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Tendenciák és törekvések
a nevelésben
- a büntetés végrehajtása során
A szabadságvesztés-büntetés céljairól

Szerte a világon változó hevességgel, de lényegében változatlan tartalommal fo
lyik a vita arról, hogy a büntetések és a büntető intézkedések rendszerén belül
mi a szabadságvesztés-büntetés funkciója a bűnözés elleni küzdelemben.
Vannak, akik megelégednének, ha az elítélteket a társadalomtól elszigetel
nénk, mellőzve minden különösebb nevelői ráhatást. Mások a büntetést, az
elkövetett cselekménnyel arányban álló megtorlást tartják a börtön igazi felada
tának. Széles tábora van azoknak, akik az iskolázottságtól, a szakmai képzett
ségtől várnak komoly eredményeket. Felmerült a komplex nevelés igénye, a
személyiség mélyebb összetevőinek megváltoztatása is. Sokak szerint a rendsze
res munkavégzés, az intézeti fegyelem jár együtt kedvező változásokkal.
Ugyanakkor újra és újra felmerül az a vélemény, hogy mesterséges, élet
idegen börtönmiliőben nem lehet felkészíteni az elítélteket a szabad életre,
hogy a szabadságvesztés-büntetés diszfunkcionális, nem visszaszorítja, inkább
terjesztője a bűnnek. Az ENSZ Bűnmegelőzési Kongresszusának két idevonat
kozó határozata is jelzi ezt az ellentmondást. A nyolcadik határozat elismeri
ugyan, hogy „a börtönbüntetés megfelelő szankció marad bizonyos korlátok
által körülhatárolt bűncselekményekre és bűntettekre” , de felszólít a börtönbüntetés alternatíváinak keresésére és alkalmazására. A tizedik határozat pedig
elismeri „annak fontosságát, hogy ki kell fejleszteni a börtönbüntetés alternatí
váinak keresésére és alkalmazására. A tizedik határozat pedig elismeri „annak
fontosságát, hogy ki kell terjeszteni a börtönbüntetés szankciójának alternatí
váit”, és javasolja e büntetésnem sokszempontú fejlesztését.
A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásával foglalkozó szakemberek álta
lában kénytelenek hasonló „egyrészt-másrészt” fordulatokat alkalmazni mun
kájuk vezérlő elveinek felsorolásakor, az ellentmondásmentesség és az egyértel
műség inkább csak a gyakorlattól távol álló akadémiai egyetemi szakemberek
és a laikusok véleményét jellemzi.
Ennek oka a büntetésvégrehajtás egyik sajátossága, mely egész történetén
végigvonul. A börtönbüntetés hatékonyságát soha nem lehetett olyan meggyő
ző módon mérni, hogy egyes elméleteket, nézeteket a gyakorlat egyértelműen
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diadalra vihetett vagy megbuktathatott volna. A büntetésvégrehajtás történetét
úgy is felfoghatjuk, mint kudarcok sorozatát. Uj és új elméletek követték egy
mást, a gyakorlat legtöbbször ezek kompromisszumos, eklektikus megvalósí
tását jelentette, miközben a bűnözés, melynek visszaszorításáért fáradoztak —
egyre nőtt. A szabadságvesztés-büntetés „eszmetörténete” így hosszú időn ke
resztül elsősorban nem a hatékony —a társadalmi érdekek megvalósulását egyre
magasabb színvonalon szolgálni képes — elméletek története volt, hanem in
kább a mindenkori államhatalom érdekének, valamint a kor ideológusai által —
az emberről, a nevelésről, a bűnről — kialakított felfogásoknak a társadalom
speciális területén való tükröződése.
A „tiszta”, ellentmondásoktól mentes elmélet gyakorlati megvalósítása
egyébként sem könnyű feladat. A szabadságvesztés-büntetés természeténél
fogva ellentmondásos intézmény. Tulajdonképpen két — egy humanista és egy
biztonsági szempontokat előnyben részesítő — irányzat áll szüntelen harcban
egymással, anélkül, hogy bármelyikük is legyőzné vagy kiszorítaná a másikat.
E kérdés részletesebb tárgyalása előtt fontosnak véljük felvázolni a büntetés
céljának, a szabadságvesztés-büntetés funkciójának általánosabb, történeti jel
legű fordulatait. A börtön és a szabadságvesztés-büntetés kialakulásukat tekint
ve nem egyidős intézmények. A börtön már a középkor végén ismert volt, de
elsősorban a foglyok megőrzését szolgálta az ítélethozatalig. Ez, mármint az
ítélet, éppúgy lehetett testcsonkítás, mint halálbüntetés.
A börtön a kapitalizálódó, polgárosodó társadalmakban vált a szabad
ságvesztés-büntetés letöltésének helyszínévé. Az emberi szabadság e társadal
makban vált általánosan elismert, önálló értékké, és a humanizálódó társada
lom humánusabb büntetőpolitikát alakított ki.
A szabadságvesztés-büntetés célja és végrehajtása nagy változásokon ment
át napjainkig. A kezdet kezdetén a végrehajtás fő szempontja a semlegesítés és
a megtorlás volt. E büntetés lépett a testcsonkító-és halálbüntetés helyébe, és
ez jó ideig azt jelentette, hogy a szabadságvesztést magát is testi büntetésnek
tekintették, melynek végrehajtása így nem nélkülözte a korábban megszokott
elemeket. Ez a szemlélet igen lassan változott meg, sőt a társadalom még ma
sem mentes teljesen a fájdalmat, a szenvedést és a megszégyenítést tartalmazó
büntetések hatékonyságába vetett hittől.
