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A nevelőmunka problémái a szovjet 
bv-intézetekben

A peresztrojka szükségszerűen kiváltotta a társadalom életének sokoldalú, mély 
és kritikus elemzését. Ennek során különös figyelmet fordítottunk azokra a 
problémákra, amelyek összefüggnek a személyiség alakulásával, hiszen a pe
resztrojka legfontosabb szereplője maga az ember.

A peresztrojka arra késztetett bennünket, hogy új nézőpontból tekintsük 
át a személyiség sokoldalú fejlődésének lehetőségét biztosító számos bevett 
formát és módszert. Megbízható garanciát jelent e munkában a 19. össz-szövet- 
ségi pártkonferencia azon határozatainak megvalósítása, amelyek a jogállam 
kialakításáról szólnak, amelyek biztosítják a személyiség jogvédelmét, elősegítve 
az állampolgári felelősség növekedését mind a munkahelyi kollektívákban, mind 
az állam és a társadalom előtt.

A bűnözés alakulása talán egyike a legérzékenyebb szociális barométernek, 
mely a társadalomban fellépő negatív jelenségeket regisztrálja. A demokrácia 
kiszélesedésének mai körülményei között, a nyíltság időszakában sokra tartják 
a szovjet emberek a jogrendet védő szervek tevékenységét az előttük álló fela
datok megoldásában.

A javító-nevelő munka rendszere a szocialista társadalom létrejöttének fo
lyamatában a jogrendvédelmi tevékenység sajátos szektoraként alakult ki, 
együtt más szociális-társadalmi intézményekkel. A javító-nevelő munka egyéb
iránt sokoldalú tevékenység, amelyben államjogi, szociális-társadalmi, gazdasági, 
erkölcsi-humanitárius és egyéb kérdések kapcsolódnak össze. A jogsértők re- 
szocializációja szempontjából valamennyi állami és társadalmi szervezet érd ekei 
egybeesnek.

A köztörvényes jelenségek ellen folytatott harc továbbra is rendkívül 
fontos és időszerű, joggal foglalkoztatja társadalmunkat. Komoly gondokat 
okoz az állami, társadalmi és személyi tulajdon megkárosításának növekedése, 
a csúszópénzek gyakorlatának terjedése, egy sor helyen az erőszak minősített 
eseteinek alkalmazása, a fiatalkorú bűnözés emelkedése, a visszaesők számának 
gyarapodása, a társadalomellenes, élősdi életmód elharapódzása.

Meg kell említeni, hogy az állam azon törekvése, miszerint tovább akarja 
humanizálni a büntetésvégrehajtást, bonyolultabbá tette a köztörvényes el
ítéltek elhelyezését a bv-intézetekben. Ma már a javító-nevelő munkával történő 
ráhatás régi formáit és módszereit nem lehet alkalmazni; hisz még a közelmúlt
ban is rosszul mérték fel a gyakorlati feladatok prioritásait az ilyen intézmé
nyekben, vagy ha nem, akkor meg nem tudták őket érvényesíteni.

Ez mindenekelőtt az egyéni nevelőmunka lélektani-pedagógiai módszerei
nek újragondolását követelte meg, különös tekintettel arra a tényre, hogy új 
kategóriájú, szervezett bűnözésben résztvevő elítéltek jelentek meg a színen, 
újjáélesztve az alvilág különféle hagyományait. E változások megkívánják az
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elítéltek átnevelésének céljaira fordított eszközrendszer tökéletesítését azt, 
hogy a büntetésvégrehajtás rendszerét új tartalommal töltsük meg, hogy állan
dóan keressük a racionálisabb megoldások felé vezető utakat, annak a lenini 
tételnek a szellemében, hogy a börtönöket átnevelő intézményekkel kell fel
váltani.

A peresztrojka fő iránya a szocialista humanizmus, az igazságosság, a bün
tető eszközökkel való takarékoskodás, a meggyőzés és a kényszerítés párhuza
mos alkalmazása, a beláttatás módszereinek kibővítése. Ugyancsak ide sorolha
tó a társadalom széles körű bevonása a javító-nevelő folyamatba. Ez idő tájt a 
javító-nevelő munkát végző intézmények nevelő tevékenységének kulcsfontos
ságú kérdése a káderkérdés, azaz a szakember-utánpótlás biztosítása. Az utóbbi 
időben hozott intézkedések némiképp javították e területen a kádermunkát. 
Növekedtek a követelmények' a büntetésvégrehajtási intézetekben dolgozó 
munkatárak szakmai színvonalát illetően.

