tba  került. Ezt ellensúlyozandó az Országos Pa
rancsnokság a kitüntetéssel párhuzam osan  családos üdülési lehetőséget is bizto
sított szám ára.

Az ügy kapcsán m egem lítendő a két terrorista további sorsa. A túsz kiszaba
dításával egy időben súlyos sérüléseket szenvedtek. A helyszínen elsősegélyben 
részesítették őket, azu tán  az I. szám ú Sebészeti K linikán m indkettőjüket m egm ű
tötték. Viszonylag rövid idő m úlva szállítható á llapo tba kerültek, s a tököli Bv. 
Központi K órház betegei lettek. Biztonsági intézkedések közepette kerültek az
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tán  a Budapesti Fegyház és B örtönbe. Ő rzésüket itt is a legnagyobb körü ltek in
téssel szervezték meg. V áltásonként egy-egy őr á llandóan  figyelemmel kísérte 
őket. Teendőiket külön őrutasítás szabályozta, am inek végrehajtását elöljáróik 
rendszeresen ellenőrizték.

A fe ladat nehézségét fokozta Nagy fogvatarto tt viselkedése. Aki nem  volt 
hajlandó  vallom ást tenni, aki egyfajta védekezésül a szemét sem nyito tta ki. G ya
korlatilag m inden lépését figyelni kellett. M agatartását az IM E I-ben  sem változ
ta tta  meg. Agresszív ugyan nem  volt, ám  kiszám íthatatlan , hisztérikus reakcióitól 
á llandóan  tartan i lehetett. M indez valam elyest rávilágít arra, hogy az egyébként 
kiegyensúlyozott életvitelű, iskolázott fogvatarto tt m iképp ju th a to tt el a terror- 
cselekm ény elkövetéséig.

A jelenlegi büntetésvégrehajtási gyakorlat — b á r korántsem  kifogástalan — 
nem  já tszo tt szerepet Nagy Im re S ándor és Bagi István terrorcselekm ényében. 
Nagy elítélt a D ebreceni Bv. In tézetben lehetőséget kapo tt a bizonyításra. Jó vi
selkedését több ízben m éltányolták: kétszer is részesült rövid tartam ú ju ta lom el
távozásban, szabadulása előtt enyhébb bv-fokozatba sorolták  át stb. M égis visz- 
szakerült. M iután  a rendőri fogvatartás a la tt nem  evett, a kórházból pedig  m eg
szökött, term észetesen KV-s m inősítéssel fogadták  ism ét be.

N agy ebbe nem  tu d o tt belenyugodni. T isztelettudó m agatartásával el akarta 
érni, hogy a KV-s m inősítést levegyék róla, és valam ilyen bizalm i m unkakörbe 
tegyék. Ezt elérhette volna, ha türelm esebb. Ám a figyelm eztetések — am elyeket 
kisebb fegyelm ezetlenségei m iatt kapo tt — sokkoló hatással voltak rá. A bírósági 
tárgyaláson azt nyilatkozta: „Elviselhetetlenné vált szám om ra, hogy m indig ve
lem foglalkoznak.” Sérelm eit felnagyítva érlelődött m eg benne a szökés gondo la
ta , tervébe belevonta Bagi fogvatarto tta t is.

A tárgyalás során  bebizonyosodott, hogy a túszul ejtést nem  tervezték el, a 
szökési akció vált az esem ények lánco la tában  terrorcselekm énnyé. Azzal szám ol
tak , hogy lebukhatnak . V allom ásuk szerint sikertelenség esetén öngyilkosok 
akartak  lenni. A tö rtén tek  m esszem enően cáfolják szavaikat, hisz, am ikor leleple
ződtek, erőszakot alkalm aztak, és ezzel a m egoldással később se hagytak fel.

A vádlo ttak  ügyét D ebrecenben tárgyalták. 1988. ok tóber 17-én szállították 
őket e célból — szigorú biztonsági intézkedések közepette — a Nyíregyházi Bv. 
Intézetbe. Elhelyezésük, őrzésük, napi előállításuk D ebrecenbe kom oly erők m a
xim ális körültekintéssel végzett m ozgósítását kívánta. Az őrzési fe ladatok  m eg
szervezése és végrehajtása sikeresnek m ondható , hisz se a szállítások, se a tárgya
lások során  nem  m erült fel zavaró tényező.

A túszdrám a elkövetőinek perében  a H ajdú-B ihar M egyei Bíróság 1988. ok
tóber 20-án hirdete tt ítéletet. A bíróság terrorcselekm ény, felfegyverkezve elköve
tett h ivatalos személy elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntette  m iatt Nagy Im 
re S ándor elsőrendű vádlottat, m int többszörös visszaesőt halm azati büntetésül 
13 évi fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre, Bagi István m ásodrendű 
vád lo ttat pedig szintén halm azati büntetésü l 8 évi fegyházra ítélte. M ellékbünte
tésként 10 esztendőre m indkettő jüket eltilto tta a közügyek gyakorlásától.

A bíróság ítélete szerint N agy Im re S ándor feltételes szabadságra nem  bo
csátható. U gyanakkor a fogolyszökés kísérlete bűn tettének  vádját m indkét eset
ben elejtették, azzal az indoklással, hogy a történ tek  csupán  a fogolyszökés kísér
lete előkészítésének m inősíthetők, ezt pedig nem  bünteti a törvény. Az ügyész az 
ítéletet tudom ásul vette, az elítéltek és a védők enyhítésért fellebbeztek. A debre
ceni túszdrám a ügyére a Legfelsőbb Bíróság tesz pontot.

Filemon Tivadar—Hézsely János
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TÁJÉKOZTATÓ

A z első magyar börtönügyi szakíró: 
Eötvös József

„C sak a közvélem ény ad ja  súlyát a törvényes ítéleteknek, s hol az, m int Irland- 
ban, a törvénnyel ellenkezik, hol hosszú elnyom ás vagy a törvények egyoldalúsá
ga a törvényt a nem zet egy része előtt gyűlöletessé tevék, ott a biró  ítélhet, a haj
dú kegyetlenkedhetik, de m inden iparkodásával a gonosztevőt a nép előtt le nem 
alázhatja, sőt néha csak közbám ulat s tisztelet tárgyává jelöli ki azt, kit sújtani 
akart. A m artyr s bün tetett gonosztevő között csak a közvélem ény teszi a különb
séget, s ja j azon korm ánynak, mely vesztő helyén vért on that, de ítéletével meg 
nem  fertőztetheti á ldoza tá t” — írta 1837-ben a 24 esztendős Eötvös József. Nem 
véletlenül idéztük a Szegénység Irlandban  cím ű tanulm ányából ezeket a bün tető 
jogi vonatkozású m egállapításokat. Eötvöst m ár m unkásságának kezdetén mé
lyen foglalkoztatta a büntetőhatalom  eszköztára és hatékonysága, mely az állam  
és a társadalom  viszonyában a közvetítő szerepet játssza, m egtestesítve az elnyo
m ást, az igazságtalanságot.

A m agyar irodalm at összefoglaló Toldy Ferenc 1864-ben úgy tarto tta  szá
m on Eötvöst, m int aki „a  büntető , a közjogba, s a népgazdászatba tartozó mély 
tanulm ányai által legjelesebbjeinek sorába lépett” . Sajnálatos, hogy későbbi el
lenzéki szereplése, m ajd a kiegyezés u tán i közéleti tevékenysége elhom ályosíto t
ta  m éltatói szem ében nagy gondolkodónk  indulását. O lyannyira, hogy hazánk
ban  a jelenleg egyetlennek tek in thető  életrajzi lexikon (m elynek néhány éve te t
ték közzé legújabb kiadását), meg sem  em líti ilyen irányú m unkásságát, hallgat 
börtönügyi tanulm ányairól. Sem a több  kiadást m egért „ Vélemény a fogházjavítás  
ügyében”-re, sem a Lukács M óriccal közösen írt, nagyhatású  „Fogházjavítás’’-ra 
nem  utal a lexikon címszava. Az 1843-as büntetőjogi kodifikációban játszo tt sze
repe a szerkesztők szerint elhanyagolható , szóra sem érdem es.

Pedig Eötvös József a Vélemény a fogházjavítás ügyében cím ű tanu lm ányá
val u tat tö rt a m agyar büntetőjogi szakirodalom ban. K özzétette az első m agyar 
fogházjavító szakm unkát. A szakm a a m agyar börtönügy irodalm ának  úttörőjét 
Bölöni Farkas Sándorban  tiszteli, noha 1834-ben publikált útiélm ényei nem  egy 
avatott szakem ber gondolatai, fejtegetései a tudósítás szintjét nem  haladják meg. 
Bölöni a teológiai és bölcseleti képzés u tán  elvégezte a kolozsvári királyi lyceum- 
ban a kétesztendős jogi tanfolyam ot, de szinte egész életében korm ányszéki ír
nokként kereste kenyerét. A büntetőjoggal, a börtönökkel, a büntetésvégrehajtás
sal nem került szorosabb kapcsolatba. Észrevételeit észak-am erikai utazása alkal
mából vetette papírra.

Szemere B ertalan, a büntetőjog reform jának m ásik nagy képviselője a fog
házak m egjavításáról szóló m űvét Eötvös u tán  egy esztendővel, 1837-es útiélm é
nyeit pedig 1840-ben ad a tta  ki. A többiek, így Balla, Zsoldos, Nyáry, Tóth Goro- 
ve, m ajd az A kadém ia pályázata kapcsán Sárváry, Csatsko és ism ét Szemere, a 
hivatalos katedra-büntető jog  tudom ány  hívei közül meg Szokolay és Szlemenics
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szintén csupán a negyvenes években. S közölük m indenki idézi valam i m ódon 
Eötvös korszakos m unkáit.

Eötvös 1838-as műve, m elyet még egyedül jegyzett, a hum ánum  nagy a lko tá
sa, az em berhez m éltó büntetés szózata. Stiláris kívánnivalót nem  hagy m aga 
után, sodró  lendületű, ugyanakkor a szakirodalm at pon tosan  tükröző m unka. 
A reform kor szerzőihez hason lóan  a kritikai u ta t választotta, a fennálló  rendszer
től közelített a kívánatos felé. „ Institu tionk  nagyobb része a középkor szülem é
nyei, valam int azokat a hom ályos hajdan  szükségtől, vagy egyes indulatok-, ’s 
szenvedélyektől vezérelve alkotá, úgy hagyták azt a ’ következő századok, ’s úgy 
bírjuk mi.” A hazai töm löcállapotok  vázlata u tán  részletesen indokolja a gyanú
síto ttként letartózta to ttak  (szerinte közel 40%-ban árta tlanok) töm egeinek és az 
elítéltek egyazon börtönben  tartásának  helytelenségét.

M agáról a büntetésvégrehajtási intézetről szólva rendkívül vehem ensen tá 
m adja azokat, akiket a fogházjavítás eszm éjéhez a rom antikus felbuzdulás, a h ir
telen hevület vezetett el. Szerinte a fogházjavításhoz hűvös és em berséges m eg
fontolás kívántatik. N em  a tüneteket, ,,a’ lánczok terhességét”, „a ’ börtön  hom á
lyosságát”, „a m agány szörnyeit”, „az étkek durvaságát” kell orvosolni, hanem  a 
gyökereknél kell keresni a m egoldást. Vagyis: az egész rendszert kell m egváltoz
tatn i !

Itt kapcsolható  be az utazás során gyűjtött szám talan tapasztalat. A nyugat
európai és észak-am erikai börtöngyakorlat kim unkált alternatívái közül kell a 
legjobbat kiválasztani, és m eggyőződéssel érvelni m ellette. A reform kori szerzők 
nagy részétől eltérően Eötvös praktikus és elvi m egfontolásokból elu tasíto tta  a 
pennsylvaniai rezsim et és az ún. hallgató  rendszerre voksolt: „ . .  . egészen az au- 
burn ira  szavazok, meg lévén győződve, hogy az, nem  csak m ert építési költségei 
csekélyebbek, a ’ rabok szerzem énye pedig, melly nagy részint tartásuk ra  forditta- 
tik, nagyobb, m ár csak olcsósága végett a ján lhatóbb , de hogy az egyszersm ind 
hazánkra nézve sokkal czélirányosabb, m inthogy henyéléshez szokott pászto ra
ink, kik nagy részt töm löczeinket töltik , a kényszeritett m unkában  nagyobb b ün
tetést ta lá landanak , m int a ’ ph iladelph iai m agányban, m ellyet ha bár Isten sza
bad  ege alatt, régen m egszokták” .

M ár ekkor érzékenyen reagál a fogházjavítókkal szem beszegezett későbbi 
nagy érvre. Akik szerint a börtön  felem elkedést hoz, szállást, élelm et, ruhát, biz
tonságot, szakm át, közösséget nyújt a társadalom  jelen tős rétege szám ára. A fog
házjavítók ellentábora, Széchenyi Istvánnal az élen kem ény szavakkal kritizálta a 
„rom antikus” reform ereket. H olott Eötvös m ár 1837-ben leszögezte, hogy a rab 
tartás nem  lehet jo b b  m inőségű, m int a szegény béresek életnívója, de ugyanak
kor az élelem korlátozás vagy az életkörülm ények sanyarításai nem  vezethetnek 
„testi veszedelem re” .

Széles látókörét példázza a genfi kísérletek pontos ism erete. A később önál
ló irányzattá váló genfi szisztém a szerint véli m egoldhatónak  — és szükségesnek
— a rabok osztályozását. Ellenzi a bíró általi kategorizálást, az a vélem énye, 
hogy a bíró csak a tettet képes m egítélni, a személyiség kivizsgálására nincs lehe
tősége. Tájékozott a börtönépítési elképzelésekben, haladó  á llásponto t foglal el a 
rabm unkáltatás, kü lönösképpen a javítás kérdésében.

A Lukács M óriccal együtt publikált m unkája lényegében em lített könyvének 
bővebben illusztrált és m agyarázott változata. Ebben is a hallgató  rendszert ta rt
ják  „a legczélszerűbb b ö rtö n ”-nek. A B entham  tervezte panoptikus építkezést 
ajánlják  bevezetésre, és úgy vélik: a büntetés célja az elítéltre nézve „a repressio 
és a jav ítás” . Amit a korábbi tanulm ánynál részletesebben bon tanak  ki, az egy 
képzeletbeli börtönigazgatás számos m om entum a. Úgy a belső korm ányzásról, 
az olyan börtönállapo tró l, m elyet fizikai és erkölcsi egészség jellem ez, azaz tisz-
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E ötvös József, a reform kori politikus . . .  . . .  és a kultuszm iniszter

taság, fürdők, sétálóudvarok, tisztességes m unkáltatás, em berséges bánásm ód, 
szigorú, de hum ánus kapcsolatrendszer.

H a e sorokat m a olvassuk, nincs semmi különös a m egfogalm azott törekvé
sekben; néhány évtized m últán  m ár m inden valam irevaló börtönügyi szakem ber 
ezekre a célokra hivatkozik az elm életi m unkákban és a gyakorlatban egyaránt. 
De ezek a gondolatok  nem  a m agyar börtönügy kibontakozásának  periódusában , 
a kiegyezést követő harm inc esztendőben fogalm azódtak meg, hanem  a feudaliz
m us korában , a középkori töm löcviszonyok idején. S nem  egy hivatásszerűen 
büntetésvégrehajtásban dolgozó vagy büntetőjoggal foglalkozó szakem ber, ha
nem  egy arisztokra, egy báró  to llából szárm aznak.

Ki volt ez az ifjú, aki polem izálásra kényszerített számos gondolkodó t? Aki 
hihetetlenül széles körű m űveltséggel, társadalom politikai tájékozottsággal, a 
m egújuló m agyar nyelvben való tökéletes jártassággal jellem ezhető? Aki — tú l
zás nélkül m ondhatjuk  — m egalapíto tta a m agyar börtönügyi szakirodalm at, aki
nek m unkásságára tám aszkodva épült ki az a polgári büntetésvégrehajtás M a
gyarországon, m elynek nem  egy elem e még jelenkori büntetésvégrehajtási rend
szerünkben is m egtalálható?

Báró Eötvös József 1813. szeptem ber 30-án született B udán, udvarhűségéről 
híres fam íliában. N agyapja királyi biztosként tette h írhedtté  nevét, ap ja  pedig az
1831-es felvidéki ko leralázadás leverésével és véres m egtorlásával vált gyűlöltté. 
Eötvös Ignác e szereplése ellen tm ondásban  van azzal a ténnyel, hogy fia mellé 
nevelőül azt a Pruzsinszky Józsefet választotta, akit három esztendei börtönre ítél
tek a m agyar jakob inus m ozgalom ban való részvételéért.