A polgári társadalmak fejlődése során előtérbe került a szabadságvesztés
céljai között a társadalom védelmének gondolata. Ennek megfelelően a börtönrezsimek totális szigor és abszolút fegyelem mellett valósították meg az elítél
tek külvilágtól és egymástól való teljes elszigetelését. A börtönlakót nyilván
valóan nem tekintették a védelemre méltó társadalom tagjának.
A XX. század elejétől egyre határozottabban körvonalazódik egy új felfo
gás, az ún. társadalomvédelem irányzata. Eszerint a büntetés célja nem a hiba
megtorlása, és a büntetés révén a jogszabály tudatos megsértésének szankcioná
lása, hanem a társadalom védelme a bűncselekményektől. Ennek pedig leghaté
konyabb módjai kívül esnek a büntetőjogon, és lényegük —a bűnözők elkülö
nítése, „semlegesítése” mellett — alapvetően a megelőzés, a gyógyító-nevelő
módszerek alkalmazása.
A rendszer fontos tényezője a „veszélyesség”. E fogalom nélkül érthetet
len a megelőzés mint kiindulópont, melynek legfőbb eszköze a bűnelkövetők
kezelése a reszocializáció érdekében. Az őrizet és a represszió mellett kialakult
a büntetésnek az a célja, hogy az elítéltet felkészítsék a szabadulást követő
életre.
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Az úgynevezett reszocializációs ideológia tehát feladatul tűzte ki a szabad
ságvesztés végrehajtása során az elítéltek kezelését, nevelését, személyiségfor
málását. E cél megvalósítása tette szükségessé a börtön teljes szervezeti és szer
kezeti átalakítását. Megváltozott a börtön feladata és funkciója. Nem a „roszszak” megbüntetése és elszigetelése lett az elsődleges feladat, hanem a sze
mélyiség „meggyógyítása” , képessé tétele a társadalmi együttélésre. A rehabi
litációs stratégia úgy tartja, hogy a törvénysértés az elkövető személyiségének
rendellenességéből, szocializációs defektusaiból és környezeti hátrányából adó
dik, és így „kezelhető”, „orvosolható” vagy legalábbis módosítható. E válto
zások elméleti és ideológiai hátterét az a felismerés alkotta, hogy a bűnözés
ugyanazon társadalmi folyamat természetes velejárója, amely a gazdasági és
társadalmi értelemben vett haladást eredményezi. A bűnözésre mint társadalmi
jelenség megszüntetésére tehát társadalmi íhegoldásokat kell találni.
E felismerés érvényességétől függetlenül egyre több kritika érte idővel a
reszocializációs törekvéseket is. A legfőbb kifogás az volt, hogy rendkívül
költséges voltuk ellenére sem tudtak egyértelmű és látványos eredményeket
produkálni. A tudományos kutatások újra és újra azt igazolták, hogy a bün
tetésvégrehajtás rehabilitációs programjai nem csökkentik a visszaesést. A bün
tetésvégrehajtás vezetése, személyzete szkeptikussá vált, a közvélemény pedig
vagy a szigor fokozását követelte, vagy a bebörtönzés felszámolása, visszaszo
rítása érdekében lépett fel. Egyre többen tették magukévá a következő érve
lést: „Minden bűncselekmény esetében alapvető, hogy a bűnöst meg kell bün
tetni. Ez az a meggyőződés, amely a történelem során mindig is fennállt és
minden kultúrában megtalálható. Az állampolgárok hatalmas többsége még ma
is vallja! A bűnözőket büntetésként küldjük a börtönökbe és nem azért, hogy
megjavítsák őket... A visszaesés csökkentésére vonatkozó cél rögeszmés hajszo
lása helyett figyelmünket sokkal szerényebb célra kell fordítanunk.”
A vita ezzel újabb állomáshoz érkezett, de változatlanul nem dőlt el. So
kan vélik úgy, hogy a visszaesési mutatók nem alkalmasak a büntetés hatékony
ságának mérésére, de vitatják az eddig alkalmazott kezelési-nevelési rendszere
ket is. így aztán- míg egyes területeken a „tiszta” büntetőjog gyakorlati meg
valósítására törekednek, máshol élénk viták folynak az új kezelési-nevelési
rezsimek kialakításáról. Elterjedt vélemény, hogy ha már elkerülhetetlenné vált
a hosszabb-rövidebb ideig tartó bebörtönzés, nincs más választás, mint biztosí
tani a fogvatartottak számára a személyiségfejlesztő programokban való rész
vétel lehetőségét.
A legújabb kriminálpolitikai törekvések a rehabilitáció kudarca után más
megoldásokat keresnek. A radikális szemlélet hívei a rövid és enyhe szabadság
vesztés-büntetéseket tartják célravezetőnek. Az a véleményük, hogy a rehabili
tációs programokat nem szabad rákényszeríteni az elkövetőkre. A „veszélyes
ség” prognózisának bizonytalansága miatt elvetik a feltételes szabadság intéz
ményét és a határozatlan tartamú büntetéseket. Miután nem hisznek a bün
tetés célszerűségében, szükségtelennek tartják a bűnözés szempontjából leg
inkább veszélyeztetett (és veszélyes) rétegek — nyilvánvalóan az alacsonyabb
néposztályok —életébe való beavatkozást.