A bűnözők körében végzett munka, az alvilággal való permanens kapcso
lat és mentalitásbeli küzdelem nem- múlik el nyomtalanul, nemritkán a munka
társakat is deformálja. Ezért azok erkölcsi tartásának megszilárdítása, szakmai, 
elméleti és kulturáüs szintjének emelése a javító-nevelő rendszer állandó gondja. 
Amikor a sajtó állandóan terítéken tártja a sztálini idők törvénytelenségeit és 
ebben a lágerek dicstelen szerepét, akkor nagyon fontos, hogy a javító-nevelő 
intézetek személyi állománya ne adjon ürügyet a jelen és a múlt egybemosására.

Napjainkban megnyíltak a javító-nevelő intézmények kapui az elítéltek 
rokonai, a munkáskollektívák és a társadalom képviselői előtt. így ezeknek az 
embereknek és szerveknek módjukban áll megismerni az intézetek falain belül 
zajló élet körülményeit, s ez úgy tűnik, pozitívan hat a jogsértők megjavításá
nak és átnevelésének folyamatára.

Jelenleg birtokunkban van az az anyagi-műszaki bázis, amely elengedhe
tetlen feltétele a nevelőmunka megreformálásának. Minden telepen van klub- 
helyiség, a politikai nevelőmunkához külön termeket bocsátunk a körletek 
rendelkezésére, és gyakorlatilag valamennyi épületrészben (kivéve a különleges 
rendeltetésű szigorított táborokat és börtönöket) van televízió. Természetesen 
mindenütt van rádiókészülék, a könyvtárakban pedig megfelelő mennyiségű 
könyvállomány. Ám ezeket az eszközöket ésszerűen kell felhasználni a nevelés 
során, ez valamennyi nevelői kollektíva halaszthatatlan feladata, mely összefügg 
az intézetek személyi állományának meghirdetett professzionalizmusával.

Az utóbbi években nőtt az intézetekben folyó tevékenység hatékony- 
sági mutatója, jelezve, az ún. átnevelési folyamat minőségének, valamint az el
ítéltek magatartásának javulását. A javító-nevelő munka továbbfejlesztése el
képzelhetetlen a csoportstruktúrák tökéletesítése nélkül. A körleteken kiala
kított csoportrendszer harmincéves fennállása alatt bebizonyította életképessé
gét, azt, hogy sikeres szervezeti formája a javító-nevelő munkának. Ennek kere
tei közt jöttek létre és fejlődtek — a makarenkói elmélet alapján — tovább az 
elítéltek kollektívái, alakult ki a munkára nevelés rendszere, a nehezen kezel
hető fogvatartottak feletti egyéni védnökség, azaz a védnöki hálózat, végül 
valamennyi szolgálat erőfeszítéseinek összpontosításaképp a körletekben levő 
csoportok pozitív befolyásolása, és egyéb hasznos kezdeményezések.

Napjainkban a legfontosabb feladat a csoportmunka tartalmi vonatkozá
sainak fejlesztése. A gyakorlat arról tanúskodik, hogy határtalan lehetőségek
kel és tartalékokkal rendelkezünk ezen a téren. Az utóbbi időben kiszélesítet
tük az intézetekben folyó javító-nevelő munka módszereit, hogy megteremt-
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síik az elítéltekre gyakorolt hatás komplex lélektani-pedagógiai rendszerét. 
Ennek alapja a tudományos megközelítés, lényege pedig a személyiség, illetve 
a személyiség megváltoztatására ható tényezők tanulmányozása.

vagyis az elkülönített körletben meg kell figyelni az újonnan érkezett 
elítélteket, kiválasztva az esetleges agresszivitás potenciális vezetőit, feltárva a 
kiegyensúlyozatlanság és ingerlékenység mértékét, megelőzve így bizonyos 
konfliktusokat. Az elkúlönítőben a fogvatartottakat pszichológiailag is fel 
lehet készíteni a körletcsoportokba történő beilleszkedésre. Az elítélteket itt 
nemcsak tájékoztatni kell a belső szabályokról, informálni kell őket jogaikról 
és kötelezettségeikről, hanem meg kell határozni a javulást elősegítő intézke
déseket és fel kell számolni a javító-nevelő munka hatását gátló lélektani aka
dályokat. Az elkúlönítőben tartózkodó személyekről jellemzést kell készíteni.

