A nevelés módszerei
(a konferencia III. szekciójának előadásairól)

E szekcióban A nevelés módszerei témakörben hat kiselőadás hangzott el.
Az elsőt Locsmándi László, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön nevelője tar
totta a nevelő és a nevelt közötti személyes kapcsolatról, az elítéltek interper
szonális viszonyainak a nevelésben betöltött szerepéről. A nevelő és nevelt
kapcsolatáról szólva előbb napjaink elidegenedett, elsivárosodott emberi kö
telékeit taglalta, majd saját tapasztalatait végiggondolva azt fejtegette, hogy
az emberi kapcsolatteremtésnek' abban az igen nehéz feltételrendszerében,
amely a büntetésvégrehajtást jellemzi, őszinte, türelmes, megfontolt és beleérző
munkával ki lehet építeni pozitív emberi kapcsolatokat. Ennek fontosságát
meggyőzően hangsúlyozta, állítva, hogy ez a feltétele a nevelőhatások befoga
dására képes szituációk megteremtésének. Gondolatai hozzájárulhatnak a
nevelő személyiségének tudatos alakításához is. Sajnáljuk, hogy előadását nem
bocsátotta a szerkesztőbizottság rendelkezésére, ezért részletes ismertetésé
től el kell tekintenünk.
A második előadást Piskorné Olasz Anna százados, a Szombathelyi Bv.
Intézet nevelési szolgálatának vezetője tartotta a biblioterápiáról. Elhangzott,
hogy a biblioterápia a csoportosan végzett nevelői tevékenység egyik formája
a bv-intézetben. Az irodalomterápia gyökerei az ókorba nyúlnak vissza. Már a
régi görögök is felismerték a könyvek fizikai közelségének „gyógyító hatását”.
A könyvtárt kórháznak, lelki klinikának tekintették. Bár nem lehet szó szerint
értelmezni az irodalom gyógyító hatását, az kétségtelen, hogy az egyik leg
eredményesebb pedagógiai tevékenység a bv-nevelésben a csoportos irodalom
foglalkozás. Hisz eltereli az egyén figyelmét izolált helyzetéről, gondolatokat
ébreszt benne saját és mások konfliktusainak megoldására, emocionálisan, gaz
dagítja, miközben akarva-akaratlanul ismeretekre is szert tesz általa.
Fontos feladat a csoportok összetételének megtervezése. Lehetőleg mi
nél homogénebb legyen a bűncselekmény jellegét, az életkort, az iskolázottsá
got alapul véve. Ideális megoldás, ha a szabad életben rájuk váró szociális, csa
ládi háttér is hasonló. 10—15 elítélttel a legkellemesebb, leghatékonyabb a
munka. A fokozatosság elvének betartásával állatmeséket, rövid novellákat,
majd hosszabb, emberi kapcsolatokat taglaló elbeszéléseket érdemes elolvas
tatni és megvitattatni a katarzisra vágyó elítéltekkel. A fogvatartottak nagyon
várják az ilyen jellegű foglalkozásokat. Egyre ritkábban fordul elő, hogy vala
melyikük elveszíti a cselekmény fonalát, vagy elzárkózik a véleménynyilvání
tástól. Egymás álláspontját nyíltan megvitatják, helyesük vagy ellenzik. Lénye
gesen többet adnak önmagukból ezeken a foglalkozásokon, mint az egyéni
beszélgetéseken, ahol többségük konformistaként nyilatkozik, valótlant állít,
sőt előfordul, hogy megtagadja a céürányos kérdésre adandó választ. Mindez
az oldott légkörű csoportos foglalkozásokat nem jellemzi.
A szerző úgy véü, tevékenysége nem mondható terápiának, mert nem
alkalmas arra, hogy a személyiséget alapvetően megváltoztassa. A szépirodalmi
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művek ugyanis önmagukban nem alakítanak át, nem jobbítanak meg senkit.