A francia forradalom  eszm eiségéért lelkesedő, dem okratikus politikai és tá r
sadalm i nézeteket valló Pruzsinszky kétségtelenül nagy hatással volt a fiatal Eöt
vösre. Egyetlen életrajzírója sem m ulasztja el ezt m egem líteni, am ikor arra keres 
m agyarázatot, m ilyen úton ju to tt el az ókonzervatív család gyermeke a reform el
lenzék vezető posztjaira. „Az egykori reform szem élyiségek közül Eötvös József

31



tette meg a legnagyobb társadalm i u tat — írja Varga Csaba. — Ha mai fogalm a
kat használunk, a társadalom  csúcsán született és lecsúszott a társadalom  köze
péig méghozzá úgy, hogy ezt a radikális változtatást m aga is akarta. Persze ily 
m ódon az arisztokrácia egy nem túl jelentős tagjából a m agyar reformszellemiseg 
vezető alakja lett, mely kiemelkedés m esszemenően m eghaladta a „lecsúszás ne-

gativumaU ávai yaló szakítás előtt a pesti egyetemen tanult, előbb bölcseletet, 
maid jogtudományt. Itt került kapcsolatba a magyar társadalom  egy másik rad i
kális mozgalmával, a húszas években megerősödő patriótam ozgalom m al, itt kö
tött barátságot Szalay Lászlóval, a későbbi tekintélyes politikussal. Első ízben az
1832—36-os országgyűlésen vett részt, ekkor még apja oldalán. Itt indult meg az 
első átfogó tám adás a feudalizm us ellen, itt születtek az első reform törvények, itt
küzdött Kölcsey és Deák. , ,. . , ,

Időközben (mindössze húszévesen) Pozsonyban letette az ügyvédi vizsgát es 
Fejér vármegyében, mint aljegyző megkezdte a korabeli nemesseg hagyományos 
útját az állam gépezetben, melynek célja általában a központi hivatalok, illetőleg 
országos m éltóságok egyikének a megszerzése volt. S valóban: egy esztendő m úl
tán már az udvari kancellárián, a szokványos karnertörtenetek  ujabb lépcsőfo
kán látjuk viszont, m int fogalmazót. c  a„ a*

1 3 3 6 _37-ben a kor arisztokratáinak szokasa szerint körbeutazta Európát.
Svájc N ém etalföld, Anglia, Franciaország: megannyi polgári társadalom . Es tér- 
mészetesen Németország, amely szintén nem mentes a polgárosodás hatasaitol. 
Csakhogy míg kortársaink zöme az úti élvezeteket részesítette előnyben, o magat 
a társadalm at vette szemügyre. Első politikai művei, a Szegenyseg Irlandban , a 

Zsidók em ancipációja”, s az általunk m ár említett „Velemeny a foghazjavitas 
üevében” m ind az ekkor szerzett benyom ások termékei. Visszatérté u tán  telve re
form gondolatokkal, érlelődő radikalizm ussal még egyet lép az arisztokrata élet
pályáján: mint az eperjesi királyi tábla bírája ítélkezik.

Ax i839__i840-es diétán m ár apja politikai ellenfeleként a Batthyány Lajos 
iránvította ellenzék tagjaként csatázik. Az im már nyilvánvaló politikai szakitas 
után bekövetkezik a személyes konfliktus. 1841-ben lem ondva jussáról, vagyoná
ról elhagyta a szülői házat. Ettől kezdve, bár bárói címe változatlan, es szuletese 
jogán a főrendi tábla tagjaként hirdeti reformelveit, lenyegeben a társadalom  ho- 
norácior rétegéhez tartozik; gondolataiból élő értelmiségi.

A fogházjavításról több m unkát nem írt (ezután születtek legjelentősebb 
szépirodafmi művei: „A falu jegyzője” vagy a „M agyarorszag 1514-ben politi
kai téren pedig az átfogóbb társadalm i reform ok kezdtek foglalkoztatni), de az 
ügy menedzseléséről ezután sem m ondott le. Elég csak elolvasni A falu jegy
ző -iének egyes részeit, am ikor például a M acskahazy gyilkosságával vadolt Ten
gelyi!^Takony vármegye töm löcébe zárják; vagy belelapozni az 1843-1844-es 
országgyűlésről készített N apló feljegyzéseibe ahol is eles vitakban védi a bünte
tőjogi kodifikáció három  törvénytervezetének radikális reform m egoldasait. Az 
1840-ben kiküldött Választmány m unkáiban maga is reszt vett es aktívan ko 
m űködött a diéta elé terjesztett plánum ok m egalkotasaban. De nemcsak k i e t 
lenül érvel, hanem  az általa indíto tt börtönügyi polém ia egyik vezéralakja, a fog
házjavítás eszméjének évek óta m unkálkodó terjesztője is volt.

A reform er báró nem ragaszkodott a m űfajokhoz. Hol újságcikkben, hol ta 
nulm ányban, m áskor lírában, drám ában vagy regényben megint más alkalom 
mal esszében fogalm azta meg m ondanivalóját. De Pandi Pál szavaival elve min
dig a súlyos problém ákkal megvesztegethetetlenül szembenezo iroi m agatartas 
vezette tollát. Kötelességünknek érezzük, hogy szuletesenek 175. évfordulóján 
megemlékezzünk a börtönügyi szakirodalom  magyarorszagi megteremtojerol.
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„Az ő tere nem a bonyolult ügyek szálainak szétszedése, a nehéz m egoldatúak- 
nak pozitív alapon megoldása, m int Deáké és Dessewffy Aurélé, hanem  inkább 
azon nagy kérdések szerencsés m egalapítása, melyek az emberi és társas legszen
tebb jogokkal, s a kedély követelményeivel állnak kapcsolatban. Ily vezérbeszé
dekben — írja Toldy Ferenc — őt senki sem m últa felül, a felfogás magas, min
dig gyakorlati m egalapításában, az okok ereje, újsága, s módszeres kifejtésében; 
és senki sem érte el — a kornak talán  m inden szónokai közt — beszédei művészi 
szerkezetére, a kifejezésnek ékesgetés nélküli szépségére, komoly m éltóságára, s 
költői nemes egyénisége melegítő hatására nézve.”

Szerencse, hogy a magyar fogházjavítás ügyét egy ilyen képességű politikus 
karolta föl.

Mezey Barna

Fontosabb m unkák Eötvös Józsefről:
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A  felnőttnevelők továbbképzése 
Békéscsabán

1984-ben alakult meg Békéscsabán az Iskolai és M unkahelyi Felnőttnevelők 
Nyári Akadémiája. Elődje: az Iskolai Felnőttoktatók Nyári Akadém iája már 
1975 óta m űködött. Az előd és az utód egyaránt a felnőttnevelők továbbképzését 
szolgálta, szolgálja.

N yaranta 7-10 napos „szemesztereket” tart az akadém ia. Az ország egész te
rületéről jönnek a résztvevők: tanárok, iskolaigazgatók, a dolgozók általános és 
középiskoláiból, az iskolai felnőttoktatás megyei irányítói, valam int azok a szak- 
szervezeti tisztségviselők, akik a felnőttoktatás szervezését végzik m unkahelyei
ken, illetve m aguk is részt vesznek m unkatársaik szakmai-politikai képzésében, 
és végül azok, akik felelősnek érzik m agukat a m unkahelyi „felnőttoktatási poli
tikáért” .

Az akadém ia fenntartói a Művelődési M inisztérium, az Országos Pedagó
giai Intézet, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Pedagógus Szakszervezet, 
Békés Megye Tanácsának művelődési osztálya, a Szakszervezetek Megyei T aná
csa és a Pedagógus Szakszervezet megyei szervezete. Létrejötte tehát egy széles 
körű összefogás eredménye volt. Tartalm i és szervezési ügyeit az akadém iai igaz
gatóság intézi, melynek vezetője Róta Pál, Békés megye felnőttoktatási szakta
nácsadója.

Miért iskolai és munkahelyi felnőttnevelők?

Az iskolai és a m unkahelyi felnőttnevelők közös akadém iája számol a dolgozók 
iskolái és a m unkahelyek természetes egym ásrautaltságával. Ugyanakkor igyek
szik kiterjeszteni az iskolai felnőttoktatásban felgyülemlett elm életi-metodikai is
mereteket. Ezek ugyanis zömmel alkalm azhatók a m unkahelyi felnőttoktatásban 
is.

M indehhez hozzátehetjük, hogy a felnőttnevelés (felnőttoktatás) elméleté
nek, az ún. andragógiának bőven vannak olyan átfogó tételei és teóriái, amelyek 
m inden felnőttoktatásban felszínre kerülő problém a m egoldásához segítséget 
nyújtanak. Ezért tehát érdem es a felnőttoktatás elm életét a gyakorlatra adaptá l
ni, és egyetemesen kezelni. N oha az A kadém ia két fakultása (az iskolai és a m un
kahelyi) más-más tém ákkal foglalkozik, sok téma vár közös feldolgozásra.

A z akadémia tartalma

A felnőttoktatás aktuális, m ondhatnánk rövidre zárt kapcsolatban van a társada
lom-, a gazdaság- és a m űvelődéspolitikával, valam int mindezekkel összefüggés
ben a szakszervezetek politikai szerepével. Az andragógia elmélete — m indenütt 
a világon — tartalm az politikai megközelítésm ódokat, politikából átvett vagy po
litikává transzponált szakmai tételeket. Érthető tehát, hogy az akadém ia egyik té

34



m ája kifejezetten társadalom -, gazdaság- és m űvelődéspolitikai jellegű, illetve a 
szakszervezetek politikájával foglalkozik. Természetesen a felnőttoktatás néző
pontjából.

A politikai vonulathoz szorosan kapcsolódik az a téma, amely a közgazda
ságtan, a szociológia és a m űvelődéselm élet felnőttoktatásra vonatkozó ismerete
it tartalm azza, s egyben a „felnőttoktatás-politika” szaktudom ányi alapjait képe
zi. A harm adik tém a a felnőttoktatás pszichológiai és szociálpszichológiai vonat
kozásait öleli fel. A negyedik tém a az oktatástant és a m etodikát foglalja magá
ba. Végül a tem atika ötödik vonulata: az elmúlt és elkövetkező tanév aktuális 
problém áinak, feladatainak m egtárgyalása, mind az iskolák, mind a m unkahe
lyek vonatkozásában, különös tekintettel ezek együttműködésére. A két felnőtt- 
oktatási terület országos irányítói ún. szabad fórum on állnak a résztvevők ren
delkezésére.

A felsorolt tém ák az előadói pulpituson és a vitákon általában összefüggése
ikben jelennek meg. Vagyis egy-egy tém a rendszerint egybefonja a különböző 
politikai-közgazdasági-szociológiai vagy politikai-pszichológiai-szociálpszicho- 
lógiai tartalm akat. Természetesen más összetétel is lehetséges, azután vannak tel
jesen egynemű tém ák is. De a komplex megközelítés gyakorlatközelibb, élőbb, 
élményt adóbb, hiszen a felnőttoktatás m indennapi életében sok olyan problém a 
merül fel, melyet több diszciplína segítségével lehet igazán „közrefogni”.

Előadók és foglalkozásvezetők

Politikusokból, kutatókból, az andragógia elméleti szakembereiből és az andra- 
gógiához kapcsolódó különféle szakterületek neves szakértőiből tevődik össze 
előadóink, foglalkozásvezetőink kara. Intézm ényesen vesz részt a m unkában a 
Kossuth Lajos Tudom ányegyetem  felnőttnevelési és közművelődési tanszéke, a 
SZOT központi iskolája, az Országos Pedagógiai Intézet.

Sikerült nemzetközi előadói gárdát szervezni. Az egymást követő szemeszte
reken lengyel, jugoszláv, NSZK-beli, osztrák, francia, szovjet felnőttoktatási 
szakem berek tarto ttak  — s fognak tartani — előadást. Az Akadém ia egyik célja, 
hogy ablakot nyisson a világ felnőttoktatására. A külföldi előadók nemcsak or
száguk felnőttoktatási rendszerét és annak m űködését m utatják be, hanem  elmé
leti kutatásaik eredményeit, a felnőttoktatási törekvések tendenciáit is. Előadó
ként és foglalkozásvezetőként a hallgatók is részt vesznek a m unkában. Elsősor
ban a gyakorlati problém ák exponálását és a megoldás m ódozatainak bem utatá
sát vállalják.

A tanulás spontán útja

Az előadásokon, konzultációkon, vitákon túl van a tanulásnak egy másik útja is: 
melyet a foglalkozások szünetei, a szabad idő kötetlen — m ondjuk tudom ányo
san: informális — felhasználása fémjelez. Az ismerkedések, beszélgetések, a fo
lyosói viták ugyanúgy inform ációcserét jelentenek és szemléletet formálnak, 
m int az előadások meg a tanrend szerinti foglalkozások. Gyakran ezek a kávézó, 
éjszakába nyúló társalgások és a különböző buszkirándulásokon egymás mellett 
ülők szakmai csevegése igazibb, közösségibb élmény egy-egy előadásnál.

A kiegészítő program ok között hagyom ányosan szerepel egy mezőgazdasági 
vagy ipari üzem m eglátogatása, a gyulai Várszínház valamely előadásának meg
tekintése és végül Békés megye nevezetességeivel való megismerkedés. Mindez 
m ár-m ár turisztikai program. De ha eszünkbe ju t, hogy a turisztikát a felnőttok
tatás egyik ágaként tartjuk számon, akkor szorosan vett szakmai program nak is 
tekinthető.
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A bv-intézetekben m űködő iskolák felnőttoktatási intézmények, még akkor is, ha 
fiatalokat foglalkoztatnak. Ezért a büntetésvégrehajtás és az akadém ia összekap
csolása nem erőltetett. (Itt jegyzendő meg, hogy azok a 15-16 éves fiatalok, akik 
m ár beléptek a munkam egosztás rendszerébe, a felnőttoktatás hatókörébe tartoz
nak. Nem az életkor, hanem  egyfajta egzisztenciális minőség a vízválasztó, az a 
tény, hogy a m unka m ellett tanulnak. A dolgozók iskolái esetében különösen így 
van! Hisz erőteljesen m egfiatalodtak a dolgozók iskolái a civil társadalom ban. 
Az általános iskolák az átlagosnál is jobban , hiszen a nappali iskolákból kiko
pott tanköteles korú — 16 év alatti — gyerekeket, illetve a tanköteles kort épp 
csak átlépőket fogadják be.

A dolgozók iskolái egyre inkább a nappali iskolák működési fogyatékossá
gait kompenzálják. Társadalm i feladatuk e korrigáló szerep irányába tolódik el. 
A büntetésvégrehajtási intézetekben is hasonló a funkciójuk. Nemcsak az iskola, 
a társadalm i deviancia is érintkezési terület a büntetésvégrehajtás és a felnőttok
tatás között. M indkettő bizonyos értelem ben rehabilitációs kísérlet.

A dolgozók általános iskoláinak tanköteles és ifjúsági osztályai alapvetően 
deviáns életvitelű és perspektívájú fiatalokkal, illetve fiatalkorú felnőttekkel fog
lalkoznak. Szándékuk: megkímélni őket és a társadalm at a deviancia fokozódá
sától. A börtönkapun kívüli és a bv-intézetekben lévő iskolák tanulói között nyil
ván komoly eltérések vannak a deviancia tekintetében. De nem nehéz kitapintani 
azokat a társadalm ilag, pszichológiailag, pedagógiailag, illetve andragógiailag 
azonos irányokat, amelyek a dolgozók iskoláit a reszocializálás intézményévé te
szik kint és bent egyaránt.

Kétségtelen, hogy a nálunk megjelenő devianciának m unkahelyi vonatkozá
sai is vannak. Leginkább azért, mert a reszocializálás és a rehabilitálás — mint 
tudjuk — nem lehetséges m unka nélkül. S bár a vállalatok, üzemek nem nevelési 
intézmények, mégis részesei azoknak a folyam atoknak, melyekben a deviancia 
feltűnik, s korrekciója (esetleg) végbemegy. Ami az egészen fiatalokat illeti, a 
dolgozók iskolái sok szálon kapcsolódnak a m unkahelyekhez. S napjainkban az 
iskolai felnőttoktatás korrekciós — reszocializáló, rehabilitáló — szerepe egyre 
aktuálisabbá válik, egyre inkább előtérbe kerül.

Érthető tehát, hogy az akadém ia évek óta nagy súlyt helyez a krim inálpeda- 
gógiával, krim inálandragógiával létesíthető kapcsolatokra. Tem atikájában rend
szeresen helyet ad idevágó előadásoknak, konzultációknak, vitáknak. Idén a tö 
köli intézetről, ennek kapcsán az ifjúsági bűnözésről, valam int a Tökölön folyó 
nevelőm unkáról kaptak — Vincze Tamás jóvoltából — az akadém ia tagjai ala
pos tájékoztatást. A kriminológiai vonatkozások — ha érintőlegesen is — több 
tém ában felmerültek. A továbbiakban ez a tárgykör csak folytatódni fog. Termé
szetesen elképzelhető, hogy a börtöniskolák speciális nevelési problém áit és eljá
rásait felvesszük az akadém iai tém ák állandó sorába.

Csorna Gyula

Az akadémia és a büntetésvégrehajtás
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A  BV. TÖRTÉNETÉBŐL

A  fiatalkorúak 
büntetésvégrehajtásának válsága 
1910— 1920 között

A  javító-nevelés a gyakorlatban

A Bn. 1908. évi XXXVI. törvény és végrehajtási rendelkezései 1910. január 1-jen 
léptek hatályba. Az igazságügyi kormányzat feladata most már a megvalósítás 
feltételeinek biztosítása lett. Kétségtelenül a fiatalkorúak fogházhálózatának ki
alakítása m utatkozott a legnehezebb feladatnak, mert a végrehajtás elmeleti es 
gyakorlati szakemberei egyaránt nélkülözhették még a megfelelő tapasztalatokat. 
Nem így a javítóintézetek, amelyek a Bn. hatálybalépésének évében már negyed- 
százados múlttal rendelkeztek, és -  a szakirodalomban felbukkanó kétségek el
lenére — széleskörűen elismerték őket. , x „

A javítóintézeti hálózatot az igazságügyi kormányzat a gyermek- es fiatalko
ri bűnözés elleni harc fontos eszközének tekintette, s ezért példátlan erőfeszítese- 
ket tett bővítése érdekében. Míg az 1903-ig létesített öt javítóintézet befogadoke- 
pessége 980 férőhely volt, addig 1912-ben már az állami és magán javítóintézetek 
3250 ember befogadását tették lehetővé. A meglévő öt intézet (Aszód, Kassa, Ko
lozsvár, Rákospalota, Székesfehérvár) férőhelyszámát mintegy 1200-al növelték, 
és további két javítóintézetet létesítettek (Budapesten és Szamosújvárott) össze
sen 870 férőhellyel. . . , , , ,  , f

A Bn. 24. § (2) bek. felhatalmazása alapjan javito-nevelesre nemcsak a lenti
intézeteket, hanem az igazságügyi kormányzat által arra kijelölt gyermekmenhe- 
lyeket, nevelőintézeteket, továbbá testületek, egyesületek és magánosok telepeit 
is fel lehetett használni. Ez utóbbiak — gyűjtőnevükön: magánintézetek — szá
mára sajátos jogállást biztosítottak: elsősorban fenntartójuknak voltak alárendel
ve ám működésüket azért az igazságügy-miniszter szakmailag felügyelte. A mi
niszter az intézet fenntartójával szerződést kötött, melyben meghatározták a mű
ködés feltételeit, követelményeit.