E rendszerben fontos szerep jut olyan magatartási és tevékenységi nor
mák kialakításának, amely számot vet a pszichikum tudatalatti részének ható
erejével csakúgy, mint az elítélt önnevelésében rejlő lehetőséggel. A konkrét 
jogsértő konkrét köréhez címzett ráhatás, az elítéltek pszichológiai-pedagó
giai elesettségének számbavétele, az egyes személyek jellemének feltárása, 
az elítéltek közötti kapcsolatok feltérképezése, mindezen mozzanatok be
folyása a javító-nevelő intézet légkörére — ma még nem kap kellő nyomatékot.

Az intézetek tevékenységében az egyéni nevelőmunka területén való le
maradás következtében sok a megoldatlan probléma. Nem mondhatjuk, hogy 
a szükséges módszertani ajánlások, szervezési eszközök hiánya miatt. Ezek 
rendelkezésre állnak mind a minősítő időszak alatt, mind a fogvatartott önne
velésének periódusában. Ha helyesen, ha nem formálisan szervezzük meg az 
egyéni nevelőmunkát, akkor óriási hatással lehetünk az egyén gondolkodására, 
meggyőzhetjük őt az önnevelés szükségességéről. Hisz önfegyelmezés nélkül 
— mondja Szuhomlinszkij — nincs igazi nevelés, viszont ha megfelelő mennyi
ségű és színvonalú ismeretanyagot biztosítunk az egyén számára, akkor az 
ellent tud állni idegen behatásoknak.

A javító-nevelő munka során, az intézkedések komplex rendszere révén 
arra törekszünk, hogy tudatosítsuk a bűncselekmények társadalomellenes vol
tát az elítéltben, és így meggyőzzük őt arról, hogy figyelembe kell vennie a 
szocialista erkölcs normáit, be kell tartania a törvény előírásait, hisz minden 
ember — így ő is -r saját sorsának kovácsa. Az ilyenfajta meggyőzésnek a napi 
munkában központi szerepet kell kapnia. Ehhez garantálni kell a büntetésvég
rehajtás differenciáltságát és egyénekre szabott jellegét. Tekintettel kell lenni 
a fogvatarottak személyiségjegyeire és életszemléletére.

Célszerű létrehozni az elítéltek magatartásának függvényében még egyazon 
intézet keretei között is az elszigetelés különböző fokozatait. Bizottságok sora 
foglalkozik e kérdéssel, melyek emellett még azt is meghatározzák, milyen 
intézkedéseket foganatosítson majd a szolgálat a rendzavarokkal szemben — 
közvetlenül a körleten. Ha a fogvatartott az intézet igazgatása által felállított 
törvényes követelményeket rosszhiszeműen és rendszeresen megszegi, akkor 
átirányítják a nehezen nevelhetők elkülönített csoportjába. Ha ez az intézkedés 
sem érné el a célját, akkor a csoportnevelők tanácsának határozata alapján az 
elítélt büntető elkülönítőbe vagy magánzárkába kerülne. A felsorolt elgondolá
sok jogi megerősítése még várat magára.

Egészében véve a nevelőmunka minőségi átalakítása, különösen az egyéni 
nevelőmunkáé, állandóan megköveteli a pszichológiai szempontok jelenlétét, 
a javító-nevelő munka legfőbb eszközeinek alkalmazását, a pedagógiai irányult
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ság erősítését. A törvényalkotásban csak a politikai nevelőmunka számára ha
tároztak meg célfeladatokat. Kutatóink ugyanakkor a gyakorlati szakemberek 
aktív támogatása mellett gyakran felvetik a bv-intézetekben létesítendő labo
ratóriumok, illetve pszichológiai szolgálatok kérdését. Erre azért lenne szük
ség, mert így a pszichikailag károsodott elítéltek körében növelhetnénk mun
kánk hatékonyságát. A szakemberek időszerű és megfontolt javaslataikkal 
(az elítéltek jellemvonásainak feltárásával, munkavégzési lehetőségeik megha
tározásával stb.) támogatni tudnák a nevelőmunka megtervezését.