A személyiségjegyek változhatnak, de nem verbális, hanem környezeti tényezők
hatására. Az irodalmi foglalkozások csupán a legkönnyebben módosítható sze
mélyiségjegyek egyikét, az intelligenciát képesek befolyásolni. A gondolkozás
mód csiszolása fontos dolog a börtönben, erre pedig igen alkalmas ez a peda
gógiai eljárás. Egy sor tevékenység elindítható vele, így az érzékelés, az észlelés,
fejleszthető például a figyelem, az emlékezet, gazdagodhat a fantázia. De képes
érzelmeket is ébreszteni, fejleszti az elítélt véleményalkotó képességét, gyara
pítja aktív szókincsét.
Az elítéltek többsége éretlen, torzult személyiség. Az ilyen ember sajátos
sága, hogy nem tud tervezni, számára csak a jelen létezik. Az irodalmi művek
feldolgozása során megtanulhatja vállalni a múltat, és esetleg a jövőt is. Emellett
óriási előnye az ilyen foglalkozásoknak, hogy fokozza az elítéltek türelmét,
hogy oldja bennük a feszültséget. A novellák a didaktikus kiválasztás miatt
alapvetően az ember esendőségéről, gyengeségéről szólnak, vagyis arról, hogyan
viaskodik benne a jó a rosszal. A drámai hangvételű írások még a legedzettebb
elítélteket is megfogják. Az olvasás befejezése után percekig mozdulatlanul,
csendben ülnek, majd mély sóhajok kíséretében mozgolódni kezdenek. A köny
vek megszerettetése mindenképpen hasznos, mert az olvasás szociális termé
szetű energiát szabadít fel. A csoportos irodalomfoglalkozás felsorolt előnyei
mellett az a sikerélmény sem hanyagolható el, melyhez ilyen alkalmakkor a
nevelő jut. Ezek a találkozások megerősítik a nevelőt abban, hogy van értelme
pedagógiai erőfeszítéseinek a büntetésvégrehajtásban.
A harmadik előadást Horváth Beáta, a Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza
szakkörvezetője tartotta, a szervezett szabadidőről. Konkrétan a tököli intézet
ben folyó filmszakköri munka pedagógiailag jól hasznosítható tapasztalatairól
számolt be. Elemezte a mozi és a videó alkalmazásának különbségeit, eltérő
hatásukat az elítéltek magatartására. Rendkívül érdekes és aktuális kérdést
vizsgált meg, a kommersz filmek hatását a fiatalokra. Bár a közvélemény ezt
negatívan ítéli meg, az előadó szerint az életkori sajátosságok figyelembevételé
vel — pedagógiai felkészültség és esztétikai tájékozottság mellett — általuk is
értékes nevelési eredmények érhetők el. Elmondta, hogy eddig két csoport
részére szervezett vetítéseket; a gyógyító-nevelő csoportba tartozók, valamint
a befejezett nyolc osztállyal rendelkezők számára. Eleinte filmeket akartak
vetíteni, de ez a plánum technikai okokból meghiúsult. Később pedig kiderült,
hogy a videóvetítések sok szempontból alkalmasabbak, pl. elemzéskor a film
egyes részleteit újra meg lehet nézni.
Természetesen a moziról nem szabad lemondani! Nagyobb élményt nyújt,
így esztétikai szerepe jelentősebb. A kérdőívekre adott válaszaikban a fiatalok
is hangsúlyozzák, hogy a mozikép hatásosabb a tévéképnél. Egyébként meg
jegyzendő, hogy a két vetítéstípus más-más magatartásformát erősít. A videó
egy kisebb közösség kapcsolatát teszi szorosabbá, lehetőséget adva a véleménycserére, a mozi viszont a tömegben való kulturált viselkedés modelljét nyújtja
valahol. Pár éve több börtönben (Tökölön, Kalocsán stb.) megkísérelték a fil
met bevonni a nevelésbe. Filmesztéták tartottak előadásokat, majd a bemuta
tott alkotásokat kisebb csoportokban megbeszélték. Ez a felállás a legideálisabb
azzal a kiegészítéssel, hogy a csoportos műelemzésnél segítségünkre lehet a
videó.
A vetítéssorozat a filmművészet néhány kiemelkedő alkotásából állt.