A 27200/1909. IM. számú rendelet szerint a miniszter visszavonhatta a javí
tó-nevelésre adott jogosítványt, ha a szerződésben foglaltakat — figyelmeztetés 
után is — megszegték. A magánintézetekben közvetlen utasítási joggal a minisz
ter rendelkezett, az észlelt szabálytalanságok megszüntetését csak az intézet veze
tősége útján hajthatta végre. Végső esetben a miniszter persze visszavetette az in
tézet fenntartójától a nevelési jogot, és intézkedhetett a növendékek más intézet
be szállításáról. A rendelet 2. paragrafusa összesen 12 magánintézetet, mintegy 
620 férőhellyel jelölt ki javító-nevelés céljaira. A fiúk számára kiszemelték Zino- 
váralját, Loretton-telepet, Szegedet, Gyulát, Püspöknádasd, Dunaalmás, Sopron 
és Kassa helységeket; a lányokat pedig M akóra, Szikszóra, Ecserre és Bárcara te-

1CPÍt A Bn. hatálybalépésekor tehát úgy tűnt, hogy a javító-nevelés feltételei biz
tosítottak. A szakirodalom korábban szélsőséges értékelései — amelyek a javító
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intézetet vagy tám adták joviális enyheségük miatt, vagy mint a reszocializáció 
egyedül üdvözítő intézményét fogták fel — megszűntek, helyükbe a hatékonyabb 
végrehajtás érdekét szolgáló törekvések léptek. A javítóintézeti hálózat bővülésé
vel pedig felmerült az a régóta dédelgetett elképzelés, hogy az egyes intézetek sa
játos nevelési profilt öltsenek, hogy pedagógiai módszereikkel, munkaoktatási, 
foglalkoztatási rendszerükkel alkalm asakká váljanak „hajlamaik és képességeik 
szerint” homogén beutaltak fogadására.

E program megvalósítása pedig felvetette egy központi ún. megfigyelő javí
tóintézet szükségességének gondolatát, ahol ellátnák a beutaltak szakszerű „me- 
dico-pedagógiai megfigyelését” és osztályozását. A szakirodalomban később is 
rendszeresen felbukkanó kivizsgáló- és elosztóintézet gondolata soha nem való
sul meg, de mint igény itt ötlik fel elsőként.

A munka ez idő tájt kétféle különleges kezelést igénylő csoportban folyik 
(mindkettő a budapesti gyűjtőfogház területén): a rászoruló beutaltak szűk körű 
gyógypedagógiai megfigyelése és nevelése formájában, valamint az 1912-ben lét
rehozott szigorított javító-nevelés keretében. Ez utóbbi létrehozására az kénysze
rítette a kormányzatot, hogy akadtak olyan fiatalkorúak, akik ellenszegültek a 
tanszemélyzetnek, káros hatást gyakoroltak a többi növendék erkölcsi állapotára 
vagy megszöktek. A 200 főnyi szigorított javító-nevelésre beutalt helyzetét kedve
zőtlenné tette, hogy nem tudták őket a kívánt módon elkülöníteni a többi 
elítélttől, és a velük foglalkozó személyzet nem bírt speciális felkészültséggel. 
Mindezek miatt a kormányzat ideiglenesnek, alkalom adtán továbbfejlesztendő
nek tekintette az intézményt.

A nevelőszemélyzet sajátos kriminálpedagógiai felkészítésének igénye m ár a 
Bn. hatálybalépése előtt is felmerült, szüksége az 1910-es években pedig tovább 
erősödött. A rendelet gondosan előírta a növendékek iskolai és valláserkölcsi, va
lamint m unkaoktatását ellátók képesítési követelményeit, a nevelés központi 
alakjaitól, a családfőktől pedig nem kevesebbet, mint „családapai” m agatartást 
követelt. Kiderült, hogy az intézetekben a megfelelő pedagógiai légkör kialakítá
sa nagyobb szakértelmet, odafigyelést sürget. Ugyanakkor az igazságügyi kor
mányzat a nevelés végcélját illetően m értéktartó álláspontot fogalmazott meg: 
„céltévesztettek mindazok a törekvések, amelyek a javítóintézeti növendékből 
szerény, önfeláldozó, nemes lelkű stb., szóval kifogástalan embereket akarnak 
nevelni. Ez túllő a célon, s veszélyezteti azt, amit mindenesetre el kell érni, ti. 
hogy megszűnjenek a társadalom ra veszélyesnek lenni.”

Ami a nevelés legfontosabb eszközeinek beválását illeti, elégedettség kísérte 
az iskolai oktatást, mert nem kívánt sokat nyújtani, mindössze olyan ismeretkört, 
„amilyenre egy értelmes m unkásnak, iparosnak vagy gazdának szüksége van”. 
A vizsgált időszakban a javítóintézeteknek a munkaoktatás szempontjából két tí
pusa létezett: a korszerű tanműhelyekkel és ipariskolákkal felszerelt kassai és 
aszódi intézet, valamint a szerényebb kézműiparral rendelkező egyéb intézetek. 
Az elméleti oktatást ennek megfelelően alakították ki. Kassán és Aszódon szak
oktatás, a többi helyen általános népiskolai oktatás folyt.

Bár a tapasztalatok szerint a Kassáról, Aszódról elbocsátottak sokkal köny- 
nyebben találtak m unkát a szabad életben, az elszemélytelenítő, monoton gép
ipari m unkáltatást érő tám adások miatt az igazságügyi kormányzat védekező ál
lásba szorult. Elismerte, hogy „főleg a kerti m unka gyakorol felette kedvező 
befolyást a növendékek jellemképzésére”, de mégse tanácsolta az iparoktatás 
mellőzését a javítóintézetekben, mert az „intenzívebb keresetforrást szolgáltat” .

Az iparoktatás ilyen defenzívába szorulását nem lehetett csupán pedagógiai 
érvekkel magyarázni, ugyanis a szabad iparosok konkurenciát láttak a fegyinté- 
zeti és javítóintézeti iparban. Annak ellenére, hogy az igazságügy váltig bizony
gatta, hogy az itt folyó termelés, méreteinek csekélysége miatt nem fenyegeti a
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szabad iparosok érdekeit, mégis tartós közelharcra kényszerült a kereskedelmi 
minisztériummal. E nézeteltérés — a Bn. hatálybalépését követő években — úgy 
ju tott nyugvópontra, hogy az aszódi és kassai iparoktatás fenntartása mellett más 
intézetekben nem kezdeményeztek ipari jellegű munkáltatást. Mellesleg figye
lemre méltó m ozzanata a javítóintézeti munkáltatásnak, hogy „a növendékek 
nem annyit dolgoznak, amennyit elbírnak, hanem csak annyit, amennyi a mun
kaszeretet felébresztésére, fenntartására s a kijelölt munkanem elsajátítása céljá
ból kívánatos” . , . ,

Az intézeti együttéléshez szükséges fegyelem és az életkori sajatossagokat 
toleráló bánásm ód ötvözése nem bizonyult könnyű feladatnak. A büntetés meg
torló jellegét kiirtani szándékozó felfogás tiltotta az intézetekben a katonai szi
gort, ugyanakkor a növendékek agresszivitására nehezen találtak ellenszert. Kü
lönösen zavaróak voltak a tömeges szökések. Ez azután az intézetek többségét a 
rezsim rigiditása felé sodorta.

Ennek negatív következményeit, ahogy egy korabeli jelentés megállapítja, 
m ár a kormányzat is érzékelte: „a növendékek a folytonos tanulás, munka es fe
gyelmezés folytán zárkózottá, elégedetlenné és rideggé válnak”. A veszedelmes 
időtöltéseket fel kell váltani hasznos szórakozásokkal. Ezért, folytatja a fent idé
zett jelentés, „jónak látnánk intézeteinkben a mozgófénykép-előadásoknak, a ka- 
tonai zenének mint élethivatásnak, a testnevelésnek, az önképzőköröknek, tovab- 
bá az ének és zenének m eghonosítását és rendszeres gyakorlását” . E kívánalmak 
hitelesen tükrözik azt a szándékot, amellyel igyekeztek az intézetek pedagógiai 
légkörét megjavítani, felvillantva a nevelési lehetőségek, módszerek szeles válasz
tékát

Az igazságügyi kormányzat némi meglepetéssel konstatálta, hogy a magasz
tos célzatú, a legfelsőbb körök által is támogatott pártfogó intézmények gyakor
latában megjelentek az első repedések. Az intézetekből elbocsátott fiatalkorúak 
elhelyezkedési nehézségeinek növekvő gondjait a Bn.-el létrehozott, felügyelő 
hatóságokkal megerősített utógondozó szervezetek sem tudták csökkenteni. Ek
kor vetődött fel először olyan átmeneti szállások és munkaalkalmak letesitesenek 
gondolata, amely garantálta volna a beilleszkedés szándékával kikerült, ámde a 
társadalom  fogadókészségének hiánya miatt újból veszélyeztetette vált fiatal 
ideiglenes elhelyezését. A patronázsmozgalom teherbírásának első nagy próbaté
tele volt ez, amikor szembe kellett néznie a gazdasági fellendülésen túljutott or
szág fenyegetően növekvő foglalkoztatási gondjaival. .

Az igazságügy a javító-neveles minden anom aliája ellenére eredményesnek 
ítélte az 1910—1911-es éveket. A központi statisztikai hivatal adatgyűjtése szerint 
e két évben kísérletileg kihelyezett 385 fiatalkorú (324 fiú, 61 lány) közül 248 sor
sát követték nyomon (93 eltűnt, 9 elhunyt). Ezek közül jó  m agavise le tnek  bizo
nyult 83, ingadozónak 2 és rossznak 15 százalék.

A Bn életbeléptetésekor az igazságügyi kormányzat úgy vélte, hogy a fiatal
korúakkal szemben alkalmazott intézkedések gerince a javító-neveles lesz.
1913-ban immár — három  év ítélkezési gyakorlata alapján — látható volt, hogy e 
várakozás nem teljesedik be. 1910-ben az alkalmazott intézkedéseknek 15%-a 
volt javító-nevelés, 1912-ben m ár mindössze 9%. Ugyanakkor ugrásszeruen meg
nőtt a dorgálások aránya. Az arányok e nem várt eltolódását egy ügyészi jelentes 
így magyarázza: „a javítóintézetbe való beutalási eljárás körülményes, míg a mi
nisztérium a fiatalkorút ide beutalja, addig nincs őt hol ideiglenesen elhelyezni
— ezzel szemben a dorgálás egyszerű, gyorsan foganatosítható blankettamunka, 
és az ügyviteli statisztika szempontjából mégiscsak ítéletnek szám it. . .  a más irá
nyú elfoglaltsággal túlterhelt bíráktól nem is lehet kívánni, hogy a könnyebb es 
egyszerűbb intézkedés helyett a körülményesebbet és nehezebbet válasszak .
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Lám, az igazságszolgáltatás szerkezetének hiányosságai milyen könnyen le
fékezik a reformgondolatokat, milyen gyorsan válnak délibábbá a leggondosab
ban felépített elképzelések, ha azokat a hétköznapok kemény, apró munkájával 
kell megvalósítani. Az igazságügyi kormányzatot a továbbiakban az a remény 
ösztönözte, hogy a ham arosan életbe lépő törvény alapján a fiatalkorúak bírósá
gain „gondosan kiválasztott és más m unkától teherm entesített kiváló bírák fog
nak ítélkezni”.

A  fogházbüntetés végrehajtásának problémái

A felnőttkorúaktól elkülönített fogházbüntetések végrehajtása arra késztette az 
igazságügyi kormányzatot, hogy főügyészségi székhelyenként elsősorban a — ki
sebb befogadóképességű — törvényszéki fogházak közül jelöljön ki néhányat a 
fiatalkorú elítéltek befogadására. 1910-ig tizenhárom ilyen intézetet létesítettek 
(Brassó, Budapest, Győr, Gyula, Kassa, Kolozsvár, Lúgos, Marosvásárhely, 
Nyíregyháza, Nyitra, Pécs, Pozsony, Zom bor területén) — összesen 1200 férő
hellyel (ebből 300 lányok számára).

Az új fogházszisztéma életbelépésétől számított egy év múlva — részben az 
ítélkezési gyakorlat, részben a fogházi vezetők értékelése alapján — m ár bizo
nyos következtetéseket lehetett levonni a rendszer működéséből. Ezek többsé
gükben kedvezőtlenek és távol esnek a Bn. és az FhR. szándékától. A törvényho
zói elképzelés (lásd a 27300/1909. IM. számú rendeletet a fiatalkorúak fogház-, 
államfogház- és elzárásbüntetésének végrehajtása tárgyában!) olyan ítélkezési 
gyakorlatot akart inspirálni, amely a fogházbüntetést tartalm ában is alkalmassá 
tenné a nevelőhatások érvényesítésében.

Ám a bírói gyakorlat — nem tudván elszakadni a korábbi tettarányos ítélke
zés bejáratott formuláitól — zömmel rövid, s így az FhR. fogházszisztémájához 
nem illeszkedő ítéleteket hozott. Jól tükrözi ezt egy 1910-es ítélkezési statisztika.

A fiatalkorúak fogházbüntetésének 
időtartama

Időszak
A

járásbíróság
eljárásában

A
törvényszéki

eljárásban

1 — 15 nap 70% 40%
16—30 nap 24% 41%
1 hónapon túl 6% 10,5%
1 éven túl — 8,5%

E tekintetben nem hoztak jelentős 
változást a „békeévek” sem, annak el
lenére, hogy a fogházra ítélt fiatalko
rúak száma megkétszereződött (mert 
közben a javító-nevelésre ítéltek létszá
ma a felére csökkent):

Év
szám

A  fogházra ítéltek  
száma

A javító-nevelésre  
ítéltek száma

1910 1923 553
1911 2113 770
1912 2786 823
1913 2501 275

A fogházra ítélések között továbbra 
is a rövid tartam úak dom ináltak:

Év- 6 hónapnál 1 évnél többre
szam kevesebbre ítéltek ítéltek

1912 1317 135
1913 1523 68 (!)

A kormányzat gondos előkészülete, amely átlagosan másfél-két év időtarta
mú ítélettel számolva alakította ki a fiatalkorúak fogházhálózatát, feleslegesnek 
bizonyult.

Az FhR. a fiatalkorúak számára kijelölt fogházak személyzetét állította a 
legnagyobb próbatétel elé. A fogházreform a felnőtt korúak büntetésvégrehajtá-
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sát ellátó intézetek fegyelemre bejáratott reguláját igencsak váratlanul érte. 
A szakok, osztályok m űködésének progresszív m echanizm usa a rezsim keretein 
belül a fiatalkorú elítéltek ú jfajta pedagógiai tudatosságú megközelítését igényel
te volna. Míg a javítóintézetek tevékenysége kapcsán m ár felhalm ozódtak bizo
nyos krim inálpedagógiai tapasztalatok (és ezeket egy ugyan még erőtlen elmélet, 
de tám ogatta), addig a fogházszemélyzetet teljesen felkészületlenül érték az új 
igények. A problém ákat még fokozta, hogy a bíróságok ítélkezési gyakorlata kö- 
vetkezetében rendkívül nagy volt a fluktuáció. S azoknak a száma, akikkel a 
m unkát valóban el lehetett volna kezdeni — az FhR. szisztémája szerint — egy- 
egy intézetben alig halad ta meg a 20-at, 30-at.

Szőllősy Oszkár, a két világháború közötti büntetésvégrehajtás egyik jeles 
szakem bere pontos szim ptóm át nyújt az FhR.-ről és végrehajtásáról: „túlzott osz
tályozással és az egyes csoportokban, sőt a csoportokon belül is különböző eljá
rási m ódok m egállapításával kockáztatta a rendelkezések végrehajthatóságát. 
Régi tapasztalás, hogy ugyanabban az intézetben különböző m ódon kezelni, élel
mezni, oktatni a letartóztatottak egyes csoportjait — elegendő helyiség és sze
mélyzet hiányában — úgyszólván lehetetlen. N álunk ilyenfajta szabályzat alkotá
sánál elsősorban a meglévő fogházviszonyokra kellene figyelemmel lenni, külö
nösen olyan időben, am ikor új intézetek létesítésére nincsen semmi kilátás”.

A kialakult helyzet az igazságügyi korm ányzatot a végrehajtási rendelet fe
lülvizsgálatára késztette. Láday István királyi ügyész, aki egyike volt az FhR. 
m egalkotóinak, 1913 m árciusában a fiatalkorúak bírái, ügyészei, pártfogó-tisztvi
selői előtt fújt visszavonulót. Ám a fogházszisztéma m egvalósíthatatlan elemeitől 
teljesen nem  tudott elszakadni. A m agyar rendszer számos vonását az angol, 
am erikai modell továbbfejlesztéseként fogta fel. így védelm ébe vette a fiatalko
rúak befogadás utáni m agánelzárását, ha azt rugalm asan kezelik (ha tartalm a a 
fogoly m agatartásától függ, és később valamivel feloldják a szigorú egyedüllétet).