A javító-nevelő intézkedések rendszerében az elítéltek munkára nevelése 
elsőrendű fontosságú, hisz egyike a kollektív ráhatás eszközeinek. Ezért okoz
nak komoly gondokat a munkaszervezés hiányosságai. Biztosítani kell tehát a 
termelőmunkával való foglalkoztatást,' garantálni kell a munkafegyelmet, meg 
kell kívánni a bűnelkövetés következtében beállott károk megtérítését, végeze
tül pedig ki kell egyenlíteni a tartásdíjakat.

Az utóbbi években jelentős változások mentek végbe a b.v-intézetek terme
lési szférájában. A tudományos-műszaki haladás az intézeteket sem kerülte el, 
a munkafolyamatok során a kialakult kapcsolatok jellege alaposan megválto
zott: mostanság sűrűn alkalmazzuk a munkaszervezés hatékony formáit, pl. a 
brigádformát. Ez — az eredményesség ösztönzése kapcsán — sok intézetben 
meghonosodott.

A munkakollektívák tevékenységének értékelésekor nemcsak a gazdasági 
mutatókat elemezzük, hisz azok nyilvánvalóak, hanem pl.'a brigád személyiség- 
formáló mikroklímáját, továbbá azokat a pszichológiai és morális kapcsolato
kat, amelyek befolyást gyakorolnak az elítéltek magatartására és átnevelésük 
kimenetelére. E megközelítés teszi lehetővé, hogy még gyakrabban használjuk 
ki a munkaversenyek adta lehetőségek kollektív és egyéni formáit.

Ma a kutatók és a gyakorlati szakemberek körében egyaránt élénk vita 
folyik a javító-nevelő munka társadalmasításával összefüggő kérdésekről. Ezek 
közül a legfontosabb:

— az elítélt azon joga, hogy szabadon válassza meg munkája jellegét és 
szakmai irányítását. Természetesen csak azok, akik tisztességgel kívánnak dol
gozni. A magas szakmai képzettségű elítéltek számára lehetővé kell tenni, hogy 
speciális tervezőirodákban (pl. mérnöki beosztásban) dolgozhassanak, és enge
délyezni kell nekik a munkaidőn túli munkavégzést.

r- a munkában töltött napok kötelező nyilvántartása. A jó magatartást 
tanúsító elítéltek tevékenységét a bv-intézetekben munkaviszonyként kell 
kezelni.

— a munkakollektívák stabilitásának garantálása az üzemekben. A brigá
dokban és különböző csoportokban kedvezményekhez kell juttatni a rendszeres 
munkavégzőket, ha ugyanabban a kollektívában hátékonyan dolgoznak. Ha a 
termelés érdeke azt követeli meg, hogy valakit más munkára irányítsanak át, 
kompenzálni kell valamivel ezeket az embereket.

— pontosan meg kell határozni az elítélt béréből levonandó ellátási költ
séget. Ha a fogvatartott büntetésének letöltése során nem keresi meg eltartásá
nak költségeit, akkor törvényben kell szabályozni azoknak az összegeknek a 
későbbi behajtását, amelyek őt szabadulásakor adósságként terhelik.

Ezek a kérdések bár további elemzést és tudományos megalapozást köve
téinek, puszta felvetésük is a nevelői szándék megnyilvánulása, amely azon 
alapszik, hogy tudatosítani kell az elítéltben: saját javulásának előmozdítása 
egyben a népgazdasági feladatok megoldásához való hozzájárulás. Természete-
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sen ne csak a munkahelyeken történjen meg e gondolat tudatosítása, hanem a 
javító-nevelő ráhatás egészében is.