A neoklasszikus vagy konzervatív irányzathoz tartozók a mára már igen
sok helyen individualizálódott büntető felelősségrevonást kiritizálják, és a
tisztán tettarányos, megtorlásra épülő — a speciális prevenció lehetőségét két
ségbe vonó —szemléletet kívánják érvényesíteni. Szigorú szankciókat, a bűnös
elszigetelését és semlegesítését követelik. A kezelést, a nevelést, a reszocializációt a büntetési rendszerbe nem illő, idegen elemnek tartják.
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Az élet más területeihez hasonlóan a büntetéstanban is tért hódít a közgazdasági szemlélet és gondolkodásmód. Ennek egyik megnyilvánulása a problé
ma csereelméleti megközelítése. Eszerint mindenki üzletemberként viselkedik,
mérlegeli a lehetséges hasznot és azt az árat, amit ezért fizetnie kell. így az a jó
büntetési rendszer, ahol „meg kell fizetni a bűncselekmény árát.” E szemlélet
hívei szerint csak szigorú büntetéssel lehet visszaszorítani a bűncselekmények
elszaporodását.
A szűkebb értelemben vett gazdasági megközelítés arra keresi a választ,
hogy a bűncselekmények által okozott kár milyen arányban áll az igazságszol
gáltatás költségeivel, és e koncepció elkötelezettjei olyan intézkedéseket sür
getnek, amelyek hatékonyabbá teszik a befektetéseket. Számításaik szerint a
rendkívül költséges, hosszabb tartamú börtönbüntetés — a látens bűnözést is
belekalkulálva — még mindig olcsóbb, mintha a bűnözők szabadon garázdál
kodva bűncselekmények sorozatát követik el.
Létezik napjainkban egy ún. katonai modell is, amely a bűnözőt ellenség
nek tekinti. Az elítélt tehát a társadalom ellensége, ezért harcolni kell ellene,
minden tevékenysége maximálisan ellenőrzendő. Több országban népszerű ez
az „ellenségkoncepció”, és az erőszak eszkalációja az elmúlt évtizedekben világ
szerte ezt a felfogást erősítette meg.
Az USÁ-ban és különösen Nyugat-Európában a szabadságvesztéssel szem
ben egyre inkább az alternatív büntetések hódítanak- teret. A büntetésvégre
hajtás sok elméleti és gyakorlati szakemberének az a meggyőződése, hogy a
börtön és a társadalom oly sok tekintetben különböznek egymástól, hogy ir
reális az a várakozás, mely szerint a börtön a társadalmi együttélésre szocializál
ja az elítéltet. A börtön ugyanis „megtagadja, meghiúsítja és elnyomja az egyén
nek minden olyan tulajdonságát, amelyre szüksége van ahhoz, hogy jó állam
polgárrá fejlődjék”. Megszüntet minden felelősséget, felszámolja az önálló
életvitelt, megtépázza az egyén önbizalmát, és így tovább.
A kutatások és a gyakorlat tapasztalatai szerint a börtön nemcsak deszocializálja a bűnelkövetőt, nemcsak megfosztja azoktól a kívánatos társadalmi
értékektől, melyeket esetleg magával hoz az intézetbe, hanem tovább krimina
lizálja az elítéltet. Más szóval a szabadságvesztés-büntetés csupán a börtönbeli
életre szocializál azzal, hogy a fogvatartottak az eredményes alkalmazkodás
érdekében magukévá teszik a börtön értékeit, normáit, a sikeres börtönélet
praktikáit és magatartásmódjait.
A vizsgálatok azt sem hagyták figyelmen kívül, hogy a büntetés letöltése
után szociális stigma, bélyeg ragad az elítéltre, amely gyakran lehetetlenné
teszi visszailleszkedését a társadalomba. A szakemberek mindezekből azt a kö
vetkeztetést vonják le, hogy a börtön nem éri,-nem érheti el végső célját, a
reszocializációt, hanem inkább súlyosbítja a bűnözés problematikáját.
A reszocializációs, avagy a treatment ideológia kudarca tehát nem a bün
tetés céljainak átértékelését vonta maga után, hanem a cél elérésének eszközeit,
módszereit tette kérdésessé. A cél továbbra is a bűnelkövető társadalomba való
sikeres integrálása maradt, de ezt elsősorban már nem szabadságvesztés-bün
tetéssel és nem a börtönnel kívánják elérni. A bűnözés megelőzésével foglal
kozó 6. ENSZ-konferencia már 1980-ban rámutatott a szabadságvesztés
büntetés és a börtön negatív hatásaira, diszfunkcionális működésére. A tovább
lépés lehetőségét két irányban jelölte meg. Egyrészt, amikor ez lehetséges
— különösen a rövid tartamú szabadságvesztések esetében —, a börtönbünte
tést alternatív büntetési formákkal kell felváltani. Másrészt, ha elkerülhetetlen
a szabadságvesztés-büntetés alkalmazása, a börtönön belül alternatív végrehaj4
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tási formákat kell kialakítani oly módon, hogy a végrehajtás az elszigeteltség
csökkentésének az irányába hasson.
Az 1985-ben a bűnmegelőzésről és a bűnözőkkel való bánásmódról ren
dezett 7. ENSZ-konferencián áttekintették, megvalósultak-e az ide vonatkozó
korábbi javaslatok. Megállapították, hogy általánossá váltak a szabadságvesztésbüntetés alternatívái és a börtönbüntetést nagyon sok ország már csak végső
eszközként alkalmazza. Hadd emlékeztessek a legfontosabb fejleményekre.