Nem helyeselte ugyanakkor a kötelező m agánelzárást a szabadítás előtt, 
m ert azt egy középkori szokás felelevenítésének tartotta. (Ennek alapján még a 
XIX . században is alkalm azták a büntetés elején és végén a beköszöntő, illetve 
búcsúzó m egkorbácsolást.) Láday a m agyar szisztéma csoportosításra vonatkozó 
felfogását előnyösebbnek találta az angolokénál, m ert mértékletesen kevés, 
m indössze három  (büntetlen előéletű, visszaeső és szokásos bűntettes) csoportot 
létesített, am elynek egymástól való elkülönítése, oktatása, m unkáltatása — úgy
m ond — nem ütközhet nehézségbe. Ládayt ebben nem igazolta az idő, ám az is
kolai és m unkaoktatásra tett észrevételei megszívlelendők: „a rendelet nem fut
kos elérhetetlen ideálok után, hanem  helyes gyakorlati é rzék k e l. . .  az iskolai 
oktatás aszerint van m egállapítva, hogy mennyi a fiatalkorú előképzettsége és 
m ennyi a büntetés tartam a . . .  a m unkaoktatásnál pedig kizárólag a képzést te
kinti feladatul és a jövedelm ezőséget egyáltalán nem tekinti szem pontnak” .

Láday büszke arra, hogy a m agyar rendszerben a fogolynak két osztályon 
kell keresztülküzdenie magát, míg az am erikai R eform atoryban csak egyen. Azt 
viszont a szisztéma hibájául rója fel, hogy a magyar elítélt csak akkor szabadul
hat, ha büntetésének kétharm adát m ár letöltötte. Ezért javasolja, hogy a törvény- 
hozás — közelítve a Borstalhez — tegye lehetővé a büntetés egynegyed vagy egy- 
harm ad részének letöltése után a szabadítást. Az elítéltek érdekeltté tételének 
fokozása m iatt term észetesen azzal a m egszorítással, hogy erre csak az első osz
tályból kerülhet sor. Ezzel párhuzam osan pedig kifogásolja, hogy nem vettük át 
a külföldi m egoldások jegyrendszerelem ét: nálunk a büntetés törvény szerint el
engedhető egyharm ad részét oly m ódon kellett volna kapcsolatba hozni a jegy
rendszerrel, hogy „az első osztályba való bejutás után m inden egyes jegy a bünte
tési időnek megfelelő számú nappal való megrövidítését jelen tse” .
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Bármennyire is konstruktívak e javaslatok, hiányzott belőlük miként az 
FhR. egész fogházfelfogásából — a magyar viszonyok reális ismerete, a fogházak 
tárgyi és szellemi teherbíró képességének objektív megítélése. Az íróasztal mö
gött megálmodott elvek — mint annyiszor a büntetésvégrehajtás történetében — 
gyakorlatba ültetésükkor szétzúzódtak a valóság makacs próbakövén. A törvény- 
hozás jó  szándéka, világszínvonalú felkészültsége kevés, ha az igazságszolgálta
tás jól kigondolt útján megfelelő szakapparátus hiányában nem lehet végigmen
ni, vagy ha az amúgy is pénztelenséggel küszködő ország ráadásul kispolgári 
priidériával fordul el a rabok helyzetének anyagi finanszírozásától.

Amikor az igazságügy-miniszter 1913 elején megfordult néhány fogházban, 
rájött: felesleges e bonyolult szisztémát fenntartani. Elrendelte, hogy az egy év
nél hosszabb szabadságvesztésre ítélt fiatalkorúakat vonják össze egy országos 
intézetbe. (Jobb megoldás híján eleinte a budapesti gyűjtőfogházba helyezték el 
ő k e t) De nagyobb horderejű volt az a döntése, amely m ódosította az FhR.-t: a 
46681/1913, illetve a 20396/1914. IM. számú rendelettel megszüntette az 
elítéltek csoportba sorolását, egyszerűsítette az osztályozás rendszerét és a bünte
tés szakokra bontását. . .

A m ódosított szisztéma szerint a fiatalkorút legfeljebb harminc napig lehe
tett — megfigyelés alatt — magánelzárásban tartani. Ezután közösségbe kerülhe
tett, de csak a szigorú II. osztályba. Innen ju thatott a házi tanács határozata alap
j á n — ha szorgalmával és jó  magaviseletével ezt kiérdemelte — az I. osztályba. 
A két osztályt egymástól elkülönítették, rezsimüket differenciálták:

Rezsim beli jellem zők I. osztály II. osztály

Ruházat saját kincstári

Szabadidőtöltés testgyakorlat, játék, ének, zene
katonai rend
és csuklógyakorlatok, séta

Levélírás hetente kétszer kivételesen

Látogatás hetente egyszer kivételesen

M unkaidő napi 8 óra napi 10 óra

Munkajutalom
kétszerese a 11. osztályba  
sorozottakénak

fele az 1. osztályba  
sorozottakénak

Feltételes szabadság javasolható nem javasolható

Az így bevezetett végrehajtási szisztéma kétségkívül közelebb állt a gyakor
lati megvalósíthatósághoz. Ám a magyar törvényhozás — külföldön is ismertté 
vált -  korszerű kezdeményezése a fiatalkorúak fogházügyében rövid néhány ev 
alatt életképtelenné vált. Angyal Pál, aki növekvő aggodalommal szemlelte a fej
leményeket, önkritikusan jegyezte le: „A mi büntetőjogi s a fiatalkorúakat érintő 
kriminálpedagógiai kultúránk amolyan szappankultúra. Hónapokig elvitatko- 
zunk egy-egy törvénytervezet alapgondolatán, a részleteket aggodalmasan illeszt
jük egymáshoz . . . ,  de nem törődünk azzal, hogy a kérdéses intézmény az életben
hogy fest, működik-e egyáltalán”.

Az FhR. 1913/14. évi rendeletének módosításait nem kiserte semmitele 
elemzés vagy agitáció, mindössze egy szűkszavú közlemény adta tudtul 1913 ok
tóberében az országos fogház kijelölését, de már jelezte is a megoldás ideiglenes 
jellegét: „az eredményre nagyobb kilátást látszik nyújtani, ha egyes vidéki fogha
zakba csak bizonyos típusú fiatalkorúak utaltatnak be” . Az igazságügyi kor
mányzat a fiatalkorúak bíróságainak létesítésével akarta a rövid tartam ú foghaz-
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büntetések szám arányát csökkenteni. E koncepció jegyében az év végén a fiatal
korúak befogadására kijelölt kerületi fogházak fele részének ideiglenes fenntar- 
tasa m ellett á ttért az országos fogházak szervezésére.

A  fiatalkorúak bíróságainak létrehozása

A fiatalkorúak anyagi büntető jogának korszerűsítését a törvényhozás által régóta 
tervbe vett, a szakirodalom  által pedig egyre jobban  sürgetett eljárásjogi reform 
követte. Az 1913. évi VII. törvény a fiatalkorúak bíróságáról (a továbbiakban 
F b .!) m inden büntető  hatáskörrel rendelkező törvényszéken belül létrehozta
1914-től a fiatalkorúak önálló  büntetőbíróságát. Ezekhez az igazságügy-m iniszter 

je lö lt ki bírákat, akik egyes bíróságként, első fokon já rtak  el a fiatalkorúak bűn
ügyeiben. E különleges bíróságok szakítottak a klasszikus iskola tettarányos ítél
kezési gyakorlatával és intézm ényesítették a prevenció elvét a gyakorlatban.

A fiatalkorúakkal kapcsolatos ítélkezés a lapgondolata  a nevelés, a mentés, a 
megelőzés lett. Az Fb. indoklása így festett: „A m int az új anyagi jogszabályok a 
fősúlyt a nevelésre fektetik, úgy az alaki jogszabályoknak sem feladata többé, 
hogy a bírót egy-egy vád tárgyává tett tényállás m inden apró  részletének felderí
tésére kötelezzék. A főcél itt a cselekm énnyel való vonatkozásban az egyéniség 
m egism erése.” A fiatalkorú bírájának  tehát a terhelt jövőbeli m agaviselete érde
kében kell a legcélravezetőbb intézkedést m egtalálnia, ehhez azonban m egbízha
tó ism eretekre van szüksége, különösen a fiatalkorú erkölcsi és értelm i á llapo tá
ról. Ami a fiatalkorú életviszonyait illeti, arról a bíró által kijelölt pártfogó-tiszt- 
viselő, esetleg a patronázs egyesület tagja tudósít egy környezettanulm ányban.

M ind a jogi, m ind pedig a pedagógiai szakirodalom  lelkesen üdvözölte e ki- 
véí,el.?s büntető  ítélkezést, és féltő aggodalom m al tekintett a bíróságok akadozó 
m űködésére. Ennek az volt az oka, hogy a jövőbe tekintő új típusú ítélkezés egé
szen m ás gondolkodást, alapos pszichológiai, pedagógiai, szociológiai felkészült
séget igényelt a bíráktól. Az Fb. a fiatalkorú terhelttel szembeni eljárásban szá
mos nevelő célzatú egyszerűsítést engedélyezett. így például a bíró, ha m egism er
te a fiatalkorú abnorm is fejlődésének előidéző okait, akár tárgyalás nélkül is 
m egállapíthatta a legm egfelelőbb javító-nevelő intézkedést. Tárgyalás kitűzése 
esetén pedig elrendelhette a nyilvánosság csökkentését, esetleg teljes megszünte
tését is. Az Fb. anyagi, jogi rendelkezéseket is tartalm azott: így többek közt a 
fogházbüntetés felső határát tíz esztendőről tizenötre emelte a 15. életévüket be
töltö tték  esetében, ha cselekm ényükre a törvény halál- vagy életfogytig tartó  
fegyházbüntetést á llapíto tt meg.

A háborús évek

A háború  1914 derekán tört ki, az év végén pedig m ár érzékelni lehetett — a vá
rakozásokkal és a tudom ányos előrejelzésekkel ellentétben — a fiatalkorúak bű 
nözésének riasztó em elkedését. Az 1914 nyarától 1915 februárjáig eltelt fél év 
alatt 30%-kal nőtt a fiatalkorúak elleni feljelentések száma. M indezt kiváltotta az 
iskolai oktatás szünetelése, a gyerekek csavargása, valam int az a tény, hogy a csa
ládfő hadba vonulása anyagilag is hátrányosan érintette a családokat, elerőtlení- 
tette azok érzelmi, fegyelmező funkcióját.

De a háború nyom asztó pszichikai hatása is m egtette a m agáét. Ráth-Végh 
István az egyik korabeli folyóirat hasábjain így ír erről: „a levegő tele van izga
lom mal, villamos feszültséggel, valódi és nagyított hírek járnak  szájról szájra . . .
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a legnyom orúságosabb a lelki hatások közül az az egyenesen m érgező erő, mely- 
lyel a legitim  töm eggyilkosok hívei a fiata lkorúak  kedélyére h atnak  .

E helyzetben okkal m erült fel a kérdés, vajon a Bn.-ben és az Fb.-ben íntez- 
m ényesült vívm ányok kiállják-e a történelm i teherp róbát?  A fiatalkori bűnelkö
vetések szám ának gyors em elkedése szinte fe ldo lgozhatatlan  nyom ás ala ju tta tta  
az ú jonnan  létrehozott fiata lkorúak  bíróságait. A háború  alatt m ásfele to rdulo  
patronázs erők m iatt egy-egy pártfogó-tisztviselőnek évente kb. 500 környezetta
nulm ányt kellett elkészítenie. A sorozatban  gyártott, nagyreszt fogyatékos es 
m egbízhatatlan elő tanulm ányok nem  nyújto ttak  megfelelő tám pon to t a bira
számára a fiatalkorú  egyéniségének m egism eréséhez.

így a b írák  nem  tud tak  elszakadni a bűncselekm enyek súly szerinti ertekele- 
sétől és a rövid tartam ú szabadságvesztések kiszabásának rossz hagyom anyatol. 
A fogházbüntetés végrehajtásának m űködési zavarai, továbbá a rövid tartam ú 
fogházbüntetés kiszabásának m egkerülése m ár a háború  első éveiben többszörö
sére duzzasztotta a javító-nevelésre ítéltek szám át:

Jellem ző, hogy a hat honapo t meg 
nem  haladó  fogházbüntetések aránya

Év
szám

Fogházra ítéltek  
szám a

Javító-nevelésre  
ítéltek  szám a

1913 2501 275
1914 2251 1050
1915 2332 1069

az igazságügyi korm ányzat m inden 
jó ak ara tú  intelm e ellenére — 1914-ben 
az ítéletek 78%-a, 1915-ben pedig  m ár 
83%-a. így 1914-ben m indössze 111,
1915-ben 142 fia ta lkorú t u ta lt a b író 
ság egy évnél hosszabb tartam ú fog
házbüntetésre.

Term észetesen háborús helyzetben — növekvő krim inalitás ellenére — nem
lehetett az in tézethálózato t bővíteni.

Elsőként a javító in tézetekben m erültek fel férőhelygondok, ezeket azonban 
sajátosan o ldo tták  meg. Az 1914 és 1915 között befogadottak  intézeti tartasa t lé
nyegesen lerövidítették, 1916 elejétől pedig az arra  alkalm asakat katonai szolga
latra  hívták be. Az aszódi, a kassai, a kolozsvári és a szekesfehervari intézeteket 
ugyanakkor katonai célokra vette igénybe a korm ány, s így csaknem  ezer tővel
csökkentette a befogadható  létszám ot. ,

A korábbi évtizedekben kialak íto tt kedvező nevelői légkört a h ad ra  lógható  
nevelőszem élyzet eltávolításával csaknem  felszám olták. A nevelői légkör rom lá
sával párhuzam osan  kedvezőtlenül alakult a m unkáltatás, az m tezeti rend  hely
zete is. Vámbéry keserűen állapítja meg az intézeti nevelőkről: „C saládfőink sok
kal inkább kishivatalnokok e típus m inden félszegségével és kicsinyessegevel, 
sem m int a nevelés a p o s to la i . . .  a szakképzés és ennek m egfelelő javadalm azas 
nélkül a m egélhetés nyom orúságával küszködő tan ítók tó l, akik h ason líthata tla
nul terhesebb m unkát végeznek, m int népiskolai kollégáik, többet alig is varha
tunk. Ennek a problém ának  a m egoldása elsősorban pénzkérdés, ezenfelül pedig 
a m egfelelő kiképzéstől és a m a teljesen hiányzó szakfelügyelettől függ.”

Nem  segítette a javító in tézetek  m unkáját a háborús közvélem ény két ham is 
feltételezése a növendékek elkényeztetéséről, valam int eltartásuk költségeiről. 
Vámbéry — m iután  1916-ban m egism erkedik néhány  intézettel — szenvedelyes 
hangú cáfolato t ír. Bebizonyítja, hogy a híresztelések ellenkezője igaz: a növen
dékek kenyér- és húsellátása je len tősen  rom lott, anyagi és egészségügyi ellatasa a 
m inim álisra szorítkozott, s m indez rendkívüli helyzetbe sodorta  a jav ító in tézete
ket, m elynek csupán  egyik kísérőjelensége volt a szökések szám ának állandó gya-

P A háborús évek nem  hoztak m egnyugtató m egoldást a fia ta lkorúak  fogház- 
ügyében sem. Az FhR. m ódosítását (egyszerűsítését) követően a fogházra ítélt fi
atalkorúak  létszám ának em elkedésével az igazságügyi korm ányzat fo lyam atosan
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szélesítette a fiatalkorúak országos fogházhálózatát. 1917-ben m ár hat országos 
fogház — a fiúk számára Cegléd, Győr, Gyula, Kolozsvár, a lányok számára Ko
m árom  és Nyítra — m űködik összesen mintegy 550 elítélttel. A rendkívüli hely
zetben természetesen m egvalósíthatatlannak tűntek azok a korábbi célkitűzések, 
amelyek a fiatalkorúak elkülönített, szisztematikus nevelésére irányultak.

M indenütt a helyi lehetőségek és szükségletek diktálják a végrehajtás m ódo
zatait. Jellemző, hogy ezekben az években a fiatalkorúak zöme a felnőtt 
elítéltekkel együtt mezőgazdasági m unkát végez. A háború a pártfogóm unkát is 
szétzilálta. A pártfogómozgalom  fő ereje a rokkantak, sebesültek, árvák, özve
gyek tám ogatását célozta meg. De sok esetben az is kiderült, hogy a lelkes agitá- 
cióval létrehozott egyletek csupán a papiroson festenek szépen, az életben nem 
töltik be igazán feladataikat. A Bp.-i Felügyelő Hatóság 1915. évi jelentése is ezt 
tanúsítja.

A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásának jóform án a Bn. hatálybalépésétől 
súlyosbodó gondjait még tovább fokozták a hosszú és egyre kilátástalanabb há
ború terhei. A fiatalkorú bűnelkövetők ügyétől lassan-lassan elfordultak a szak
mai közélet képviselői más, szélesebb politikai és gazdasági dimenziójú kérdések 
felé. Akik mégis m egm aradtak a Bn. és az Fb. szellemének védelme mellett — 
mint Vámbéry Rusztem, Kárm án Elemér, Finkey Ferenc —, utóvédharcokra 
kényszerültek, hitüket pedig m ár a háború utáni józanabb, konszolidáltabb kor
szak reménységéből merítették. Vámbéry sommás megfogalmazása szerint „alap- 
gondolatában és szerkezetében az a koncepció, amelyet a Bn. és az Fb. megvaló
sítani igyekszik, életrevaló és egészséges. A legnyom atékosabb kifogás, amely 
ellene emelhető, a végrehajtásnak részint emberi, részint nemzeti gyarlósága”.

Finkey is védelmére kelt a két törvénynek, mondván, hogy a fiatalkorúak 
krim inalitása elleni küzdelem minél teljesebb és következetesebb végrehajtásukat 
követeli tőlünk. Fejlesztési javaslatai pedig a gyakorlatban elégtelennek bizo
nyult eljárási és végrehajtási intézményeket veszik célba. A fiatalkorúak bírósá
gai számára nagyobb önállóságot, a pártfogó-tisztviselőktől nagyobb odafigye
lést, pedagógiai-erkölcsi „felnövekedést” követel, és nem utolsósorban az intézet- 
hálózat bővítését indítványozza.