Az előadó által szervezett vetítések kiindulópontja teljesen más volt. Ö a fia
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talok által kedvelt akció filmekre, meg az ún. művészi filmekre egyaránt alapo
zott. Más szóval a kommersz meg a szerzői filmeket egyformán fontosnak tar
totta. Az előbbi a kor ideálvilága által meghatározott, bevált klisékre épülő al
kotás, az utóbbi a rendező egyénisége, világképe által determinált autonóm mű.
A két filmtípus más-más funkciót tölt be. A kommersznél az átélés ösztöne az
elsődleges, mondhatni biológiai kielégülést követel a nézőtől. A szerzői a film
intellektuális élményre épít, ugyanúgy kiválthat teljes azonosulást, mint teljes
elutasítást.
A foglalkozásokon tehát a kommersz a kiindulási pont, ez határozza meg
ugyanis egy 14—21 éves fiatal filmnézési szokását. S ez különösen jellemző
az általunk foglalkoztatott rétegre. Ha kiszakítjuk őket a kultúrkörükből,
erőszakot követünk el rajtuk. A nézett filmek körét tehát fokozatosan kell
bővíteni. A kommersz, azaz a befogadás szempontjából könnyű filmeket las
san kell szerzői, azaz nehéz filmekre felváltani. Érdemes részt venni a vetíté
seken, itt megismerhetjük a fogvatartottak spontán értékítéletét, amelyre
aztán felépíthető a foglalkozás.. A filmterápia tapasztalata az, hogy a rossz
kommersz is vezeti a nézőt. A pozitív hős akármit tesz, az jó, mert ő teszi.
A néző hagyja magát becsapni. A fiatalok a vetítéssorozat elején nem válogat
nak, pedig a szelektálás értékalkotás. A filmet követő beszélgetéseken lehet
őket erre a válogatásra késztetni, és ez azért fontos, mert a jó kommersztől
vezet az út a szerzői film befogadása felé.
Az ítéletalkotás torzulását azért nehéz korrigálni, mert elsősorban nem
a főhősökkel, a pozitív figurákkal van baj, hanem az ellenfelekkel. Az igazi
kielégülést az ellenfél legyőzése jelenti, de ezek ma sokszor degenerált hülyék,
így a legyőzésük okozta befogadási kielégülés az utóbbi időben igencsak nivellálódott. E helyzeten sok kiemelkedő alkotás bemutatásával lehet javítani.
Vissza kell térni a westemre, elemezni kell annak erkölcsi, dramaturgiai sza
bályait, bemutatni a köztük levő összefüggést, rávilágítani pl. a magányos hős
szerepére stb. Hisz szelektálni csak megismert és tudatosított minőségek között
lehet. A foglalkozásokon nehéz és könnyű filmeket egyaránt vetítenek. Nagyon
hasznosak az összehasonlító elemzések és a tematikus sorozatok. Gyakran kö
veti a filmet elutasítás, holott a vetítés alatt az ellenkezőjére lehetett követ
keztetni. A cél tehát a befogadáskor szerzett élmény és a szokások által diktált
megítélés közti távolság csökkentése. Mindez lassú és aprólékos munkát köve
tel a mindenkori szakkörvezetőtől. Hisz a fenti tényezők —jelesül a befoga
dás, a szokás — a kulturáltsági fokhoz kötöttek, ezért igyekeznie kell úgy ki
választani a foglalkozás résztvevőit, hogy azok jól együtt tudjanak működni a
csoportban.
A negyedik előadást Bata Béla főhadnagy a. Váci Bv. Intézet nevelője
tartotta a zártintézeti öntevékenységről. Beszámolt arról, hogy az elítéltek
egy sajátos csoportjánál, a szigorított őrizeteseknél komoly eredményeket
hozott a nevelésben az öntevékeny szervezet kialakítása. Utalt arra, hogy me
netközben a tapasztalatok alapján gyakran módosították az alkalmazott formá
kat, mivel az öntevékeny szervezetet eszköznek,- és nem célnak ítélték.