1. Ritkábban alkalmazzák az előzetes letartóztatást. Csökkentették az
alapjául szolgáló okok számát, intézkedtek időtartama mérséklésére. Általános
a törekvés olyan alternatív intézkedések kidolgozására, amelyek kevésbé kor
látozzák az egyéni szabadságot. Ilyen lehet a kötelezettségvállalás, az óvadék,
a gyanúsított szociális gondozói felügyelet alá helyezése, egyének vagy közös
ségek kezességvállalása stb.
2. Sűrűsödik a szándék a büntető igazságszolgáltatástól eltérő csatornák
igénybevételére. Néhány országban bizonyos feltételek (pl. a sértett kártalaní
tása) esetén eltekintenek a büntető eljárástól. Egyre szélesebb körben nyílik
lehetőség a közvetítők részvételével rendezett békéltető tárgyalásokra. Az ilyen
megoldásoknak az az előnye, hogy az eljárás nem von maga után büntetett elő
élethez fűződő hátrányokat.
3. A büntetéseknek és büntető intézkedéseknek egyre változatosabb for
mái és módszerei alakulnak ki, melyek közt háttérbe szorul a börtön. Olaszor
szágban például a hat hónapig terjedő börtönbüntetést fél-fogvatartással helyet
tesítik, ami annyit jelent, hogy az elítéltnek naponta 10 órát börtönben kell
töltenie, egyébként pedig szabad viszonyok között dolgozhat, tanulhat, élhet.
A három hónapig terjedő börtönbüntetést felügyelet melletti szabadlábra he
lyezéssel pótolják. Ez a felügyelet nem jár őrzéssel, viszont időtartama kétszer
olyan hosszú, mint a kiszabott börtönbüntetésé. Egyes országokban a rövid
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tartamú szabadságvesztés közmunkával is megváltható. Sok helyütt bírságokkal
helyettesítik ezt a büntetést, melynek összegét az elkövető anyagi helyzetéhez
igazítják. Terjed az a gyakorlat is, hogy a büntetés végrehajtását felfüggesztik,
azaz elhalasztják, vagy próbaidővel cserélik fel.
4. Az őrizettel járó szankciók közé tartozik a fél-szabadság és a fél-fogvatartás. Ezek lehetővé teszik a börtönbüntetés káros, függőséget szülő hatásainak
elkerülését. Az intézkedések egyik csoportja, a fél-fogvatartás, azzal enyhíti a
hosszú börtönbüntetés hatását, hogy a büntetés utolsó szakaszában módot ad
börtönön kívüli, de ellenőrzött életre. A szankciók másik csoportja, a fél-sza
badság, csupán korlátozza az elkövetőt a tekintetben, hogy hol és hogyan
éljen, de ezt is csak bizonyos napszakokban, időközben. Olaszországban például
mindkét megoldást alkamazzák, Svédországban csupán a félszabadságot, olyan
formában, hogy az elítélt az éjszakát benn tölti a börtönben. Belgiumban a fogvatartott csak a hétvégeket, illetve munkahelyi szabadságának idejét köteles
börtönben tölteni.
5. Több országban különféle intézkedésekkel csökkentik az elszigeteltség
mértékét, ha a szabadságvesztés-büntetés végképp nem kerülhető el. Az elítél
teket az intézetbe lépéskor osztályozzák, később minősítik is. Az első osztályo
zás idején meghatározzák a reszocializációs programot, amelynek során az el
ítélt személyiségének alakulásától függően lépésről lépésre egyre több szabad
ságot élvez. Büntetésének letöltését zárt intézetben kezdi meg, majd félig nyi
tott, végül pedig nyitott intézetbe kerül. Ez a rendszer a francia büntetésvégre
hajtásban a legkövetkezetesebb. A kevésbé veszélyes elítélteket nyitott intéze
tekben, míg a súlyosabb — erőszakos vagy többszörös visszaeső —elítélteket
biztonságos , zárt intézetekben helyezik el. Az elítélt csoportok sajátosságához
igazodva differenciált nevelési programokat alkalmaznak. Jól bevált az a meg
oldás is, amelyben a büntetés egyéves magánelzárással kezdődik, és az elítélt
csak a második szakaszban vehet részt csoportos munkában. Később maga
tartásának függvényében eltávozást is kaphat, börtönön kívül is dolgozhat.
Végül a negyedik szakaszban következik a feltételes szabadságra helyezés.
A francia végrehajtás színvonalát jellemzi, hogy egy intézeti nevelő negy
ven elítélttel foglalkozik. Birtokában van az elítéltekről a Fresnesi Orientációs
Központban összeállított megfigyelési dosszié. így minden elítéltről tudja,
honnan jött, milyen a családi, az iskolai, a szakmai múltja, korábban milyen
ügyei voltak, és így tovább. Ismeri az aktuális bűncselekmény részleteit, a
pszichiáter és pszichológus véleményét, valamint a társadalmi segítőét, aki
környezettanulmányt végzett az elítélttel kapcsolatban. A nevelőket mente
sítik minden adminisztratív és fegyelmi feladattól, civilben járnak, és az a dol
guk, hogy minél gyakrabban lépjenek érintkezésbe a hozzájuk tartozó elítél
tekkel. Ez utóbbiak megfigyelése persze nem csupán az ő feladatuk, hanem
egy (pszichiáterből, szociális segítőből, a körletrész vezetőjéből, az őrszemély
zet beosztott tagjaiból álló) brigádé is. A brigád vezetője a végrehajtást ellen
őrző bíró, aki az elítéltekről készített feljegyzések és benyomások alapján
hetente készít értékelést.