Véleménye szerint m enhelyekre, országosan 20-25 kisebb (50-60 elítéltet be
fogadni képes) javítóintézetre, továbbá m inden ítélőtábla-kerületben egy-egy fia- 
talkorúakra specializálódott fogházra lenne szükség. Azoknak pedig, akik kétel
kednek e program  anyagi terheinek vállalhatóságában, a következőket írja: „a 
börtönügyi szakemberek körében rég elintézett kérdés, hogy a börtönügyi és még 
inkább a gyermekvédelmi és javítónevelési kiadások nem improduktívak, sőt a 
leghasznosabb és erkölcsileg dúsan jövedelm ező befektetések”, és ahogy rövidlá
tás volt eddig is a börtönügyi intézmények fejlesztését célzó kiadásoktól irtózni, 
úgy a háború után — szögezi le — ez még nagyobb hiba lesz.

A forradalmak időszaka

Szinte csak napok teltek el az 1918-as október végi polgári dem okratikus fordu
lat óta, m ár kritikus hangvételű írások kezdték tám adni az igazságügyi korm ány
zat tétlenségét a fiatalkorúak — m egállíthatatlannak tűnő — krim inalitása miatt. 
A háború egyik legriasztóbb következményeként a hadiárvák száma m eghaladta 
a százezret, az éhező, rongyos, fedél nélkül m aradt gyerekek ellátása azonnali in
tézkedést követelt. Az „erkölcsileg fogyatékos” gyermekek, a kisebb-nagyobb 
bűncselekményt elkövető fiatalkorúak megmentése, a javításukra mozgósítható 
intézm ényrendszer pedagógiai kiüresedése előrevetítette a helyzet további rom lá
sát.



A polgári forradalom  újító lendületében m egjelenő írások a fiatalok bűnözé
sének megelőzése érdekében az állam  fokozott szociálpolitikai beavatkozását 
sürgették. De em ellett „az erkölcsileg fogyatékosok” konzekvens pedagógiai be
folyásolását követelték, főleg K árm án Elem ér, aki az igazságügy hatáskörébe ta r
tozó javító- és nevelőintézetek m űködési h ibájául ró tta  fel a tudom ányos m egala
pozottság fogyatékosságait. Úgy vélte, létre kell hozni egy differenciált intéz
m ényhálózatot, am elyben egym ástól elkülönítve nevelhetők a m ás-m ás okból 
lezüllött fiatalkorúak.

Nézete szerint a fiatalok krim inalitását három  fő tényező okozhatja: a gyen
geelm éjűség, a pszichopátia erkölcsi defektussal já ró  esetei, végül a negatív kör
nyezeti hatásokból eredő antiszocializáció. Az első két csoportba sorolható  fia
talkorúak  különleges gyógypedagógiai nevelést igényelnek, míg a harm adik  cso
portba  tartozókkal szem ben „sem m iféle külön pedagógiai szabály nincs . . .  csu
pán bizonyos nevelési eszközök pótlása és kiegészítése. A gyerekek érdeke a 
rendes életbe való visszavezetés és nem  az elkülönítés, amely csak ott indokolt, 
ahol a fiatalkorú  egész szociális életének átalak ítása szükséges.” A szerző kiáb
rándu ltán  nyilatkozik a javító in tézet állapotáró l, m erthogy büntető  jellegük nem  
szűnt meg, a fiatalokat ezekre a helyekre lényegében in ternálják , ho lo tt m aguk az 
intézm ények enyhébb fokú szabadságvesztés végrehajtására szolgálnak.

K árm án nézetei erőteljesen hato ttak  a Tanácsköztársaság gyerm ekvédelm é
nek szabályozására. A Forradalm i K orm ányzótanács a büntetőjog elnyom ó 
funkcióját felism erte és alkalm azta, ugyanakkor egyértelm űen elvetette a fiatal
korúakkal szem ben annak  represszív, m egtorló jellegét. Szabó A ndrás helyesen 
állapítja meg: „a fiatalkorú  bűnözés leküzdésének jogi eszközeit a p ro letár állam 
kulturális nevelő funkciójának, az ifjúság szocialista nevelésének részeként, ki
egészítő speciális eszközeként fogta fel és ennek m egfelelően szabályozta. K övet
kezésképpen helyesebb a fiata lkorúak  büntetőjoga helyett a Tanácsköztársaság 
igazságügyi gyerm ekvédelm éről és kisegítő szociális neveléséről beszélni.”

Az igazságügyi gyerm ekvédelem  kisegítő jellege abban  állt, hogy intézm é
nyeit csak abban  az esetben óhajto tták  igénybe venni, ha az erkölcsi rom lás ú tján  
sem az iskola, sem a tanács, sem az egészségügy és népjólét intézm ényei nem  vol
tak képesek m ár m egállítani a fiatalkorút. A Forradalm i K orm ányzótanács 
LX X II. számú rendelete nyom án egyelőre B udapesten jö ttek  létre a gyermekvé
delem  szervei, az ún. gyerm ekbiztosságok, am elyek a fiata lkorúak  bíróságainak, 
a patronáló  tisztviselőknek a korábbi években tapasztalt m űködési hiányosságai 
következtében az ügy központi szerveivé váltak. A 18. életévét még nem  betöltö tt 
fiatalkorú ügyeivel a gyerm ekbiztosok foglalkozhattak, szükség esetén eltávolít- 
hatták  a fiatalkorút addigi környezetéből.

A gyerm ekbiztosságot az alábbi intézetek segítették: a gyerm ekm entő o ttho 
nok, a megfigyelő átm eneti o tthonok  és a B udapesti K rim inálpedagógiai Intézet. 
A gyerm ekbiztosok m unkáját pedig közvetlenül a pártfogók helyébe lépő gyer
m ekőrök tám ogatták. A volt pártfogók szakmai dilettantizm usából okulva gyer
m ekőrré csak egy szociálpedagógiai tanfolyam  elvégzése u tán  lehetett kinevezni 
azt, aki e lsajátíto tta a m egértő bánásm ód fortélyait, a szükséges elm életi, gyakor
lati ism ereteket.

A korm ányzótanács rendelete — többek  között — lehetővé tette, hogy a 
gyermekügyi biztosság a legm egfelelőbb intézeti nevelést írja elő a fiatalkorú 
egyénisége szem pontjából. Ennek érdekében vették tervbe egy, a kor tudom á
nyos eredm ényeit szintetizáló, differenciált nevelőintézet-hálózat létrehozását. 
Ez az alábbi m ódon nézett volna k i :

„ 1. Átm eneti nevelő o tthonok  oly gyerm ekek szám ára, akik környezetükben
erkölcsi rom lás veszélyének vannak  kitéve vagy társadalom ellenes m agatar-
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tást tanúsítanak , de sem testi, sem szellemi fogyatkozásban nem szenved
nek;
2. m unkára nevelő intézetek ugyanilyen serdültek  szám ára;
3. intézetek erkölcsi fogyatkozásban szenvedő gyengeelm éjűek és gyenge te-
hetségűek szám ára;
4. intézetek erkölcsi fogyatkozásban szenvedő idegbetegek szám ára;
5. intézetek közveszélyesek szám ára.”
A megfelelő intézkedés (intézetbe helyezés) kiválasztása céljából alkalom ad

tán a gyerm ekbiztosságok nevelésügyi tanácsadó  szerve — a K árm án Elem ér ve
zette K rim inálpedagógiai Intézet — végzett orvosi, lélektani, pedagógiai vizsgá
latot. Az intézet szakvélem ényének m eghallgatása ném ely esetben kötelező volt.

H a a Tanácsköztársaság rövid fennállása m iatt nem  is valósulhattak  meg a 
tervezett elképzelések, m egszívlelendő, hogy a gyerm ekvédelm et, az erkölcsi zül
lés ú tjára  sodródo tt fia talkorúakkal való törődést az új forradalm i állam  még 
élethalálharcának közepette is fon tosnak  ítélte. H a a fiatalkorúak büntetőjogi fe
lelősségének fe ladása és a felelősségnek a régi fö ldesúri-kapitalista rendszerre 
való hárítása téves törekvés is; a deviáns fiatalok visszavezetése a társadalom ba, 
e visszavezetés m ódszereinek lelkes kutatása figyelemre m éltó példa lehet a ma 
szakem bere szám ára.

Dr. Lőrincz József

Felhasznált irodalom

A n gya l Pál: A  fiatalkorúak bírósága a háború  
alatt és a háború után. Jogtudom ányi K özlöny, 
1917. évfolyam  

A fia ta lk o rú a k  bírái, ügyésze i és pártfogó  tisz tv i
se lők  részére rendezett továbbképző  tanfolyam on  
ta rto tt előadások. E lső és m ásod ik  sorozat. B uda
pest, 1913 és 1914.

Finkey Ferenc: A  fiatalkorúak krim inalitásá
nak n övek vése e llen i teen d őink . B űnügyi Szem 
le, 1917. évfolyam

K árm án  Elem ér: A z erk ölcsileg  fogyaték osok

jav ító - és n evelő in tézete in ek  ped agógia i reform 
ja. A G yerm ek, 1919. évfo lyam

N em es L ipó t: A  fiatalkorúak bíróságáról szó ló  
1913. évi V II. te. gyerm ektanulm ányi szem p on t
b ól. A  G yerm ek, 1913. évfolyam

Ráth-Végh István: A háború és a fiatalkorúak. 
Bűnügyi S zem le, 1915. évfolyam

S zabó  A n drás:  A  fiatalkorúak és a büntetőjog. 
K özgazdasági és Jogi K önyvk iadó, 1961.

S zö llő sy  O szkár: M agyar börtönügy. B uda
pest, 1935.

Vám béry R u sztem :  A fiatalkorúak b írósága a 
háború alatt és a háború után. Budapest, 1917.
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EMLÉKEZÜNK.

Kegyelet hősi halottainknak

1988. július 28-án, a Szegedi Fegyház és Börtön Alföldi Bútorgyárában keletke
zett tűz oltása közben hősi halált halt Kovács Hegedűs G ábor bv. őrnagy és Sza- 
lai Á rpád bv. alhadnagy — m unkatársaink, elvtársaink. Esküjükhöz híven életük 
utolsó pillanatáig teljesítették kötelességüket. A váratlanul kitört tűz szinte p illa
natok alatt lángtengerré változtatta a kárpitosüzem et, ahol Kovács Hegedűs G á
bor főművezetőként, Szalai Á rpád pedig főművezető-helyettesként dolgozott.

Egyikük sem törődött saját életével, testi épségével, hanem  önfeláldozóan 
irányították e rettenetes pillanatokban a személyi állom ány és a fogvatartottak 
mentését. M egpróbálták a lehetetlent, az elviselhetetlen hőség és füst ellenére is 
oltani a tüzet, fékezni terjedését, csökkenteni a károkat.

Igen nagy szerepük van abban, hogy az üzemrészben dolgozó több száz 
elítélt időben ki tudott m enekülni, és a természeti csapás — rajtuk kívül — csak 
egy fogvatartott halálát követelte. Az elszenvedett sérülések következtében, őrhe
lyükön lelték halálukat m indketten. Tettük, emberségük, hősies helytállásuk, a 
rendkívüli esemény kapcsán megm utatkozó szilárd jellem ük az egész személyi ál
lomány előtt példaértékű.

Kovács Hegedűs Gábor 1937. m árcius 7-én született Szegeden, egyszerű m un
káscsaládban. Szülei a becsülettel végzett m unka szeretetére nevelték gyermekei
ket. Általános iskoláit szülővárosában végezte, a vegyipari technikum ban meg
kezdett tanulm ányait betegség m iatt abbahagyta, és egy kárpitos ktsz-nél helyez
kedett el. Itt előbb ipari tanuló, m ajd kárpitos szakm unkás volt. Felgyógyulván 
folytatta tanulm ányait, és 1958-ban esti tagozaton leérettségizett. A katonai szol
gálat befejezése után 1960-ban kötött házasságot. Feleségével, Pocsay Erzsébettel 
boldog családi életet éltek, szeretetben, megértésben nevelték két gyermeküket. 
Kovács elvtárs 1972 januárjában  került az Alföldi Bútorgyárba kárpitos műveze
tőnek. Eredményes m unkája alapján  üzemvezetővé, 1976-tól pedig főművezetővé 
nevezték ki. 1972 októberében lett a büntetésvégrehajtás hivatásos állom ányú fő
törzsőrmestere.

1975— 1979 között — a m unka, a család, a gyerekek nevelése m ellett — elvé
gezte a Szegedi Juhász G yula Tanárképző Főiskola népm űvelés-pedagógia sza
kát. Itt szerzett ism ereteit jól hasznosította az elítéltek m unkára és fegyelemre ne
velésében. A szabad életre való felkészítésüket pedig m indig szívügyének tekin
tette.

Szorgalmas em ber volt, m indig lehetett rá számítani. Vezetői elismerték, be- 
psztottjai tisztelték, szerették. Többször tüntették ki kiváló szolgálatellátásáért, 
így m éltán volt büszke tu lajdonosa a Haza Szolgálatáért Érdem érem  bronz, 
ezüst, arany, valam int a Szolgálati Érdem érem  10 és 15 éves fokozatának.

Szalai Árpád  Budapesten született 1946. szeptem ber 16-án, többgyermekes 
m unkáscsaládból. Á ltalános iskoláit a fővárosban végezte, m ajd a Dunakeszi 
MÁV Járm űjavító M űhelyben szerzett 1961-ben asztalos szakképzettséget. A H a
tárőrségnél volt sorkatona, ahol is több kitüntetéssel ism erték el rátermettségét.
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Kovács H egedűs Gábor Szalai Árpád

1963-ban megnősült, és feleségével, Tóth Terézzel együtt Szegedre költözött. Egy 
gyermekük született.

Szalai elvtárs 1974 februárjában került az Alföldi Bútorgyárba művezető
nek. 1976-ban m int szakaszvezető lett hivatásos állom ányú. K itűnő eredménnyel 
végezte el a Faipari Szakközépiskolát, m ajd a bv. alapfokú iskolát. A szakmai, a 
büntetésvégrehajtási ismeretek m ellett törekedett politikai alapképzettséget is 
szerezni. Ezért végezte el a kétéves M arxista—Leninista Középiskolát.

1982-ben lett a kárpitosüzem  főművezető-helyettese. Tanulm ányait ekkor 
sem hagyta abba. Tudta, hogy csak akkor láthatja el feladatait még eredm énye
sebben, ha az ehhez szükséges tudnivalókat megszerzi. 1985-ben jó  eredménnyel 
fejezte be a BM Kun Béla Zászlósképző Iskolát. Szalai elvtárs magas szinten tett 
eleget szolgálati kötelességeinek. Az elítéltekkel szemben m indig határozott, kö
vetelm énytám asztó, de emellett emberséges és megértő volt. A m unkájukat nagy 
hozzáértéssel irányította.

Jó munkavégzését és fegyelmezett m agatartását több esetben elismerték. Kü
lönböző jutalm ak mellett kiérdem elte a Közbiztonsági Érem ezüst és arany, vala
mint a Szolgálati Érdem érem  10 éves fokozatát. M unkatársai szerették egyenes, 
közvetlen jellem éért, segítőkészségéért.

Kovács Hegedűs G ábor bv. őrnagyot és Szalai Á rpád bv. alhadnagyot a mi
niszter elvtárs az IM Büntetésvégrehajtás hősi halottjaivá nyilvánította. Felejthe
tetlen emlékű m unkatársainktól katonai tiszteletadás m ellett 1988. augusztus 
10-én vettünk végső búcsút.

Pongrácz Gusztáv
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In m em óriám  Lukács T ib o r  (1924— 1988)

Lukács T ibor kiem elkedő egyénisége 
volt a jogásztársadalom nak. É letútja 
izgalmas regény m egírására ad h a tn a  
alkalm at; tudom ányos m unkássága 
alap ján  pedig em lékkönyvet érdem el
ne. M erészségnek tűnhet vállalkozá
som, hogy ha vázlatosan is, m éltatni 
p róbálom  rendkívüli személyiségét.
Term észetesen a fo rdu la tokban  gazdag 
életút és életm ű ism ertetésébe nem  vá
gok bele: ehhez kicsi a látószögem , ha- 
lovány a toliam . Tanítványi tiszteletem  
és szeretetem  báto rít csupán  arra, hogy
— búcsúképpen — rögzítsem  szem é
lyével kapcsolatos néhány em lékem et.

Lukács T ibor életét a küzdelem  
kényszere kísérte végig, súlyos m eg
próbálta tások  elviselését követelve tő 
le. A szeszélyes ötvenes évek fizikai p á 
lyára szorította, hajógyári m unkás volt.
Aztán évtizedeken át szolgálta p á ra t
lan akaraterővel az igazságszolgálta
tást. Tudásszom ja, erőfeszítései végül 
m eghozták gyüm ölcsüket. M agasra ju 
to tt a hivatali h ierarch iában . Főosztály-vezetői rangot, fő tanácsosi cím et kapott, 
érdem ei alap ján  pedig m agas kitüntetések b irtokosa lett.

Tevékeny, hasznos, kom m unista életet élt. Ügyszeretet, im ponáló  tájékozott
ság, szókim ondó szellemi szuverenitás jellem ezte. T agadhata tlanu l színes egyéni
ség volt, sistergett körü lö tte a levegő a nap  m inden órá jában . Sokat, gyorsan és a 
m inőségre figyelve dolgozott. A ktivitása betegsége idején sem  csökkent. Szabóné 
Nagy Teréz könyvéről az intenzív osztályon írt recenziót. M egindító, egyszer
sm ind m eghökkentő példájakén t a szakm ai szenvedélynek.

N yugdíjasként is folyvást dolgozott. H ivatali szobájában  végzett vele tú lte r
helt szíve. Nem  b írta  azt a tem pót, am it gazdája d iktált neki. Lukács T ibort haj
to tták  a m egújuló fe ladatok, m ozgatta az elégedetlenség, gyötörték az igazság
szolgáltatás gondjai. H evítő erővel foglalkoztatta a büntetésvégrehajtás szerte
ágazó problem atikája  is. K om olyan vette, nem  tek intette holm i szakm ai dísznek 
azokat az elveket és célokat, am elyeket a Bv. tvr., a büntetésvégrehajtási jog  dek
larált. Börtönügyi elkötelezettségét könyvek, tanu lm ányok  sora dokum entálja. 
M unkássága iránytű lehet a büntetésvégrehajtás jo bb ításán  fáradozók 
szám ára.