Ismeretes, hogy a javító-nevelő intézetekben bizonyos ideológiai ellent
mondások élesen kiütköznek. Érzékeljük az ideológiai munka hiányosságait 
a jogsértők túlnyomó többségének eszmei-politikai és morális károsodásában. 
Többségükből hiányzik az érdeklődés a társadalmilag hasznos gyakorlati tevé
kenység iránt. Ezért az intézeti rendszer keretei között végzett ideológiai tevé
kenységnek szorosan kell kapcsolódnia a szociális gyakorlathoz, támaszkodnia 
kell a nemzetközi és a belső társadalmi élet pontosan felmért realitásaira.

Az utóbbi időben a fogva tartottak körében végzett eszmei-politikai neve
lés hagyományosan kialakult formáival (előadások, politikai tájékoztatók, illet
ve foglalkozások) párhuzamosan sikerrel alkalmaznak új formákat is az intéze
tek. Ezek közé sorolható a politikai szótár fogalmainak értelmezése, a társa
dalom-politikai folyóiratokkal való ismerkedés, politikai viták és kerekasztal- 
beszélgetések szervezése különféle témákban, és így tovább. Úgy tűnik, ezekben 
az újszerű formákban végzett politikai propaganda hatásosabb, hatékonyabb. 
Az elítéltek többségében érdeklődést keltenek a politikai tanulmányok az ön
képzés iránt, azaz minden téren növelik aktivitásukat. Természetesen még sok 
problémát kell megoldanunk. Például pontosan meg kell határozni az elítéltek 
oktatásának szervezeti struktúráját, mert a fogvatartottak körében végzett fel
mérések az elítéltek politikai és jogi ismereteinek igen alacsony szintjét jelzik 
vissza.

A politikai nevelés színvonalának növelését szolgálják az elítéltek számára 
nagy példányszámban kiadott újságok. Ezek szerzői zömmel elítéltek. De írnak 
ezekbe a lapokba komoly tudósok, jelentős állami és társadalmi szervek képvi
selői is. A börtönújságok hasábjain gyakran folyik vita azokról a problémákról, 
amelyek összefüggnek az intézetek életével vagy a nevelői gyakorlat tökélete
sítésével.

A demokrácia és a nyíltság jegyében elfogadottá vált, hogy az elítéltek 
meghatározott esetekben bírálattal illethetik az intézet vezetését. Sajnos ezekre 
a kritikákra ritkán reagálnak tárgyszerű, operatív módqn, gyakori az elutasítás, 
sokszor marad válasz nélkül egy-egy éles hozzászólás. E téren is szükség van 
tehát a peresztrojkára. Persze az is megtörténik nemegyszer, hogy a szerzők 
az erkölcsi züllés, a személyiségtorzulás okait nem táiják fel. Kiszínezik a bűn- 
cselekményt, a körülmények áldozatának tüntetik fel a bűnöst, és a tolvajlás 
romantikájára helyezik a hangsúlyt.

A demokratikus kezdeményezések bevezetése az intézetekben megköveteli 
az elítéltkollektívák és önszerveződéseik pontos jogi státuszának meghatározá
sát, valamint kritikai elemzését. Jelenleg a büntetés letöltése, annak rendje és 
körülményei nem hatnak elég ösztönzően a mindennapi élet (a munka és a sza
badidő) megszervezésének legfontosabb kérdéseire. A túlzott és felesleges ügy
rendi szabályozás megfosztja az elítéltet — az intézeti élet minden területén — 
az önálló gondolkodás képességétől. A körletek áttérése önelszámolásra, a bri
gádmunka meghonosodása viszont megkívánja az elítéltek munkajogi és egyéb 
védelmét. Az elítéltkollektívák tanácsait, a fogvatartottak önigazgatási szerveit 
meghatározott jogosítványokkal kell felruházni. Számos javító-nevelő intézet 
folytat ilyen irányú kísérleteket.

A javító-nevelő munka megszervezése szempontjából különösen fontos az 
elítélt általános műveltségi és szakmai-műszaki oktatásának kérdése. Szándé
kunkban áll a felnőtt fogvatartottak kötelező nyolcosztályos oktatásának a
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bevezetése, valamint a középfokú, szakközépiskolai és felsőfokú képesítés 
önkéntes megszerzésének támogatása pl. levelező tagozatok segítségével. Célul 
tűztük ki az elítéltek folyamatos szakmai-műszaki képzésének és továbbképzé
sének megteremtését, amely lehetővé teszi, hogy az elítéltek magasan kvalifi
kált munkát végezzenek a büntetésvégrehajtási intézetekben, sőt szabadulásu
kat követően is.