Beszélt arról a gátló tényézőről, hogy az elítéltek magát az intézményt, a szi
gorított őrizetet nem hajlandók elismerni, elfogadni. Ez is jelzi, hogy a bünte
tőjogi szabályozás, a büntetőpolitikai intézkedések számottevően befolyásolják
—hol kedvező, hol kedvezőtlen irányba —a végrehajtás, a nevelés eredményes
ségét. A büntetésvégrehajtási nevelőmunka hatékonyságának fokozása, a közös
ségi nevelés vonásainak erősítése, a társadalmi elvárásokhoz való eredményesebb
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Munka közben a harmadik szekció

alkalmazkodás érdekében a váci intézet is létrehozta, sőt több éve működteti
az öntevékeny szervezetet, az önkormányzati rendszer sajátos, kényszerviszo
nyok közt kialakított formáját.
Az akkor még élő szigorított őrizet gyakorlatában kerestek hatékonyabb
végrehajtási formát. Lehetőséget arra, hogy a fogvatartottat jobban bevonják
saját közösségének irányításába, az ügyek intézésébe. Az öntevékenység fő fela
data az volt, hogy az elítéltek közössége bizonyos funkciókat megszabott kere
tek és feltételek közt — a büntetésvégrehajtás általános céljaihoz alkalmazkod
va — átvegyen, és ezeket olyan színvonalon teljesítse, amilyenre érettsége és
adottságai alapján képes. Már a szervezet kialakításakor, de a működés folya
mán méginkább .azt tapasztalták, hogy a többszörösen visszaeső, átlagosan ma
gas életkorral (41,6 évvel) bíró őrizetesek intellektuálisan alacsonyabb szinten
állnak az elvárhatónál, ezért nehéz elébük öntevékenységre inspiráló célokat
tűzni. Ennek ellenére elérték azt, hogy megszervezték a belső rendet, a napi
rend szabta mozgást, a pihenő- és szabadidő hasznos eltöltését, a kulturális és
sportéletet, valamint az önművelés, önképzés különböző formáit. Mindezt a
szigorított őrizet differenciált végrehajtásával lehetett megvalósítani. A szigo
rított őrizetesek jelentős részénél, közel kétharmadánál alakították ki az önte
vékenységi formát, egyharmadánál pedig meghagyták a hagyományos felügye
leti rendszert — mindkét irányba biztosítván a szigorú feltételekhez kötött
mobilitást.
Az öntevékeny szervezet kiépítésével foglalkozó szakirodalmak megkerül
nek egy fontos kérdést, nevezetesen a személyi állomány összetételét, felké
szültségét az adott feladat végrehajtására, illetve a hivatásos állomány, ezen
belül a nevelő attitűdjét saját tevékenységéhez. A drákói rend és fegyelem el
fogadtatása, a fegyházrezsim által megkövetelt magatartásformák kikénysze
rítése (akár szigorú szankciókkal) és a teljes konformizmus elismerése jelentette
itt sokáig a nevelői tevékenységet. Ilyen előzmények után próbálta meg az ál
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lomány az öntevékeny szervezet kialakítását. Az előadó szerint az öntevékeny
szervezet célja a visszaesőknél az, hogy a bűnelkövetők gyakorolhassák az aláés fölérendeltségi viszonyt, hogy erősödjön önállóságuk, kezdeményezőképes
ségük, hogy alkalmassá váljanak a társadalomba való aktív, közösségeken ke
resztül történő beilleszkedésre.
Az öntevékeny szervezet kialakításakor bizonyos hiányosságok rejtve
maradtak, csak a gyakorlati munka során derült rájuk fény. Ilyen például a
személyi állomány egy részének felkészületlensége, az adekvát felelősségi
rendszer, az optimális nevelő-nevelt arány kidolgozatlansága. Ez utóbbi azért
okoz problémát, mert a nevelő munkáját a közösség nem pótolja, csak minő
ségében változtatja meg. Fontos dolog ugyanakkor az ellátási és elhelyezési
feltételek biztosítása, ezen belül különösen a kisközösségek tevékenységét ga
rantáló helyiségek kijelölése. A fogvatartottak erőteljes differenciálása se
mellőzhető, hisz ez idő tájt a fogvatartott populáció teljes körére nem ter
jeszthető ki az öntevékenység. A szélsőségesen agresszív, a büntetésvégrehaj
tási nevelőmunkával mereven szembehelyezkedő fogvatartottakat pl. min
denképp ki kell zárni belőle.