Ő ind íto tta  ú tjára  azt a k iadványsorozatot, am ely m ár tú lju to tt a 25. köteten 
is, felkeltve rangos külföldi könyvtárak érdeklődését. H atvanö töd ik  születésnap
já ra  közre akartuk  adni szakirodalm i tevékenységének bibliográfiáját. M ár nem 
örvendeztethetjük meg vele . . .

A lkotó szellemű vezető volt, fe ledhetetlen  főnök, kedves kolléga, m unkában 
m indig segítőkész barát. Szem élyében sokoldalú  igazságügyi szakem ber távozott 
el körünkből.

Dr. Szűk László



KÖNYVEKRŐL

Dr. Kránitz Mariann: A  korrupciós bűnözés

Az év elején jelent meg a Közgazda- 
sági és Jogi Könyvkiadó gondozásá
ban Kránitz M ariann m onográfiája. 
Bár a kiadó a téma érdekes voltára te
kintettel megemelte a példányszám ot, 
a siker a vártnál is nagyobb volt. Az el
fogyott könyvek számából ítélve a 
problém a nemcsak a kriminológiával, 
büntetőjoggal foglalkozó jogászt, ha
nem a társadalm i kérdések iránt fogé
kony olvasótábor érdeklődését is fel
keltette. Hisz a korrupció fogalm ába a 
borravalótól a vesztegetésekig a jog ta
lan előnyszerzés minden formája bele
tartozik. Hogy az előny m ikor jogtalan, 
nehéz eldönteni, különösen most, am i
kor az állam a személyi jövedelem adó
val teljesen legalizálta a borravalós 
szakmákat és a paraszolvenciát.

A korrupció a bűnözés egészén belül 
viszonylag csekély nagyságrendet kép
visel, ám a jelenség a közvéleményt oly 
mértékben irritálja, az állam polgárok 
közérzetét oly mértékben zavarja, hogy 
a társadalom ra veszélyesség mértéke 
megsokszorozódik. A korrupció jelen
ségének feldolgozása az Országos Kri
minológiai és Kriminalisztikai Intézet 
több éves programja. E bűnözési jelen
séggel foglalkozva a szerző feltárja an
nak okait, elemzi azokat a körülm énye
ket, melyek lehetővé teszik létezését, 
bem utatja megjelenési formáit, válto
zásait, a hazai korrupció jellegzetessé
geit, negatív hatását a társadalom  fejlő
désére és vázolja a megelőzés lehetősé
geit.

A vizsgálódás alapm ódszere a tény- 
kutatás volt. Ehhez mintegy hatszáz 
jogeset iratanyagát dolgozta fel Krá
nitz M ariann és egészítette ki — sok el
méleti és gyakorlati szakemberrel ké
szített — interjúval. A mű bevezetőre 
és öt részre tagolódik.

Az első rész a korrupció fogalmát 
próbálja definiálni, és a jelenséggel 
kapcsolatos polgári és szocialista néze
teket taglalja. A polgári szakirodalom 
ban a nézetek, álláspontok rendkívüli 
m értékben eltérnek egymástól. A kor
rupció legáltalánosabb meghatározása 
a morális társadalm i elítélés megfogal
m azására szorítkozik, s a társadalom - 
tudósok többségének definíciója is 
ezen a szinten mozog. A legjobb polgá
ri m eghatározások társadalm i jelensé
gek köré csoportosíthatók. így beszél
nek közéletre alapító, piacorientált, va
lam int a köz iránti szolgálatra alapító 
m eghatározásokról. E három alaptípus 
mellett a legérdekesebb a hatalom  as
pektusából való közelítés.

A korrupció fogalmával kapcsolatos 
szocialista nézetek se tisztázottak. 
A szó hol különféle tartalm at hordozó 
jelentések (borravalózás, befolyással 
üzérkedés) szinonimája, hol általában 
vett morális elítélés (közéleti, erkölcsi 
romlottság). A szakirodalom  leginkább 
a vesztegetés, illetve befolyással üzér
kedés értelemben használja. Másutt 
pedig tekintet nélkül az eltérő minősé
gű cselekedetekre, összekeverik a kor
rupt egyéni m agatartást a korrupció
val, mint tömegjelenséggel.

A szerző a korrupció legfontosabb 
elemeiként a következőket sorolja fel:

— komplex társadalm i jelenség, 
amely három szinten valósul meg;

— az egymástól eltérő jelenségszin
tek dialektikus összefüggésben lévő 
minőségeket képviselnek;

— az általános szintjén a korrupció 
gazdasági és társadalmi viszonyok ál
tal determ inált történelmi produktum, 
illetve az anyagi és nem anyagi javakat 
torzítva korrigáló újraelosztási forma;

— a különös szintjén a különböző
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gazdasági rendszerek osztályviszonya
in belül egy adott csoporthoz, réteghez 
kötődő korrupt cselekvések összessé
ge;

— az egyedi szintjén egymástól elté
rő szükségletek által motivált interper
szonális viszony, ahol a passzív fél 
visszaél hatalm i erőfölényével, az aktív 
fél pedig anyagi vagy nem anyagi 
előnyhöz jut. A felek egyezményes sza
bályokat alakítanak ki, kapcsolatukat 
térben-időben szélesítik, és közvetlen 
sértett nincs;

— a korrupció egészéből kiemelt, a 
büntetőjog által értékelt részjelenség a 
korrupciós bűnözés, amit magas láten
cia jellem ez;

— specifikuma még a korrupciónak 
a viszonylagos önállóság, a láncreak
ciószerű tovaterjedés és a spontán új
ratermelődés.

A könyv második része a korrupció 
büntetőjogi szabályozásával és a kor
rupciós bűnözés alaktani jellemzőivel 
foglalkozik. E jelenség pontosan re
gisztrált mennyiségi és minőségi szem
pontok alapján tovább analizálható a 
statisztikai nyilvántartásokból. Igaz, a 
mennyiségi számbavételt a m ár emlí
tett latencia akadályozza, az összeha
sonlító elemzéseket pedig egyfelől a 
statisztikai rendszerek eltérő volta gá
tolja, másfelől az, hogy a korrupciós 
bűnözést, járulékos bűncselekm ény lé
vén, halm azati előfordulásban nem 
mindig veszik számba. A vizsgálat 
mégis lehetséges, mert a kriminálsta- 
tisztikákat döntő m ódon a büntetőjogi 
szabályozás determ inálja, és a büntető
jogi rendelkezések átfogó ismerete el
igazítást nyújt.

A büntető jogalkotás a korrupciós 
bűncselekmények körét precízen sza
bályozza. A büntetőkódexek eltérései 
ellenére a büntetőjogi konstrukció ve
zérlő elvei és a törvényi tényállások ha
sonlóak. Az európai büntető jogalko
tás egy szerkezeti egységbe töm öríti a 
bűncselekményeket a büntetőkódexen 
belül. Ezt azért teheti meg, mert a vé
dett jogi tárgy — a közélet tisztasága
— fogalmi-tartalmi köre azonos vagy 
erősen hasonló. M inden büntetőkódex

büntetni rendeli az individuális kor
rupció legtipikusabb formáját, a vesz
tegetést, s ennek m indkét (passzív és 
aktív) alakzatát. (A passzív alany álta
lában hivatalos személy, ezért a szerző 
itt írja le, hogyan határozzák meg a kü
lönböző büntető törvénykönyvek a hi
vatalos személy fogalmát.)

Az aktív és passzív alany m agatartá
sát különbözőképpen ítélik meg. Az 
aktív elkövető az előnyre vonatkozó 
ígérettel vagy tényleges előny nyújtásá
val valósítja meg a bűncselekményt, 
míg a passzív elkövető előnykéréssel, 
-követeléssel és annak elfogadásával. 
Az előnyt különbözőképpen határoz
zák meg a büntetőkódexek. Lehet ado
mány, ajándék, haszon, mely nemcsak 
vagyoni, hanem  személyes előnyre is 
kiterjedhet. A szankciók vonatkozásá
ban nagy a differencia a pénzbüntetés
től a halálbüntetésig. A törvényköny
vek sokkal súlyosabb büntetéssel bün
tetik a passzív elkövetőket, m int az ak
tívakat. A bírák esetében e bűncselek
ményt erősen szankcionálják. Az igaz
ságszolgáltatás tisztaságához fűződő 
érdekek mellett ennek komoly trad í
ciói is vannak.

M agyarországon a korrupciós cse
lekmények büntetőjogi szabályozása I. 
Istvánig vezethető vissza. A jelenlegi 
szabályozás mind a polgári, m ind a 
szocialista országok viszonylatában a 
legkorszerűbb. Az utóbbi száz évben a 
következő tendenciák állapíthatók 
meg: folyam atosan kibővült a védett 
jogtárgy fogalm i-tartalmi köre (védett
séget élvez az állami közéleten kívül a 
gazdasági és kulturális élet is); a védett 
jogtárgyak gyarapodása következtében 
tágult a passzív alanyok köre; az elkö
vetési m agatartások variációi elhatá- 
rolhatóbbá váltak pl. a nem vagyoni 
előny is előnnyé vált az idők során.

A továbbiakban a korrupciós bűnö
zés morfológiai jellemzőivel ism erked
hetünk meg. M ár említettük, hogy e 
bűnözési jelenség terjedelm ében az 
összes bűncselekm ényhez viszonyítva 
csekély jelentőségű. Az utolsó tíz év
ben az elkövetők száma enyhén, a bűn- 
cselekményeké meredeken emelkedett.
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Változott a bűncselekm énycsoport 
struktúrája, előretört a gazdasági kor
rupció. E szempontból a gazdaságon 
túl a szociális, kulturális és egészség- 
ügyi szféra a legveszélyeztetettebb.

A bűncselekm ény alaktani jellem zői
vel kapcsolatban a szerző az alábbia
kat állapítja meg:

— lényeges különbségek vannak a 
hivatali és a gazdasági korrupciós bűn- 
cselekmények között;

— a gazdasági korrupció szerkezete 
átrendeződött, leggyakoribb megvaló
sulási form ája a passzív vesztegetés;

— a hivatali korrupción belül több
nyire a két véglet realizálódik;

— a gazdasági korrupció szerkezete 
kiegyenlítettebb;

— a hivatali korrupció községi, a 
gazdasági korrupció városi elkövetési 
form a;

— a gazdasági vesztegetések 90%- 
át, a hivatali vesztegetések 54%-át és a 
befolyással üzérkedés 30%-át m unka
helyen követik el;

— a bűnmegvalósítás időtartam a a 
hivatali vesztegetések esetében két év, 
a befolyással üzérkedés esetében m ás
fél év, a gazdasági vesztegetésnél csu
pán egy év;

— a korrupciós bűncselekmények 
82%-át férfiak követik el, bár a hivatali 
korrupciós bűncselekm ények többsé
gét inkább nők;

— a hivatali korrupciót elkövetők 
életkora 10-15 évvel alacsonyabb a 
gazdasági korrupciót elkövetőkénél;

— a gazdasági korrupciós bűncse
lekmény elkövetői rendelkeznek a leg
m agasabb iskolai végzettséggel;

— e bűncselekm énycsoportban van 
a legtöbb büntetlen előéletű;

— fontos m ozzanata e bűncselek
m énycsoportnak a járulékos jelleg;

— a társadalom ra veszélyesség sú
lya az előnnyel mérhető, melynek cím
zettje a passzív elkövető, tárgya általá
ban a pénz, értéke pedig az elkövetés 
idejétől, helyétől, az uralkodó társadal
mi szokásoktól és egyéb körülm ények
től függ.

A tanulm ány harmadik része a kor
rupciót kiváltó és elősegítő körülm é

nyek értelmezését foglalja össze. Az 
oksági magyarázatok közül itt most 
csak az egytényezősöket tudjuk felso
rolni, jelesül az etnocentrizmust, a 
funkcionalizmust, a revizionizmust, az 
evolucionizmust, a kulturális m agyará
zatot, az eklektikus megközelítést és 
von Klaveren értelmezését. A szerző 
szerint még a szocialista szakirodalom 
ban sem nyert részletes kimunkálást 
„ténykutatáson alapuló és elméletileg 
is m egalapozott olyan okságmagyará- 
zat, amely a gazdasági és társadalm i vi
szonyok különböző szintű és jellegű 
összefüggéseinek feltárását kellő mély
ségű analízisét és szintetizációját egy
aránt m agába foglalná”.

A korrupciót mint egyedi jelenséget 
a bűnügyi tudom ányok vizsgálják, a 
szociológusok és a közgazdászok pe
dig, mint a jövedelemelosztás rendsze
rét torzító kísérőjelenséggel foglalkoz
nak vele. Sok esetben a kifejezetten 
korrupciós kutatások is a közgazdá
szok és szociológusok m egállapításait 
veszik át. A kiváltó okot a kereslet és a 
kínálat összhangjának hiányában, rövi
den a hiánygazdálkodásban lelik fel. 
A szerző ez irányú nézeteit a tanul
mány következő fejezetében fejti ki, 
két csoportra osztva a korrupciós bű
nözés kiváltásában közreható tényező
ket.

Hangsúlyozza egyfelől a termelési és 
értékesítési folyam atok szervezeti kere
teinek hiányosságait, a szállítás nehéz
ségeit, valam int az államigazgatási 
szervek diszkrecionális jogából eredő 
korrupciós lehetőségeket. Hangsúlyoz
za másfelől a korrupciós bűnözés ki
váltásában közreható társadalm i-tudati 
tényezőket. Kifejti, hogy valamennyi 
korrupt m agatartásform a szorosan 
kapcsolódik az elkövető szemléletéhez, 
szükségleteihez, jelleméhez, egyénisé
géhez. Ez utóbbi alakulásában meg je 
lentős szerepet játszik az adott társada
lom érték- és szokásrendszere.

N álunk például a hagyományok I. 
Istvántól napjainkig — a gazdasági, 
társadalm i, jogalkotási és jogalkalm a
zási intézmények révén — a korrupció 
továbbélése irányába hatottak: borra
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valós nemzet lettünk. A jogtalan előny 
nyújtása szinte — beidegződött a társa
dalmi tudatba — teljesítendő norma 
lett.

Az egyedi korrupciós jelenségek lét
rejöttében közreható motívumok be
m utatásakor a szerző széles körű (a ró
mai jogtól Engelsig terjedő) szakiroda- 
lom felhasználásával igazolja állításait. 
Szocialista jelenünk velejárója, hogy 
az egyedi szükségletek mechanikus 
összessége nem azonos az össztársadal
mi szükségletek egészével. Tehát az in
dividuális korrupció létrejöttében a 
legfontosabb szerepet az egyéni érdek 
és a társadalm i-gazdasági viszonyok
ból fakadó objektív és szubjektív lehe
tőségek közötti ellentm ondás, arányta
lanság, feszültség tölti be.

A negyedik rész a korrupció hatásá
val és következményeivel foglalkozik. 
Átfogó szocialista korrupciókutatás 
még nincs. A szaktudom ányok csak 
részmegoldásokig jutottak. A tém ában 
két tanulm ány — egy szociológiai 
(Hankiss Elemér) és egy közgazdasági 
(Erdélyi István) — született. Végső ki
csengésükben negatívan értékelik a 
korrupció jelenségét. A polgári kuta
tók némelyike elítéli, némelyike vi
szont pozitív jelenségnek tartja azt. 
Kránitz M ariann szerint a korrupció a 
harmadlagos jövedelemelosztás eszkö
ze, s mint ilyen össztársadalmi szinten 
káros hatással van a tulajdonviszo
nyokra, a munkamegosztásra, a foglal
kozási struktúrára egyaránt.

A m onográfia ötödik része a korrup
ció megelőzésével foglalkozik. Az erre 
vonatkozó polgári nézetek igen szegé
nyesek és merőben eltérnek egymástól. 
A szocialista megelőzés alapelveit már

a marxizmus klasszikusai megfogal
mazták. A szerző saját megállapításait 
az alábbi kérdések köré csoportosítja: 
mit milyen rendszerben, hogyan, mi
vel, milyen szervezeti keretek közt aka
runk megelőzni?

Először a korrupciós bűnözés fő irá
nyait kell meghatározni. A megelőzés 
rendszere is ehhez kell, hogy igazod
jon. Vertikálisan pl. a veszélyeztetett 
népgazdasági ágaknál, gazdasági egy
ségeknél, horizontálisan pl. a különbö
ző népgazdasági ágazatokon belül a 
közvetlenül fenyegetett területeken 
azonos m unkaköröknél, beosztások
nál. . .

A megelőzés tárgya a korrupciót ki
váltó és elősegítő körülmények összes
sége, a megelőzés eszköze alapvetően a 
hiánygazdaság megszüntetése, az élet 
m inőségének átalakítása. A megelőzés 
szervezeti keretét illetően a szerző ki
fejti, hogy a prevenció rendszerének il
leszkednie kell az általános bűnm eg
előzési rendszerhez, s mivel a megelő
zés közügy, a felügyeleti és irányító 
szervek tevékenysége összekapcsolan
dó, a politikai és társadalm i szervek tu 
datform álása pedig számottevő jelen
tőségű.

A recenzens szíve szerint m indenki
nek ajánlaná a m onográfia elolvasását. 
Egyrészt a téma m indennapjainkat 
érintő volta, másrészt a feldolgozás 
magas színvonala, a könyv gördülé
keny, olvasmányos stílusa miatt. 
Ugyanakkor igyekezett némi tájékozta
tást nyújtani azok számára, akiknek 
nem áll m ódjában jelenleg a könyv el
olvasása.