A szabadságvesztés-büntetés elszigetelő jellegének csökkentése végett
érdemes megemlíteni a Sri Lankában (Ceylon) bevezetett módszert. Itt a
hosszú szabadságvesztés-büntetésre ítéltek számára (akiknek már két évnél
kevesebb van hátra), családi rehabilitációs központokat hoztak létre. Itt családi
közösségben élhetnek, a közeli állami gazdaságban dolgozhatnak is, sőt elvárják
tőlük, hogy eltartsák családjukat.
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6. A büntetés nyílt intézetben való végrehajtását szintén egyre gyakrab
ban alkalmazzák. Finnországban például az összes szabadságvesztés-büntetés
25%-át ilyen intézetekben hajtják végre. Ezekből az intézetekből az elítélt
gyakran eltávozhat, így pl. családi okokból, lakás- vagy munkahelykeresés
céljából.
7. Az anticipált szabadság például Olaszországban alkalmazott intéz
ménye is igen figyelemreméltó. Lényege az, hogy minden letöltött hat hónap
után —az elítélt magatartásától függően — 20 nappal megrövidíthető a szabad
ságvesztés-büntetés. A büntetőpolitika és a büntetésvégrehajtás legfrissebb
irányzatait ismertető ENSZ-dokumentum hangsúlyozza, hogy valamennyi al
ternatív intézkedés sikere szempontjából nagy jelentősége van a közvélemény
támogatásának. Ezért megfelelő tájékoztatással elő kell segíteni az intézkedések
megértését és elfogadását. Cél, hogy a társadalom minél több tagja önként
vegyen részt azokban a szabad életben zajló közösségi és társadalmi progra
mokban, amelyekkel egyre inkább felcserélik a zárt intézeti fogvatartást.
A bűnözés problémájának orvoslására tett legújabb kísérleteket értékelve
a szakemberek rámutatnak, hogy az intézeti kezelésről és nevelésről a hangsúly
egyre inkább áthelyeződik a társadalomban vagy a félszabadság körülményei
között folyó nevelésre, az őrizetmentes személyiségformáló programokra.
Az elítéltek munkáltatásával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy azok az orszá
gok a legsikeresebbek, ahol a börtönmunkát az ország gazdasági céljaihoz iga
zítják (nem értelmetlen, improduktív munkát végeztetnek az elítéltekkel), és
a megtermelt érték egy részét a fogvatartottak saját szükségleteik kielégí
tésére fordíthatják. Ezek nélkül a feltételek nélkül nem lehet önállóságra és
felelősségre nevelni az elítélteket. Törekedni kell arra, hogy szabad elhatáro
zásuk, döntési joguk legyen bizonyos kérdésekben; alakíthassanak képviseleti
szervezetet, létrehozhassanak konstruktív önsegélyező vagy önképző csopor
tokat, beleszólhassanak napirendjük összeállításába.
Sokak szerint a személyiséget befolyásoló programok alkalmazása során
érvényesülnie kell a „kezeléshez való jognak” , vagyis az egyetértő fogvatartott
számára garantálni kell bizonyos orvosi, pszichológiai, szociális szolgáltatáso
kat, és más rehabilitációs módokat. Ugyanakkor el kell ismerni a „kezelés
elutasításának jogát” is, vagyis azt, hogy a fogvatartottat nem lehet kényszer
rel speciális kezelési eljárásoknak alávetni. Egyúttal azonban minden lehetséges
eszközzel ösztönözni kell őket a programokban való részvételre.
Végül az európai és amerikai kriminálpolitika és büntetésvégrehajtás leg
újabb tendenciáiról szólva meg kell említenünk, hogy a börtönben maradt el
ítéltekkel kapcsolatban azt tekintik a legfőbb feladatnak, hogy sikerüljön őket
ráhangolni egy olyan feltételrendszerre, amely elősegíti a szabad társadalomban
szükséges készségek elsajátítását. A börtön mint intézmény ugyan nem ideális
színtere ennek a folyamatnak, mégis fenn kell tartani mint végső eszközt.
Ám hatékonyságának mércéje nem az, hogy mennyire sikerül az elítélteket el
különítenie a társadalom egészétől, hanem inkább az, hogy mennyire sikerül
őket közelebb vinni hozzá.
A büntetésvégrehajtási nevelés fejlődése Magyarországon
(1979-től napjainkig)

Hazánkban a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának és ezen belül a neve
lésnek a fejlődését az 1978-ban hatályba lépett Büntető Törvénykönyv és az
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azt követő egyéb jogszabályok határozták meg. A változások közül talán a cél
megfogalmazásának módosulása volt a legfontosabb. Korábban az elítélteket
„ törvény tisztelő állampolgárokká” kellett nevelni a büntetés végrehajtása
során. De ezt a feladatot gyakran (pl. a rövid tartamú büntetések esetén) nem
lehetett végrehajtani. Ugyanakkor az elítéltek egy részét szükségtelen átnevelni,
hisz az elkövetett bűncselekmény életük egyszeri, nem megismétlődő esemé
nye, nem kapcsolódik szorosan személyiségükhöz, és így különösebb átnevelés
nélkül is esélyük van a szabadulás utáni sikeres beilleszkedésre.