Az ötödik előadást Vinczéné Bíró Etelka, az Országos Pedagógiai Inté
zet osztályvezetője tartotta, az oktatás, a metodika és a korrekciós oktatás
problémáiról. Az elítéltek nevelésének sajátos, nagy fontosságú színteréről,
az általános iskolai oktatásról szerzett tapasztalatokat vizsgálta meg az előadó
a korszerű oktatáselmélet szempontjából. Elemezte azokat a sajátosságokat,
amelyek a nevelés alanyainak összetételéből, az oktatott tananyagból, az al
kalmazott és alkalmazható módszerekből következnek. Megállapította, hogy a
büntetésvégrehajtás keretei között folyó oktatás nagyfokú realitásérzékkel,
az általánostól eltérő latens tanterv működtetésével, egy sajátos helyi nevelési
rendszert megvalósítva törekszik reszocializációs célja felé. A rendszerszemlé
letű tanítási-tanulási folyamat alkalmazhatóságát hangsúlyozva vázolta fel azo
kat a területeket, témákat, amelyek továbbgondolása biztosíthatja az oktatási
törvény és a büntetésvégrehajtási szabályok összhangját.
Kapcsolódva a vitaindító előadáshoz — amely foglalkozott a büntetés
végrehajtási nevelés cél- és feladatrendszerével, reszocializációs irányultságával
a gazdasági, politikai és társadalmi változások által kiváltott, illetve felerősített
elméleti és gyakorlati ellentmondásokkal —a referátum felvetette a büntetés
végrehajtási intézetekben folyó oktatás néhány kérdését, és megfogalmazta a
modern didaktika, a tanítás és tanuláselmélet oldaláról annak sajátos feladatait.
A szerzőnek lehetősége nyílt a bv-nevelés dokumentumainak tanulmányozására,
az egyes iskolák gyakorlatának megismerésére. Közvetlenül szerezhetett tapasz
talatot azokról a belső ellentmondásokról, amelyeket a vitaindító előadás fel
sorolt, és amelyek feloldására javasolt megoldások szinte valamennyi módja a
rendszer hármas funkciójának (biztonságos őrzés-munkáltatás-nevelés) jelenlegi
feltételeibe vagy működési mechanizmusaiba ütközne.
A büntetésvégrehajtás keretei között folyó oktatásnak szinte valamennyi
problémája szorosan összefügg a büntetés tényéből, az oktatás kötelezőségéből
fakadó ellenállásssal, valamint az előéletből eredő motiválatlansággal. Az okta
táselmélet szempontjából vizsgálódva ez azt jelenti, hogy napjainkra minden
oktatási folyamat a „Kit tanítunk?” „Mit tanítsunk?” „Hogyan tanítsunk?” —
kérdésekből indul ki alapvetően. A büntetésvégrehajtás kerete között folyó
oktatást nemcsak az életkor-pedagógiai szempontból kell sajátosnak tekinte
nünk, hanem a tanulói előélettől determinált személyiségstruktúrák miatt is.
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Csupán e két tényező, az életkori szóródás és a személyiségstruktúrák egyedi
eltérése olyan variációkat hoz létre, amelyek az. oktatás keretében lehetséges
pedagógiai ráhatásoktól — amennyiben meg akar felelni a modem tanítástanulás-elméleti követelményeknek —szinte egyedi módszereket és programokat
kívánnak. Már az első tapasztalatok megerősítik azt a tényt, hogy a büntetés
végrehajtás keretei közt folyó oktatásnak is meghatározó kérdése a „Kit ta
nítunk?”