Sajnos máig időszerűek a szabadulókkal kapcsolatos elhelyezési és lakás
gondok. Évente több mint 10 000 volt elítélt nem tudja megoldani lakáshely
zetét, nem tud bejelentkezni sehová. A bv-intézetekben folyó nevelőmunka 
ma arra irányul, hogy az elítéltek szociálisan hasznos kapcsolatait minél széle
sebb körben sikerüljön megőrizni, hiszen a gyakorlat azt bizonyítja, hogy nem 
lehet felszámolni a visszaeső bűnözést, ha nem hozzuk létre a nevelőmunka 
irányításának optimális struktúráját, ha nem biztosítunk az intézetekből sza
badulok számára valamiféle lakáslehetőséget.

Az utóbbi időben némileg sikerült segíteni azokon az idős, rokkant em
bereken, akik szociálisan hasznosítható kapcsolataikat elvesztették. Határozat 
született elhelyezésükre — a Szociális Ügyek Minisztériumának intézményi 
rendszerén belül — speciális internátusok létrehozataláról. Vizsgáljuk azt a 
kérdést is, miképp lehet a szabadságvesztés-büntetésre ítéltek lakásait megőriz
ni, vagy ennek hiányában őket ilyen téren kompenzálni. Megszüntetjük a 
munkásszállókra való felvételnél az életkori korlátokat, felfüggesztjük a lete
lepedési, bejelentkezési tilalmakat, a katonai szolgálat alóli felmentést, és csök
kentjük a büntetett előéletből eredő adminisztratív nehézségeket.

A kormány megbízásából az érdekelt minisztériumok és hatóságok — a 
társadalom széles körű bevonásával — intézkedési tervet dolgoztak ki a szaba
dulok megsegítésére, vagyis elhelyezésére, lakáshoz juttatására. Feltételezzük, 
hogy a nevelőpolitika következetesen megvalósítandó új irányvonala jelentősen 
javítja majd a szabadulok elhelyezkedési esélyeit az állami, gazdasági és társa
dalmi szervek által időben nyújtott támogatás útján.

Igyekeztem röviden összefoglalni annak a koncepciónak a fő elemeit, 
amelyet a büntetésvégrehajtás irányítása dolgozott ki és terjesztett a Belügy
minisztérium vezetése elé. Külön elemzést érdemel a fiatalkorú elítéltek köré
ben végzett munka. A strukturális változások keretében ez idő tájt adtuk át az 
átneveléssel foglalkozó munkacsoportokat a bűnmegelőzéssel foglalkozó, szol
gálatnak. A kísérletileg kidolgozott új átnevelő kolóniák lehetővé teszik a bün
tetés letöltésének humanizálását, és az elítéltek pszichológiai-pedagógiai diffe
renciálásával, valamint szociális-erkölcsi elesettségével párhuzamosan a körül
mények optimalizálását. Az önigazgatás elemeinek meghonosítása, a társada
lom részvételének kiszélesítése az elítéltek személyiségformálásában — javító
nevelő politikánk legfőbb irányelve.

A fiatalkorú elítéltek büntetésvégrehajtási körülményeinek humanizaiasa 
és optimalizálása gyökeresen eltér a felnőtt elkövetők számára rendszeresített 
,'avító-nevelő intézetek gyakorlatától. A fiatalkorúak átnevelő kolóniáinak ke
retében speciális elkülönítőket hozunk létre; ezeket sajátos nevelői intézmé
nyeknek tekintjük, melyeknek feladata a megelőző funkción túl a serdülők 
szocializációjának előmozdítása. A fiatalkorúakat illetően konkrét terveink 
vannak a büntetésvégrehajtás rendjének és körülményeinek enyhítésére, elő
irányoztuk pl. az elítélt fogvatartásának könnyítését, javulása mértékében. 
A büntetés utolsó szakaszában igyekszünk a serdülő létfeltételeit a szabad élet 
körülményeihez igazítani.
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