Dr Szentpétery Petronella

Tamáska Péter: Márianosztrai panoptikum

Népszerű börtönkrónikát írni nem is tek, országra szóló bűnügyekről és el-
olyan könnyű feladat, m int amilyen- követőikről, különösen ha azok nők.
nek az első pillantásra látszik. Túlságo- M árpedig a M árianosztrai panoptikum
san csábítóak a csemegézendő részle- jórészt egy női börtön krónikája. Hatá-
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rozottan érzékelhető a szerző küszkö
dése a hatalm as tényanyaggal, amely 
sokszor kecsegtet pletykába hajló  in 
form ációval. Ezek persze izgalm assá s 
a nagyközönség szám ára is o lvasható
vá tehetnek egy könyvet, a m egrázó 
egyéni tö rténetek  vonulata pedig fel
em elheti a bestsellerek sorába.

T am áska Péter könyve azonban nem 
a bűnesetek és a tettesek, hanem  a b ö r
tön  krónikája szeretne lenni. Bár e ket
tő nem  választható el teljesen egym ás
tól, mégis furcsának  találom , hogy egy 
börtön tö rténe tben  időről időre pusm o
gó hangnem ben, szükségtelen apró lé
kossággal különféle leírt bűnesetek  vo
nulnak  végig, kom olyabb összefüggés 
és indok nélkül. Nem  a régi és az új 
elítéltek bem utatása, valam int panopti- 
kum i figurává form álása jelen t p rob lé
m át, hanem  a bűnesetek „sz to rid k én t 
való közlése. M ég azzal együtt is, hogy 
az átlagem ber szám ára belátom , ettől 
sokkal o lvashatóbb a könyv.

A „M árianosztrai pano p tik u m ” 
azonban nem csak az elítéltekkel kap 
csolatos érdekességek gyűjtem énye, 
hanem  igyekszik bem utatni a régi és a 
m ai kor bv-intézetét és „foglárait” is. 
Az elítéltek sora H everda M áriával 
kezdődik és Soós Lajossal fejeződik 
be, míg a foglároké W enszky Eugéná- 
val indul, s m ár a je lenből p an o p ti
kum ba állíto ttakkal — Kovács G ézá
val és Cserey G áborral — végződik. 
K öztük eltelt a m agyar történelem  vi
haros évszázada, am ely term észetesen 
nem  to rp an t meg a börtön  kapui előtt.

H azánk históriájának  sajátos rajzo
latát adja, annak  feltérképezése, hogy 
az elm últ évszázadban milyen cselek
m ényeket követtek el a nosztrai börtön  
lakói. K ezdjük a boldog békeidőkkel. 
Századunk tizes éveiben a nők elsősor
ban gyilkosság, gyerm ekgyilkosság és 
m agzatelhajtás m iatt voltak büntetve. 
Az em berölés különféle változatait és 
lopást követett el az elítélt nők több 
m int 50%-a.

Aztán jö ttek  a 19-esek, jelezve a m a
gyar történelem  próbálkozását egy m á
sik fejlődés irányába. A konszolidáció 
ismét a köztörvényes esetek szám át,

ezen belül különösen a prostitúciót 
em elte meg. A húszas-harm incas évek
ben újfent került egy-két politikai fo
goly az intézetbe, ezek azonban kisebb 
kém történetek m ellékszereplői. A tip i
kus bűncselekm ény — a szerző egyik 
igen találó  alcímével élve — ez idő tájt 
a külvárosi és falusi bűn volt.

A negyvenes években újra  ta lá lko
zunk politikai foglyokkal. 1942-től ide 
zárták  be a kom m unista párt tagjait, 
akikre büntetésük letöltése után újabb 
letartóztatás vagy in ternálás várt. 1944 
elején a korm ány és a belügyi tárca 
szégyenletes elkülönítési tervének 
alap ján  a börtön  ötven budapesti zsidó 
elítéltjét előbb elszigetelték, m ajd á tad 
ták  a ném et, illetőleg a m agyar rendőri 
hatóságoknak. Ekkor m ár sem a fegy- 
házakból, sem a börtönökből nem  en
gedték ki a kom m unistákat és a zsidó
kat még akkor sem, ha letöltötték a 
büntetésüket. A± év vége azonban m eg
hozta a nosztrai rabok szabadulását, 
kinyíltak a börtönkapuk.

1945 u tán  a börtön  változatlanul po 
litikai jellegű cselekm ényekért, hábo
rús és népellenes bűnök m iatt 
elítélteket ta rto tt fogva. U gyanakkor a 
nők szám ára m unkatáborként funkcio
nált. 1948-tól a po litikainak  m inősített 
gazdasági bűncselekm ények elkövetői
ből (a feketézőkből, az árufelhalm o
zókból, a valutázókból, a szabotőrök- 
ből) tevődött össze a foglyok többsége. 
1949-ben 918 elítéltből 315-öt politikai 
okok m iatt ta rto ttak  fogva.

1950-től a nosztrai börtön m ár 
egyértelm űen férfibörtön. Az elítéltek 
a „nép ellenségei” , m ajd később azok 
is idekerülnek, akik korábban annak 
bélyegezték őket. Például itt volt fo
goly 1954-től az a Princ G yula ezredes, 
akihez korábban  a nosztrai börtön  fel
ügyelete tartozott. A politikailag hul
lám zó időszak u tán  az ism ételt konszo
lidáció ú jfent a köztörvényes elítéltek 
börtönévé tette a régen, pálosrendi ko
lostorként is funkcionáló épületet.

A könyv utolsó fejezete a hatvanas 
évektől napjainkig  m utatja be M ária- 
nosztrát és az o tt folyó börtönéletet. 
A szerző felületesen, de érinti a bün te
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tési eszm erendszer fejlődését is, am ely
nek során előtérbe került az elítéltek 
tudatos nevelésének gondolata. T ulaj
donképpen  részletes és realitásokat 
tükröző képet kapunk  a börtönben  fo
lyó m indennapi életről, a sorokat ol
vasva mégis az az érzése az em bernek, 
hogy a szerző csak a „valódi”-t tud ja  
m egragadni, az „igazat” nem. E rész
ben főleg tényeket közöl és nem  gon
dolatokat. H iányzik belőle az em pátia, 
nem  érti a börtön  igazi e llen tm ondása
it, s ezáltal arra  sem képes, hogy érzé

keltesse azt a hangulato t, légkört, 
am ely sajátos kohója a fogvatarto tt és 
a fogvatartó mai világának.

T am áska Péter könyve m indezek el
lenére nagyon sok inform ációt foglal 
össze kielégítően a m árianosztrai b ö r
tönről. H a arra  gondolunk, hogy a sza
badságvesztés-büntetés prob lem atiká
já t egyre szélesebb nyilvánosság elé 
kellene tárn i, akkor ez a könyv dacára 
fogyatékosságainak hasznos p róbálko 
zás.

Dr. Kövér Ágnes

E  S Z Á M U N K  S Z E R Z Ő I

Csorna Gyula, az O rszágos P edagógiai In tézet fő igazgató -h elyettese; Filemon Tivadar bv. 
őrnagy, az országos parancsnokság b iztonság i osztályának  h elyettes vezetője; Hézsely János 
bv. század os, az országos parancsnokság b iztonsági osztályának  k iem elt fő e lőad ója ; Juhasz 
Lászlóné bv. alezredes, a K alocsa i F egyház és Börtön parancsnoka; dr. Kozma Pál bv. ezredes, 
a büntetésvégrehajtás országos parancsnokának  h elyettese; dr. Kövér Ágnes bv. főhad n agy , az  
országos parancsnokság n evelési osztályának  fő e lő a d ó ja ; dr. Lőrincz József bv. alezredes, a 
R endőrtiszti F ő isko la  büntetésvégrehajtási tanszékének  vezetője; dr. Mezey Barna egyetem i 
adjunktus, ELTE Á llam - és Jogtudom ányi Kar m agyar állam - és jogtörténeti tanszék; dr. Pa- 
lánkai Tiborné, az Igazságügyi M inisztérium  b írósági főosztá lyán ak  osztá lyvezetője; Pongracz 
Gusztáv bv. őrnagy, a Szeged i F egyház és Börtön igazgatási szo lgá latán ak  vezetője; dr. Szent- 
pétery Petronella, a K özgazdasági és Jogi K ön yvk iadó  főszerkesztője; dr. Szűk László, az Igaz
ságügyi M inisztérium  tu d om án yos és tájékoztatási főosztá lyán ak  főm unkatársa.
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SZEMLE

Nemzetközi tapasztalatok

Szovjet büntetőjogi viták

A Szovjetunióban m élyreható válto
zások történtek a büntetőjog elm életé
ben és gyakorlatában egyaránt. Sokan 
követelik a halálbüntetés eltörlését, 
amely szerintük „nem  old meg semmit 
és így nincs is szükség rá” . A húszas 
évek elején egyszer m ár eltörölték e 
büntetést, m ajd újból bevezették. A há
ború t követően, 1947 m árciusában is
mét szükségtelennek találták, 1950-ben 
azonban bevezették hazaárulás, kém 
kedés és szabotázs bűntettei ellen, 
m ajd négy évvel később kiterjesztették 
az előre m egfontolt emberölésre, majd 
a gazdasági bűncselekm ényekre is.

M ost a viták résztvevőinek többsége 
javasolja az ártatlanság vélelmének 
törvénybe foglalását, ami eddig nem 
történt meg. Az elm últ évtizedek során 
az ügyésznek kellett ugyan bizonyíta
nia a vád helytálló mivoltát, de a bün
tetőeljárás kezdeti szakaszában a védő 
nem vehetett részt.

Még m indig igen elterjedt az a véle
mény, hogy „minél szigorúbb a bünte
tés, annál kevesebb a bűneset” . Alek- 
szandr Jakovlev professzor, a büntető
jog kiváló szakértője erőteljesen cáfol
ja  ezt, rám utatva arra, hogy a nagy ösz- 
szegű, súlyos gazdasági bűncselekm é
nyek száma nem csökkent jelentősen a 
halálbüntetés bevezetésével. Az Ogo- 
nyok hasábjain kifejti, hogy „a fejlett 
országok többségében a halálbüntetést 
m ár eltörölték. Az emberi élet szent és 
senki, még az állam  sem rendelkezhet 
azzal a joggal, hogy azt elvegye” .

Sz. Kelina védőügyvéd azt javasolja, 
hogy fokozatosan szüntessék meg a ha
lálbüntetést, egyre szűkítve azok körét, 
akikre e legsúlyosabb büntetést egyál

talán  kiszabhatják, de m indenekelőtt 
meg kell szüntetni a gazdasági és más 
olyan bűntettek vonatkozásában, am e
lyek nem járnak  emberi élet kioltásá
val.

Jakovlev és Kelina kétségbe vonják 
a túlságosan hosszú szabadságvesztés
büntetések hatékonyságát is, azt java
solják, hogy a hétéves börtönbüntetést 
vezessék be e kategóriákra, m int leg
célszerűbbet. A büntetőjog átfogó re
form ja során indítványozzák számos 
jelenleg büntetendő cselekmény dekri- 
m inalizálását, és a jövőben szabálysér
tésként való szankcionálását. (7 Days)

A csehszlovák büntetőeljárás 
új intézkedése

A csehszlovák jogszabályok lehetővé 
teszik bűncselekm ények elkövetése 
u tán társadalm i vádlók és védők bevo
nását a büntetőeljárásba. A társadalm i 
vádlók igénybevételével viszonylag rit
kán élnek, a társadalm i védők bevoná
sára pedig gyakran olyankor is sor ke
rül, am ikor ennek nincs jogosultsága.

Nem kellene, hogy a társadalm i vád
ló bevonása rendkívüli intézkedés le
gyen, hisz feladata nem egyéb, mint a 
m unkahelyi kollektíva állásfoglalásá
nak kifejtése a vádlott erkölcsi m aga
tartására vonatkozóan. Ily m ódon le
hetőséget kap környezete tudatának 
aktív befolyásolására, és arra, hogy az 
elkövetett cselekmény esetleges politi
kai kárára is rámutasson. Ezzel na
gyobb nyom atékot kaphat a nyilvános
ság bekapcsolása a büntetőeljárásba.

A társadalm i védő funkciója pedig 
az, hogy garanciát vállaljon a tettes jö 
vőbeli m agatartására vonatkozóan, és
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nem az — mint gyakran előfordul —, 
hogy fedezze a bíróság előtt az elköve
tőt. Többször megtörtént már, hogy a 
bíróság nem fogadta el a felkínált tár
sadalmi védőt, mert nem látta biztosít
va a jogszabály által előírt cél szolgála
tát. Gyakori eset, hogy a védő által ja 
vasolt biztosíték formális, a kollektívá
nak nincs lehetősége a vádlottra érde
mi hatást gyakorolni.

Előnyös viszont nemegyszer a bíró
sági tárgyalást azon a helyen lefolytat
ni, ahol a terhelt a bűncselekményt el
követte. Ilyenkor az ítélet kihirdetése 
után el lehet beszélgetni a dolgozókkal 
vagy a szövetkezeti tagokkal a személyi 
vagy társadalmi tulajdonban lévő va
gyon védelme megerősítésének lehető
ségeiről, és más bűncselekmények 
megelőzésének módozatairól. Jóllehet 
a bírósági tárgyalásnak ez a formája 
időigényes, nevelő hatása sokszorosan 
pótolja a ráfordított munkát, és így a 
bűnözés megelőzésének hatékony esz
köze lehet. (Rudé Právo)

Új büntetésvégrehajtási 
koncepció Svájcban

Új büntetésvégrehajtási intézet épül a 
régi mellett a svájci Regensdorfban. Itt 
javítani kívánják a büntetésvégrehaj
tást, azaz a foglyok visszatérésének 
előkészítését a polgári életbe.

Az új intézetben hat részleg lesz: ket
tő a rendes büntetésvégrehajtás számá
ra (összesen 192 hely), egy az új fog
lyok fogadására (30 hely), egy a szigo
rított biztonságú részleg számára (40 
hely), végül egy-egy részleg fenn lesz 
tartva a pszichikailag problémát jelen
tők és a kábítószer-élvezők részére 
(30-30 hellyel).

A különböző részlegekre való felosz
tás differenciált eljárást tesz lehetővé, 
így a normális büntetésvégrehajtási 
részlegben a foglyok igen liberális 
rendszerben fognak élni. Kíséret nél
kül mennek munkába, maguk törőd
nek m indennapi ügyeikkel (a fogkefe
vásárlástól az orvoshoz való bejelent

kezésig). Az egyes csoportokkal a bör
tönszemélyzet egy-egy állandó csoport
ja  foglalkozik. E részlegek tulajdon
képpen tréninget kívánnak nyújtani a 
gyakorlati élethez. Ez igen fontos do
log, mivel a mai büntetésvégrehajtási 
rendszer önállótlanná teszi a foglyo
kat.

De nemcsak személyes dolgaikkal 
kell a foglyoknak többet törődniük, ha
nem jobban integrálják őket, közös ét
kezési és tartózkodási helyiségeket bo
csátanak egy-egy csoport rendelkezésé
re. így növekszenek az együttélés terén 
támasztott követelmények. Az intézet 
vezetőinek el kell majd dönteniök bi
zonyos kérdéseket: legyen-e minden 
cellában televízió, vagy csak a közössé
gi helyiségekben, továbbra is fejenként 
adagolják-e az ennivalót, vagy a cso
port maga ossza szét az ételt stb.

Az intézet igazgatója szerint a min
dennapi életben való magatartás gya
korlása csak egyike a három lépcsőfok
nak. Ezen túlmenően, azok számára, 
akik bizonyos szituációkban mindig új
ból kudarcot vallanak, társadalmi tré
ninget is kell biztosítani. A harmadik 
lépcsőfok lényegében terápia, amely
nek során egyesek megtanulják bizo
nyos problémák kezelését. M inden fo
goly számára egyéni tervet fognak fel
állítani.

A speciális részlegek elvben nem 
hosszabb időre szóló tartózkodás céljá
ra szolgálnak, de a kivétel itt is erősíti 
a szabályt. A cél a normális részlegbe 
kerülés. A zárt részlegekben bizonyos 
foglyok számára kímélő klímát biztosí
tanak. Ebből következik, hogy a fog
lyoknak itt nem kell rosszabb feltéte
lekkel megküzdeniük, mint más részle
gekben, sőt nagyobb a lehetőség arra, 
hogy helyzetüknek megfelelően nyerje
nek elhelyezést.

Az új büntetésvégrehajtási koncep
ció nemcsak a foglyok helyzetét változ
tatja meg, hanem a személyzet m unká
ját is. A felügyelők már nemcsak funk
cióhordozók, hanem részei egy cso
portnak, amely az eddiginél lényege
sen, szorosabb emberi kapcsolatban áll
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a foglyokkal. A felügyelők felelőssége 
nő, új funkciók, mint pl. a részlegveze
tői, keletkeznek, bővülnek az előlépte
tés esélyei. M agasabbak lesznek a ki
képzés és a továbbképzés szem pontjá
ból a követelmények.

A jelenlegi regensdorfi börtön igaz
gatója az új rendszert — még bevezetés 
előtt — egy kísérleti terv alapján  a régi 
épületben ki fogja próbálni. (Neue 
Zürcher Zeitung)

Visszaélések, csalások 
Nagy-Britanniában

A különböző form ában m egnyilvánuló 
vállalati visszaélések, csalások súlyos 
károkat okoznak a brit cégeknek, ezek 
összege évente eléri a 2,75 milliárd fon
tot. Skóciában valamivel kisebb m ér
tékben, A ngliában és W alesben ag
gasztó arányban terjednek azok a kár
tevések, amelyeket vállalati tisztségvi
selők követnek el.

Két évvel ezelőtt külön parlam enti 
bizottság foglalkozott a csalásokkal 
szembeni jogi eszközök hiányosságai
val és sürgette a specializált ügyészségi 
eljárás megteremtését. Úgy vélték, 
hogy ilyen ügyekben az esküdtszék he
lyett két szakértő ülnök által tám oga
to tt szakbírónak kell eljárnia. Továb
bá, hogy a csalásra és a gazdasági célú 
bűnszövetkezetre vonatkozó kitételek 
m eghatározandók, m ert nem eléggé vi
lágosak.