A nevelési rendszer e tekintetben akkor működik hatásosan, ha az isk9lai
oktatás erre a kérdésre megkapja, vagy maga megfogalmazhatja a választ. Úgy
tűnik, az iskolák általában együttműködnek a nevelési szolgálattal, a pszicho
lógusokkal és saját maguk is törekednek — különböző felmérésekkel —a tanu
lók mélyebb megismerésére. Az oktatásnak ezt a tényezőjét azonban —eltérően
a „Mit és hogyan tanítsunk?” kérdésektől — gyakorlatilag nem befolyásolhatja
a rendszer, nem válogathatja meg a tanulók körét, nem állíthat eléjük beiskolá
zási, felvétek kritériumokat. A „Kit tanítsunk?” kérdés a büntetésvégrehajtási
oktatásban nemcsak a tanuló, hanem a pedagógiai folyamat számára is az al
ternatívák hiányát jelenti. A tanulók összetételének determináltsága ily módon
a büntetésvégrehajtási oktatás specifikuma.
Viszonylag egyszerűbb a válasz a tanulók összetételének ismeretében a
„Mit tanítsunk?” kérdésre. Az iskolák reális célokat tűznek ki, a felmért tudás
alapján a dolgozók általános iskolai tananyagából is szelektálnak, csak a törzs
anyagot tanítják, és a minimumot követelik meg. Ám ez a realitásérzék egyben
pedagógiai kényszerűség is, a tanítás-tanulás folyamatában elvárt hatékonyság
visszajelzése csak így utal működőképességre. Egyébként a tananyag kapcsán
válik világossá a büntetésvégrehajtás keretei közt folyó oktatás másik fontos
sajátossága: a latens tanterv. A tapasztalatok szerint a törzsanyag módosulhat,
különböző változatokat vehet fel, előnyben részesítve a korábbi életút során
megszerzett ismereteket. Az általános oktatástól eltérően tehát a bv-oktatás
egy latens tanterv alapján igyekszik egy sajátos helyi nevelési rendszert megva
lósítani a reszocializáció sikere érdekében. A „Mit tanítsunk?” kérdésre a tanu
lókhoz alkalmazkodva nagyfokú variabilitással válaszol, és kerettantervként
kezeli a dolgozók általános iskolájának dokumentumait.
A „Hogyan tanítsunk?” témakört vizsgálva több kérdés is felmerül. Eldönthető-e egyértelműen, hogy milyen módszereket alkalmazzon a büntetés
végrehajtás keretében szervezett iskola? Le kell-e ragadnunk a hagyományos,
tanári tekintélyhez kötődő, verbalitásra alapozó módszereknél? A zárt iskolai
struktúrában lehet-e egyáltalán rendszeres, feladatcentrikus tanítás, alkalmaz
ható-e az egyéni munkáltatás meg a csoportmunka — figyelembe véve, hogy
az ilyen módszerek bevezetésének még nincsenek meg a személyi feltételei?
Vagy éppen ezért érdemes ezekkel a módszerekkel próbálkozni? Eléggé differenciált-e a jelenlegi metodika? Amennyiben a személyiségfejlesztés szerve
zeti alapja a nyitott iskola, reális-e ugyanezen célkitűzés zárt iskolai keretek
közt? Vagy zárt körülmények között is akad belső nyitásra lehetőség? Elkép
zelhető netán, hogy a büntetésvégrehajtási jog fejlődési tendenciái közé, me
lyeket oly széleskörűen sorol fel a vitaindító, felvehetők az oktatásfejlesztés
törekvései is? E kérdések közül egyesekre a pedagógia, másokra a szűkebb
büntetésvégrehajtási szakterület adhat választ.
A továbbiakban a korrekció, meg a korrekciós nevelés fogalmának tisz
tázása után megállapítja az előadó, hogy a büntetésvégrehajtási keretek között
szervezett oktatás differenciálása szempontjából leginkább a gyógyító-nevelő
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csoportokban és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók osztályaiban indokolt
a korrekciós nevelés. Gondot okoz, hogy a tanköteles koron túl a valódi értelmi
fogyatékosság és a pszeudodebilitás közti hatások elmosódnak. Az értelmi
fogyatékos elítélt nehezen vagy egyáltalán nem különíthető el a szociálisan el
hanyagolt, szubkulturális miliőből származó fogvatartottól^ így az a praktikus
megoldás alakult ki, hogy amennyiben a „Kit tanítsunk?” kérdésre nem ad
ható egyértelmű válasz (mert nem lehet tudni, hogy értelmi fogyatékos egyént
vagy szociálisan elhanyagolt, hátrányos előélete miatt alacsony értelmi szinten
megrekedt egyént), addig a „Mit tanítsunk?” kérdésnek alig van jelentősége:
mindkét csoporttal ugyanazt a minimális törzsanyagot kell elsajátíttatni a mi
nimumkövetelmények szintjén. Ugyancsak helyeselhető a módszerek tekinte
tében is ez a megoldás: mindkét kategóriában korrekciós, speciális nevelési
módszereket kell bevezetni, a gyógypedagógiai nevelés, oktatás metodikájából
kölcsönözve őket.
összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a büntetésvégrehajtási, nevelés kér
dései között kiemelt hely illeti meg az oktatásmetodika, a korrekciós nevelés
területét. A nevelési rendszer továbbfejlesztésének terve szükségessé tette az
oktatáskorszerűsítés perspektívájának megfogalmazását. Elsősorban a speciális
feltételek közti cél- és feladatrendszer átgondolása, az iskoláztatás jellegének,
pedagógiai alapelveinek tisztázása látszik fontosnak. Ezzel egyidőben megfon
tolandó az önkéntesség elvének felvetése, a megszerzett tudás elismerési formái
nak bővítése, végül az oktatás, ezen belül az egyéni tanulás időkeretének gyara
pítása. Ezen túlmenően értelmezni kell az 1985. évi I. törvényt, tartalmi köve
telményeit pedig ajánlatos lebontani a bv-oktatásra. Más szóval indokoltnak
tűnik néhány alternatív program és új olvasástanítási módszer bevezetése.
A hatodik előadást Köszler Antal százados, a Szegedi Átmeneti Intézet
vezetője tartotta azokról a foglalkozásokról, amelyek a beilleszkedésre való
alkalmasság kialakítását célozták meg. Elemezte az átmeneti csoportba kerülés
előtti hosszú, öt évet elérő vagy meghaladó zárt bv-intézeti viselkedés, illetve
magatartás sajátosságait. Az elítéltek többsége — bár kedvezően fogadja az
oldottabb életkörülményeket — eleinte bizalmatlan, zárkózott, alkalmazkodási
nehézségekkel küzd. Ezért fontos az új helyzetre tervszerű és tudatos munkával
felkészíteni őket. E felkészítést szolgálhatja a csoportfoglalkozás, a munkálta
tás, az öntevékeny szervezet, valamint a fegyelmi és jutalmazási gyakorlat.
Természetesen a beilleszkedésre nevelés legintenzívebben az átmeneti csoport
ban történik.
Köztudott, hogy mintegy tíz éve működik az átmeneti csoport jogintéz
ménye. 1985-től optimális feltételek mellett, új különálló intézményben:
Szegeden, az Átmeneti Intézetben. A jogszabály lehetővé teszi, hogy az elítélt
minimum öt év - fegyház és börtön fokozatban, zárt intézeti feltételek mellett
letöltött - szabadságvesztés-büntetés után, a várható szabadulás előtt két évvel
átmeneti csoportba kerülhet, a várható szabadulás előtt hat hónappal pedig
oda is kerül. Az átmeneti intézetbe helyező javaslatot a nevelők készítik el, és
az intézeti tanács záradékolja. Az ide irányított elítéltek korábbi teljesítménye
jó, magatartása pozitív, neveltségí szintje magas, beilleszkedési szándéka hatá
rozott. Átlagosan már 7—8 évet letöltöttek zárt intézetben.
A beilleszkedésre váró alkalmasság megkívánja a zárt intézeti hatások ká
ros követelményeinek korrigálását és a beilleszkedés objektív-szubjektív felté
teleinek megteremtését. Az átmeneti csoport céljából és az előzőekben vázolt
tényekből kiindulva kell megvizsgálni, hogy mi jellemzi az ide kerülő fogva58

tartottakat. Például az elbizonytalanodás. Ami nem csupán a helyismeret
hiányából, hanem a hosszú időn át „élvezett” szűk mozgástérből is adódik.