A realitásokhoz alkalmazkodó jogszabályok ma azt írják elő a büntetés
végrehajtás számára, hogy meghatározott joghátrány érvényesítésével és az el
ítélt nevelésével segítse elő a bűnelkövető tartózkodását egy újabb bűncselek
ménytől, illetve segítse elő visszailleszkedését a társadalomba. De azt is leszö
gezik a jogszabályok, hogy a szabadságvesztés végrehajtása során az abban részt
vevő szervek tevékenységét össze kell hangolni az elítéltek nevelése érdekében.
A két koncepció között az a különbség, hogy az átnevelés az eredmény
oldaláról kísérelte meg a személyiségformáló munka definiálását, a nevelés
pedig csak a tevékenység jellegére utal, és így elhárítja azokat a bizonytalansá
gokat, amelyek az átnevelés szóhasználatból adódnak. Ez nem azt jelenti, hogy
nincs határozott cél, nevezetesen a társadalom védelme, hanem hogy a nevelési
teendők sokszínűségéhez jobban alkalmazkodó feladatrendszert kell kidolgozni.
Ha az átnevelés az elsődleges kritérium, akkor nincs szavunk azokra az esetekre,
amikor a cél nem a személyiség alapvető átalakítása (pl. a gondatlan elkövetők
nél), vagy az eleve elérhetetlen (pl. rövid tartamú szabadságvesztés miatt).
Fontos új elem, hogy a szabadságvesztés végrehajtása során differenciált
és összehangolt hatásrendszernek kell érvényesülnie. A személyiségváltozás
ugyanis nem elszigetelt nevelői beavatkozások eredményeképpen jön létre;
nem a nevelő, hanem az egész rendszer, a végrehajtásban részt vevő valamennyi
tényező „nevel”. Kiemelendő, hogy a feladat meghatározásában egymás mellett
szerepel a joghátrány alkalmazása és a nevelés. A jogalkotók a büntetésvégre
hajtás lehetséges funkciói közül — vállalva az ellentmondásokat is — e kettő
párhuzamos érvényre juttatását írták elő.
Az elveken túl a konkrét jogi szabályozás is a nevelési funkció érvényesü
lését erősítette. Előírta, hogy a jog az elkövetett cselekmény mellett yegye fi
gyelembe a tettes egész személyiségét, törekedjék a hatékony személyiségfor
málás feltételeit megteremteni. Ezt példázza a gyógyító-nevelő csoportok mű
ködésének szabályozása, amely tekintettel a terápiás megfontolásokra, eltéré
seket engedélyez a végrehajtási fokozatokra vonatkozó előírásoktól. Ebbe az
irányba mutat az átmeneti csoportok létrehozása, valamint a szigorított őrizet
tartalmának a módosítása.
A jogi szabályozás változásai az állomány szemléletében is változásokat
hoztak. Természetesen a fordulat nem minden területen következett be egy
szerre, és főként nem konfliktusmentesen. Különösen jelentős az előrelépés a
büntetésvégrehajtás feladatának felfogásában; a differenciálási törekvések fel
erősödésében, a hatékonyabb eszközök, módszerek keresésében. A jogszabá
lyok módosítása, a szemlélet változása, az elméleti ismeretek bővülése új szer
vezeti intézkedésekhez, lásd a gyógyító-nevelő csoportok kialakításához veze
tett. Ez utóbbi szervezete eltér a büntetésvégrehajtás hagyományos szakszol
gálati, funkcionális alapú szervezeteitől, és az adott elítélt-csoporttal foglalkozó
szakemberek team-munkáján alapul. Az ilyen csoportok működése a jövő
szempontjából fontos tapasztalatokat hozhat.
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Az elmúlt évtized fontos fejleménye az öntevékeny elítéltszervezetek meg
jelenése. Ezek működése azért figyelemre méltó, mert a társadalomban szokásos
szervezési elveket, magatartási formákat gyakoroltatják be az elítéltekkel a
szabadságvesztés-büntetés végrehajtása alatt. A jogszabályokban tükröződő
társadalmi elvárások húzóereje igencsak nagy volt a büntetésvégrehajtás mint
szakma fejlődése szempontjából. Megindult, pontosabban felgyorsult az elméle
ti munka, és létrejöttek a tudományos tevékenység első helyi bázisai.
A közelmúltat elemezve említést érdemel, hogy változott a büntetésvég
rehajtás és a társadalom, a „nyilvánosság” kapcsolata. A korábban is meglevő
szakmai munkakapcsolatokon kívül aktív, tényleges együttműködés alakult ki
olyan állami, társadalmi szervezetekkel, amelyek részt tudnak vállalni a fogvatartottak nevelésében, beilleszkedésük elősegítésében.
Igyekeztem röviden jellemezni azokat a tendenciákat, törekvéseket, ame
lyek a büntetésvégrehajtási nevelést az elmúlt tíz évben meghatározták. A fo
lyamat alapvetően pozitív. De azért el kell mondani, hogy a végrehajtás napi
gyakorlatában, a nevelés hatékonyságában nem értük még el a kívánatos ered
ményeket. A pozitív tendenciákkal egyidőben ugyanis ellenkező előjelű folya
matok és irányzatok is hatottak.
A nevelési rendszer működése

Ha arra a kérdésre akarunk választ kapni, hogy Magyarországon megvalósítja-e
a büntetésvégrehajtás (és hogyan) a jogszabályokban kitűzött célt, és hogy mi
képp tölti be elméletileg tételezett funkcióját a bűnözés elleni küzdelemben,
ahhoz alaposabban szemügyre kell vennünk a büntetésvégrehajtásnak mint in
tézménynek a működését. A vizsgálódás során nem a szándékainkat kell hang
súlyozni, hanem objektív módon fel kell mérni lehetőségeinket és azt tudomá
sul kell venni.