Sajnálatos m ódon a parlam ent 
m indkét javaslato t elutasította. A vo
natkozó jogszabályok és a fellebbviteli 
bírósági döntések nem egyértelműek, 
az eljárás nehézkes. Először el kell 
döntenie az esküdtszéknek, hogy a 
m egtörtént cselekmény egyáltalán tisz
tességtelen volt-e, azután a m ásodik lé
pésben eldöntendő, hogy a vádlott tu 

datában  volt-e annak, hogy az általa 
elkövetett cselekmény jogsértésnek mi
nősül. Ez rendkívül nehézkes, mivel a 
12 tagú esküdtszék igen gyakran nem 
ért egyet a kom plex csalásokkal kap
csolatban sem. N oha rendkívül nagy, 
milliós károkat okoztak a tőzsdei és 
biztosítási csalások a beruházóknak.

A skót jog szemben az angollal sok
kal világosabban fejti ki a csalás kü
lönböző típusainak ismérveit. Az 1962- 
ben elfogadott, ide vonatkozó, am eri
kai jogszabály a csalást egyszerűen 
„félrevezetés általi tolvajlásnak” neve
zi, az európai országokban teljes mér
tékben elkerülik a csalás definíciójá
nak szükségtelen ködösítését. A német 
büntetőjogi törvénykönyv 1981-ben a 
következőt m ondja: „Bárki, aki jog ta
lan anyagi előnyt kíván szerezni saját 
maga vagy harm adik személy részére, 
és ezáltal kárt okoz egy másik személy 
tulajdoni érdekeiben, azáltal, hogy ha
mis állításokkal vagy a valódi tények 
elhallgatásával tévedést idéz elő, 5 évig 
terjedő szabadságvesztéssel vagy bír
sággal sújtható.”

Ugyanakkor Nagy-Britanniában a 
képtelen törvényhozási álláspont kö
vetkeztében, ha két személy együttesen 
tervez egy becstelen ügyletet, akkor 10 
évig terjedhető börtönnel sújtható, de 
ha ugyanezt egyetlen személy követi el, 
akkor előfordulhat, hogy még bünte
tendő cselekménynek sem minősül. 
Amikor 1988-ban a brit parlam ent kor
látozta a bűnszövetkezet fogalmát, a 
csalásra való szövetkezést kizárta eb
ből a körből. Éppen ezért a parlam enti 
bizottság olyan reform ot javasol, 
amely lehetővé tenné a csalás elleni á t
fogó küzdelmet. Ez pedig m agába fog
lalná az egyéni bűnelkövetők által el
követett csalásokat éppúgy, mint a 
bűnszövetkezetekét. (Financial Times)

Válogatta: Bánki Erika
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HÍREK KÉPEKBEN.

Üdülés Bartkowán

A Bartek üdülőközpont

C sodálatos vidék, gyönyörű  táj, kellem es hely! M indez nem  túlzás azok szám ára, akik itt töltötték  
nyári szabadságukat. Testületünk tagjai ma m ég nem  ism erik Lengyelország e szép  üdülőhelyét. N em  
csoda, hisz magyar csoport először járt a Barkowa helység  Bartek nevű üdülőközpontjában.

Az ism eretlen helységnév vegyes érzelm eket ébresztett bennünk. Ü dülőtársainkkal a közel tíz
órás út alatt csak találgattuk, hova is m együnk tulajdonképpen. C sehszlovákiát elhagyva a Nyugat- 
Beszkidek kanyargós hegyi útjain jutottunk el a R oznow i-tóhoz. E csodálatos v ízfelü let a D unajec fo 
lyó szabályozása révén keletkezett 1936 és 1942 között; hosszúsága 22 km, m élysége helyenként a 30 
métert is eléri.

Az üdülő  teraszáról a tóra és környékére látni. K ikapcsolódásra szárazon és vizen szám os leh e
tőség kínálkozott. A vizet kedvelők úszhattak, csónakázhattak, kajakozhattak, vízibiciklizhettek. 
A halra áh ítozók  kihasználva a víz közelségét kedvükre pecázhattak. A z id ő  nem egyszer járt a n apoz
ni vágyók kedvében. A turisztikát kedvelők  kirándulhattak, sétálhattak. N em  m aradtunk program  
nélkül h idegben sem , pingpongozhattunk, sakkozhattunk, videózhattunk.

A fogyni vágyók közkedvelt talá lkahelye volt a szauna, ahol m egbeszélhették  a fogyókúra n e
h ézségeit, dicsérhették vendéglátóink  kedvességét. E rögtönzött vitafórum ok rendszeres résztvevője  
volt a m indenki által csodált, örökifjú tolm ács, Jadw iga D udziek , ügyeink fáradhatatlan intézője.

A utóbusztúráink során m egism erhettük a környező vidéket, a szép  sadecki tájat. Feledhetetlen  
em lék marad számunkra a D unajec 17 km -es szakaszán tett tutajkirándulás. G yönyörködhettünk a 
Poprád fo lyó  vö lgyében , vásárolhattunk N o w i Sacz-ban. M egcsodálhattuk  Krakkó patinás történel
mi múltú nevezetességeit. Jártunk a gyógyhelyeiről híres K rynicán. Stary Sacz m agyar vonatkozású  
idegenforgalm i érdekessége a Klaryszi apácarend kolostor, am elyet IV. B éla m agyar király lánya, 
K inga alapított 1251-ben. Tarnow városában, Bem szülőhelyén , virágcsokorral tisztelegtünk a je les  
hadvezér szobra előtt.

Lengyel barátaink vendégszeretete feledhetetlenné tette üdülésünket. A körültekintő figyelm es
ség, a m egkülönböztetett barátság m indennapos m egnyilvánulásai csak fokozták  am úgy is kellem es 
közérzetünket. A z üdülő kiváló parancsnoka, J oszef K otbon főhadnagy, a kulturális és m űvelődési 
inspektor K rzysztof Lenárt, krakkói elöljáróik, valam int tolm ácsunk m indent m egtettek, hogy jól 
érezzük magunkat.

É lm ényeinket e helyen nem  tudjuk az o lvasóval teljeskörűen m egosztani. C élunk csupán az 
volt, hogy közreadjuk néhány nap kellem es élm ényét, felh ívjuk a figyelm et a m ég ism eretlen, de an
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nál nagyszerűbb üdülőhelyre. T apasztalataink alapján bátran javasoljuk  m indenkinek, hogy látogas
son el a Bartek üdü lőközpontba, ha szereti a hegyeket, a vízpartot. K öszönjük lengyel barátaink szí
ves vendéglátását, köszönjük az IM Bv O rszágos Parancsnokság vezetésének , hogy — az új környeze
tet keresve — p ihenési lehetőségeinket e csodálatos üd ü lőh ellyel bővítette. (H ézsely Ján os— M adev  
Ferenc)

A  bátrak sportját választotta

A K ecskem éti Büntetésvégrehajtási Intézet beosztottjáról, V olcz K atalin bv. őrm esterről lesz szó az 
alábbiakban. Idén nyáron tartotta ötnap os „n agygép es” edzőtáborát az M H SZ kiskunfélegyházai 
klubjának ejtőernyős szakosztálya. Bár a m unkaidőalap  védelm e miatt egyre nehezebb m egszervezni 
a tábort, a szakág vezetőjének , Rácz Szabó M ihálynak m égis sikerült. K özel hetven ejtőernyős, köz
tük néhány nő vett részt a táborozáson. Sokan szabadságukat áldozták fel kedvenc sportjukért’.

A  szakágvezető elm ondta K atiról, hogy már több mint 70 ugrást hajtott végre eredm ényesen. 
Az őrm ester kérésem re elm esélte, m iképp lett ejtőernyős. N égy  évvel ezelőtt K ecskem éten beiratko
zott egy repülőstanfolyam ra, m elynek elm életi részéből eredm ényes vizsgát tett. Azután 1984 nyarán, 
itt a klub repterén eljött az e lső  ugrás napja. T erm észetesen ezek az ugrások a szabályok előírásai sze
rint „bekötöttek”, vagyis a repülőgéphez kötött zsinór oldja ki az ernyőt. Szorongással vegyes kíván
csisággal ugrott: az ernyő nyílása utáni p illanatot, a lebegést ég és fö ld  között, nem  lehet leírni — cso 
dálatos! M ost 2000 m éter m agasban hagytuk el a gépet, 1200 m zuhanás után, 800 m -nél nyitottunk.

V olcz őrm ester m egem lítette, hogy csak tavaly kezdett újra ugrani, am ikor a K ecskem éti Bv. In
tézet á llom ányába került. E lőző m unkahelyén nem  tám ogatták e tevékenységét. Itt viszont Tüske Já
nos intézetparancsnok és közvetlen főnöke, Széchenyi L ászló pártfogolják általában a honvédelm i 
sporttevékenységet, s ezen belül őt is. Belátják, ha egyszer a repülőgép  a tábor idejére van biztosítva, 
akkor e sportot m ás időpontban nem  végezheti. Ennek m egfele lően  szervezik a szolgálatot. Kiderült 
a további b eszélgetésből, hogy m ost kezdenek RS típusú ernyőkkel ugrani, ami átm enet az alaptípus  
és az igazi versenyem yők — közism erten paplanernyők — közt.

Ki lehet ejtőernyős? Aki elszánt, aki bátor, aki orvosilag  alkalm as, erkölcsileg-politikailag  szi
lárd. A z M H SZ -klubok várják olyan 16. életévüket betöltötték jelen tkezését, akik m egfelelnek  e köve
telm ényeknek . Az előzetes képzés után elm életi és fizikai felkészülés vár rájuk, valam int rendszeres 
tornaterm i fogla lkozás. A  sikeres vizsga után lehet ugrani! Az M H SZ  ejtőernyős sportja nem zetközi
leg elism ert versenyzőkkel rendelkezik. A z elm últ két világbajnokságon a nők csapatcélba-ugrásban a 
negyedik  helyén végeztek. A férfiak ugyanezen versenyszám ban nyolc év alatt három szor voltak baj
nokok a szocia lista  országok versenyén. (M ező  István)

Volcz Katalin bv. őrmester A  földetérés pillanata
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Nem zetközi lövésztalálkozó M árianosztrán

A z elm ú lt eszten d ő k b en  örven d etesen  te ljesed tek  ki a m agyar— len gyel b ü n tetésvégreh ajtási k a p cso 
latok. A  két testü let v ezető in ek  korábbi m eg á lla p o d á sa  a lapján  rend szeressé  váltak  a csereü d ü lte té 
sek, gyak orivá  lettek  a szakm ai tapaszta la tcserék , és éven te  ren d ezn ek  M agyarországon  vagy L en
gy elországb an  n em zetköz i lóversen yt, h o g y  a két testü let legjob bja i ö sszem érjék  erejüket.

1988. szep tem b er 24-én  — az o rszágos p a ran csn ok ság  b izton ság i o sz tá lyán ak  sz ervezéséb en  — 
im m áron h arm adízben  került sor  ilyen  e sem é n y  m egren d ezésére  a m árianosztrai lő téren . A  len gyel 
csapat tagjai — R om án K lask ala  ezred esn ek , a B ü n tetésvégrehajtási In tézet K ö zp o n ti Igazgatósága  
b izton ság i o sz tá ly v eze tő jén ek  irán yításával — a gd an sk i, a k a liszi, az o lsz ty n i és a w roclaw i körzetek 
ből érkeztek . A  v en d ég lá tó  m agyar h ázigazd a  dr. C sord ás S án d or bv. a lezredes,, a p aran csn ok ság  b iz 
ton ság i o sz tá lyán ak  vezető je  vo lt. A  csa p a to k  tagjai p ed ig  B u d ap estrő l, ille tv e  É szak-, K elet- és N y u -  
gat-M agyarország  térségeib ő l jöttek .

A  lóversen y  program ján p iszto ly  és g ép p isz to ly lö v ész e t  szerep elt. A  versen yzők  egyén i es c sa 
p atm érk őzések b en  b izon y íth atták  fe lk észü ltség ü k et. A z eg y én i ö sszete tt v ersen yb en  az e lső  és m á so 
d ik  h elyen  m agyar, a harm adik  h elyen  len g y e l v ersen yző  végzett. A z ö sszetett csapatversen yt m agya
rok nyerték, a d o b o g ó  m ásod ik , harm adik  fok án  v iszo n t len g y e lek  á lltak . A  v ersen y  sz ín h elyére  
e llá togato tt R om u ald  S o ro k o , a len gyel B ü n tetésvégrehajtási Intézet K ö zp o n ti Igazgatóságán ak  fő i
gazgatója  három  m unkatársával egyetem b en , h isz  v en d égk én t n éh án y  n ap ig  ép p  itt tartózkodtak .

Jó id ő b en  és jó  h an gu la tb an  zajlo tt a le n g y e l— m agyar b ü n tetésvégreh ajtási testü let barátságát 
tovább  erősítő  versen y , m elyn ek  szervezéséért és leb o n y o lítá sá ért e lism erés ille ti a p aran csn ok ság  b iz 
ton ság i o sz tá lyán ak  részt v ev ő  m unkatársait, va lam in t a v en d ég lá tó  M árianosztrai F egyh áz és B örtön  
p aran csn ok i v ezetését és szem ély i á llom án yát. (D óba  K á ro ly )

A  magyar csapat tagjai

Versenyzők a lőpadon
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Az összetett csapatverseny eredményhirdetése

Lengyel és magyar bv-vezetők a lőtéren
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Szovjet küldöttség Baracskán

A Büntetésvégrehajtás O rszágos Parancsnoksága vezetésének  m eghívására 1988. október 24-e 
és 28-a között szovjet büntetésvégrehajtási d elegációt láttunk vendégül.

Katargin Iván N yikoforovics altábornagy, a Büntetésvégrehajtás E gyesített F őcsoportfonökseg  
vezetője és két m unkatársa tanulm ányozta többek között a m agyar bévé szervezeti fe lép ítését, a n eve
lők m unkájának hatékonyságát, az elítéltek  foglalkoztatásának rendszerét. A fenti tém akörök gyakor
lati m egism erése céljából ellátogattak a Budapesti Fegyház és Börtönbe, a Baracskai Börtön es F og
házba, valam int a Fiatalkorúak B örtönébe és Fogházába. A szovjet küldöttség tagjai m inden intézet
ben igen nagy figyelem m el és érdeklődéssel hallgatták az intézetparancsnokok és m unkatársaik tájé
koztatását, m indenhol elism eréssel szóltak a szem élyi állom ány m unkájáról.

A delegációt — látogatásának u tolsó  napján — fogadta dr. Borics G yula igazságügyi állam tit
kár is. (D. K .)

A delegációt dr. Borics Gyula igazságügyi államtitkár is fogadta
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Közlési feltételek
1. A  szerkesztőség olyan kéziratokat fogad el, amelyek a büntetés

végrehajtás munkáját, a szolgálati ágak együttműködését, a gyakorlati 
munka tapasztalatait elméleti színvonalon tudják értékelni. Elfogad to
vábbá a Módszertani füzetek korábbi cikkeire reflektáló írásokat is. Időn
ként közlünk egy-egy tisztán elméleti jellegű írást vagy tájékoztató jelle
gű cikket pl. recenziót.

2. A  kéziratokat kettes sorközzel gépelve, négy példányban kell szer
kesztőségünkhöz eljuttatni. 20 oldalnál terjedelmesebb kéziratot nem fo
gadunk el. A  hozzászólások maximális terjedelme 9 oldal.

3. Az elméleti jellegű tanulmányoknak tükrözniük kell a hazai és kül-

I
 földi szakirodalom ismeretét, valamint a témában érintett szakterület 

gyakorlati problémáit. A  felhasznált szakirodalom mellékelése esetén fel 
kell tüntetni a szerző nevén és a mű címén kívül a megjelenés évét és ki- - 
adóját is.

4. A  kézirathoz csatolni kell —  a reflexió kivételével —  1 példányban, 
kb. 10 sornyi terjedelemben a cikk rezüméjét, azaz tartalmi kivonatát. !

5. Mellékelni kell a szerző nevét, rendfokozatát, beosztását, szolgá- [ 
lati helyét, személyi számát, lakcímét és telefonszámát. A  kézirat közlési 
ideje —  a beküldéstől számítva —  átlagosan 3-6 hónap. Közlés esetén a 
szerző köteles nyomdába küldött kéziratának másodpéldányát (esetleg 
kefelevonatát) kijavítani és postafordultával (három napon belül) a szer
kesztőséghez visszaküldeni. Ellenkező esetben javításait nem tudjuk 
figyelembe venni. A  kiadvány megjelenésétől számított 15 napon belül a 
szerzőt tiszteletdíj illeti meg.

7. A  szerkesztőség fenntartja a jogot a kéziratok stilizálására, korri
gálására, rovatokon belüli elhelyezésére, tipografizálására, tördelésére; 
nem vállalja az el nem fogadott kéziratok visszaküldését.

8. A  Módszertani füzetek szerzői nem kötelesek írásukat feljebbva
lójuknak megmutatni, a szolgálati utat e téren nem kell betartani. A  szer
kesztőbizottság dönt arról, hogy a szóban forgó írás megjelenik-e vagy 
sem, és vállalja a teljes felelősséget.

9. Ha a szerző tanulmányát más szerkesztőséghez is eljuttatja közlés 
céljából, akkor vagy nem jelentetjük meg írását, vagy tiszteletdíjának 
csak 50%-át tudjuk folyósítani.

10. A  szerkesztőség minden beküldött cikket örömmel fogad. Csu
pán tájékoztatásképp közöljük, ha valaki a folyóirat első számában sze
retné írását viszontlátni, akkor november végéig el kell juttatnia kéziratát 
a sajtóosztályra. A  második szám leadási határideje: február vége, a har
madiké május közepe, a negyediké pedig augusztus 31.