Napjaink újjászülető társadalmi ellentmondásai világszerte problémát
okoznak mindazokban az országokban, ahol a büntetésvégrehajtás gyakorlata
- a miénkhez hasonlóan - a reszocializációs ideológián alapul. Az ellentmon
dások az alábbi közismert dilemmákban fogalmazhatók meg:
—Kétséges, hogy azt a személyiséget, aki a család, az iskola, a munka
hely, a környezet hatására vagy e hatás ellenére bűnöző lesz, a szabadságvesztés
büntetés során alkalmazott nevelési eszközökkel lehet-e egyáltalán a sikeres
társadalmi adaptáció felé fordítani.
—Kérdés, hogy zárt intézeti körülmények között lehet-e sikeresen befo
lyásolni a személyiséget. A büntetés ténye az elítéltek egy részéből dacos ellen
állást vált ki. Ez megnehezíti, de gyakran meg is hiúsítja, hogy az elítélt pozitív
viszonyt alakítson ki a nevelővel, hogy azonosulni tudjon a nevelés céljával.
—Gondot okoz, hogy a büntetésvégrehajtás zártságából nem szándékolt,
ám negatív következmények is adódnak. így például a börtönártalom (a prizonizáció) és az elítéltek informális egymásrahatása (az ún. börtöniskola). A bör
tönártalom többek közt azzal jár, hogy a fogvatartott a hosszabb szabadság
vesztés-büntetés alatt elveszti az önálló életvezetésre való képességét. Az el
ítéltek informális egymásrahatása pedig alapvetően a nevelési célitűzések ellen
hat.
—Kétséges továbbá, hogy az elítélt intézeten belül tanúsított magatartásá
ból lehet-e következtetni a szabadulást követő viselkedésére. Tudjuk, hogy a
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büntetésvégrehajtási intézetek problémamentes működése szempontjából első
helyen áll az elítélt intézeten belüli adaptív magatartása. Az eddigi tapasztala
tok viszont hazánkban is azt mutatják, hogy a börtönviszonyokhoz jól alkalmazkodók száma a többszörös visszaesők körében a legmagasabb. Feltehető
tehát, hogy a sikeres börtönadaptáció nem javítja, hanem inkább rontja a sza
baduló társadalmi adaptációs képességét.
A magyarországi büntetésvégrehajtásról szólva nem hallgathatjuk el, hogy
az említett általános problémákon kívül vannak speciális, úgymond nem objektí jellegű ellentmondások is, amelyek kialakulásában szerepet játszanak a hazai
jogi szabályozás hiányosságai, valamint a büntetésvégrehajtási intézfnények
működésbeli fogyatékosságai.
A büntetésvégrehajtás jogi szabályozásában az alábbiak okoznak problé
mát. Például a nevelésre vonatkozó jogszabályok nem nyújtanak kellő útmuta
tást az elítéltek differenciálására nézve. Márpedig nyilvánvaló, hogy ha az el
ítélteket homogén tömegként fogjuk fel, akkor személyiségük formálását a ne
velés eszközeivel nem tudjuk igazán célba venni. Vagyis a Btk-ban és a tvr-ben
szereplő, alapvetően a bűncselekmények súlyára koncentráló három végrehaj
tási fokozat szerinti differenciálás nem szolgál elegendő támponttal a bv-nevelés
számára. Hisz egy-egy fokozaton belül is elkülöníthetők speciális elítéltcsopor
tok, amelyek más-más megközelítést igényelnek. A differenciálás alapja egy
részt az elítélt személyisége, másrészt az ítélet időtartama. S ez a két szem
pont csupán töredéke a lehetséges csoportosítási szempontoknak.
Ellentmondás nyilvánul meg abban, hogy a jogszabály szerint a nevelés
célja elsősorban a személyiségformálás és csupán másodsorban az intézet rend
jének, biztonságának fenntartása (IM ut. 131. § (1)., (2) bek.). Ez a rangsor
egybevág a reszocializációs alapcéllal. Következetes érvényesülésének azonban
ellentmondanak a fenyítésre és a jutalmazásra vonatkozó szabályok. Ezek
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ugyanis az intézet rendjét és biztonságát tartják szem előtt, és a jutalmazásban
meg a fegyelmi felelősségre vonásban elsikkasztják a személyiségformálás táv
lati elveit, általánosabb szempontjait.
Hasonló ellentmondás fedezhető fel másutt is. Bár a jogszabály - támo
gatva az elítélt társadalomba való visszailleszkedését — előírja, hogy a fogvatartott tartsa fenn, és fejlessze tovább kedvező családi és munkahelyi kapcso
latait (Bv. tvr. 40. § (1) bek., Bv. Szab. 38. §), a fenyítés nemei (a látogatás és
a csomag eltiltása) mindennek ellentmondanak. Sőt, a fegyelmező részlegbe
utalt elítélt fenyítései még halmozódnak is, hisz az ide bekerült fogvatartott
nem kaphat csomagot, nem fogadhat látogatót. Vitatható továbbá, hogy a
társszolgálatok tevékenységének szabályozása mennyire áll összhangban a ne
velési rendelkezésekkel és a reszocializációs alapcéllal.
A büntetésvégrehajtásnak mint intézménynek a jogszabályból reá háruló
célok megvalósítása érdekében alapvetően három funkciót kell betöltenie
Ezek: a biztonságos őrzés, a munkáltatás és a nevelés. Az intézmény minden
napos működése során az őrzés és a munkáltatás funkciójára helyeződik a
hangsúly. A napi tevékenység ugyanis olyan sorrendiséget alakít ki szükség
szerűen, amely a közvetlenül eredményhez vezető aktivitást állítja előtérbe
vagy azt, amelynek elmulasztása közvetlen hátránnyal fenyeget. Ezek a szem
pontok a vezetést is befolyásolják. Egy intézet akkor mondható sikeresnek,
ha mérhető, konkrét tevékenységek valósulnak meg benne problémák nélkül,
azaz ha nincs szökés, ha nyereséges a termelés. Az őrzés és a munkáltatás
hiányosságai anyagi, illetve más negatív természetű követelményekkel járnak
együtt. A nevelési feladat elégtelen ellátása viszont nem von maga után köz
vetlenül se ilyen eredményeket, se ilyen kudarcokat.
A jövőbeli változások iránya

A büntetésvégrehajtási nevelés jövője elválaszthatatlan a büntetőpolitika és a
büntetőjog változásaitól. Bár jelenleg pontos prognózist ezekre vonatkozóan
nem lehet felálh'tani, mégis bizonyos területeken nagy valószínűséggel jósol
hatok meg a változások.
Várhatóan csökkenni fog a szabadságvesztés-büntetés aránya. A bíró
ságok nagyobb gyakorisággal alkalmaznak majd a büntetések és a büntető intéz
kedések rendszerén belül alternatív megoldásokat. Nagy valószínűséggel meg
szűnik az elzárás, csökken a rövid tartamú szabadságvesztés-büntetés száma.
Felszámolódik a szigorított őrizet, módosul a szigorított javító-nevelő munka
végrehajtásának rendje. Ritkább lesz, és rövidebb ideig fog tartani az előzetes
letartóztatás. A különböző változások eredményeképpen — függetlenül a
bűnözés alakulásától — a jelenlegihez képest számottevően lecsökkenhet a
fogvatartottak létszáma. •
A tartalmi változások iránya előreláthatóan kettős. Egyrészt határozot
tan érzékelhető a törekvés egy ún. tiszta büntetőjog kialakítására, a büntető
igazságszolgáltatást ma terhelő, eredendően nem jogi természetű feladatok
redukálására. így például az igazságszolgáltatás hatásköréből kikerülne a kény
szergyógyítás, a kényszergyógykezelés, az utógondozás. A jelenleginél határo
zottabban fog majd elkülönülni a büntetőjog és a •büntetésvégrehajtási jog.
Ez várhatóan szervezeti változásokat is von majd maga után.
Másrészt a büntetésvégrehajtás jövőjére vonatkozó elképzelésekben kita
pintható a tendencia a jogállamiság feltételeinek megteremtésére a szabadság
it

vesztés-büntetés területén is. Ennek legfontosabb eleme a joghátrány fogal
mának átértékelése, melyet a jelenleginél nagyobb összhangba kell hozni az
emberi, állampolgári jogokkal. A jövő börtönében kevesebb lesz a korlátozás
és több — az egészséghez, a munkához, a vallásgyakorláshoz, a művelődéshez
stb.-hez való —jog. Nő az ösztönzés szerepe a kényszerrel szemben. A szaba
dulás utáni jövő kialakításában a kötelező programok helyett előtérbe lép a
lehetőségek kialakítása és a szolgáltatások biztosítása.
Reménykednünk kell abban, hogy hazánk társadalmi, gazdasági fejlő
dése nyomán a büntetésvégrehajtás feltételrendszere is kedvezőbbé válik,
hogy a társadalom komplex bűnmegelőző funkciójának hatékonyabbá válá
sával csökken majd a bűnözés, ezzel együtt a fogvatartottak száma. A kisebb
elítéltlétszám pedig eredményesebb munkát tesz lehetővé a börtönökben.
A gazdasági feltételek bővülése garantálná a korszerűtlen, többszázéves bör
tönök felváltását új, a modern büntetésvégrehajtás céljaihoz alkalmazkodó
épületekkel. A személyi állomány minőségének javítása is alapvetően a gazda
sági feltételeken múlik. Jó lenne, ha a büntetésvégrehajtás versenyezhetne a
munkaerőpiacon a minőségi munkaerőért. Fontos lenne megszüntetni a .bün
tetésvégrehajtás függőségét saját, vállalati gazdasági eredményeitől, és visszadni
a rabmunka eredeti, nevelési rendszeren belüli funkcióját.
A büntetésvégrehajtás szervezeti kereteinek korszerűsítését célzó munká
latok már megkezdődtek, ezek eredményei a közeljövőben válnak közkinccsé.
Differenciáltabbá lesz az intézményhálózat, egyes helyeken kedvezőbb feltéte
lek alakulnak ki az eltérő adottságokkal rendelkező elítéltcsoportok befogadá
sára. Változóban van az intézetek belső szervezete is: fokozatosan rugalmasabbá
válnak, s így elősegítik a rendelkezésre álló erőforrások jobb kihasználását, a
változó feladatokhoz való gyors alkalmazkodást. Hatékonyabb lesz az irányí
tás, a büntetésvégrehajtási intézetek felügyelete, ez pedig biztosítja a törvényes
ség érvényesülését, a munka szakmai színvonalának fejlesztését. Mindezen fo
lyamatok megerősödése új, világos, egyértelmű jogi szabályozást igényel.
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