Erősíti ezt a tétovaságot az állandó külső kontroll hiánya, a felügyelet közvet
len jelenlétének megszűnése. Mindenki bizalmatlan mindenkivel, az az általános
vélemény, hogy másokhoz közeledni csak fenntartással célravezető. Az elítél
tek nem fejtik ki véleményüket mert — a kitérés lehetőségének hiánya miatt —
úgy gondolják, ez vitákat, sőt esetleg agresszív megnyilvánulásokat von maga
után. Az új közegben elhúzódva társaiktól inkább a felügyelőkkel és a neve
lőkkel keresik a kapcsolatot. Vonzó számukra az egyedüllét. Ebből eredően
nehezen találják meg a szabadidő hasznos eltöltésének módját. A lehetőségek
közül egynél-egynél (pl. sportolás, tévénézés) tartósan leragadnak! Természe
tesen nagyra értékelik az intézetbe kerülést, törekszenek ittlétük megtartására.
A közösségvezetők, illetve a korábban önálló feladattal és mozgáskörrel rendel
kező elítéltek hamarabb alkalmazkodnak az új helyzethez, mint a többiek.
Aktívan bekapcsolódnak az intézet életébe, mert úgy vélik, képességeiket így
ki tudják majd bontakoztatni.
Az előadó felvázolta azokat a különbségeket, amelyek új helyzetet jelen
tenek a zárt intézeti feltételekhez képest. Az elhelyezés a fogház fokozatnak
megfelelően, nyitott körleten, modern munkásszállóra emlékeztető lakóhelyi
ségben történik. A belső élet szervezését és irányítását az elítéltek öntevékeny
szervezete végzi a nevelési szolgálat felügyelete, tanácsadása, és ellenőrzése
mellett. Az elítéltek külső munkahelyen, civil munkavállalókkal dolgoznak
együtt —őrzés nélkül, felügyelet alatt —egy-egy gépen közösenjtevékenykedve. A fogvatartottaknak adható jutalmak köre évi 14 nap erejéig itt kibővül
a rövid tartamú eltávozás lehetőségével. Mindezek a körülmények a beillesz
kedésre való alkalmasság kialakítását szolgálják, részben keretként, részben
eszközként.
Hogy az elítéltek megtalálják helyüket az intézetben,ún. befogadó egyéni
és kiscsoportos foglalkozásokat szerveznek. Az egyéni foglalkozások során tájé
kozódnak az elítéltek helyzetéről, feltérképezik külső kapcsolataikat, igyekez
nek megismerni szabadulás utáni terveiket, megbeszélik aktuális egyéni problé
máikat, és közük velük a legfontosabb, belső életre vonatkozó tudnivalókat.
A csoportfoglalkozások célja az új körülményekhez való tudatos viszonyulás
kialakítása. A foglalkozásokon általában aktívak, érdeklődők az elítéltek.
Szívesen beszélnek új élményeikről; a kulturált környezetben, a nagyobb moz
gáslehetőségben, a kitérés, félreállás eshetőségében pozitívumot látnak. Az ön
tevékeny szervezeti irányítás szokatlan számukra; beilleszkedésüket megkönynyíti a csoportosan végzett megbízatások teljesítése. A külső munkáltatás is
újdonságszámba megy a civil munkavállalókkal való partnerkapcsolat mellé
rendelő jellege miatt. A korábban befogadottak segítő magatartása fontos té
nyező a beilleszkedés szempontjából. A foglalkozásokon az előadás, a vita
indító, a frontális beszélgetés módszereit egyaránt alkalmazzák.
Az elítéltcsoportok közösséggé formálásának egyik leghatékonyabb esz
köze az öntevékeny szervezeti fórumokon fellépő nagycsoportok (pl. az inté
zeti gyűlés, a munkahelyenként, nevelési csoportonként megszervezett közös
ségi foglalkozások) tevékenysége; hiszen itt a legnagyobb az aktivitás. Kibon
takozhatnak olyan értékek és magatartásformák, mint az önkéntes alkalmaz
kodás, az egymásért érzett felelősség, a közösségért végzett munka. A foglal
kozásokon tudatosul, hogy mindenkit fenntartással fogad a munkahelyi kör
nyezet. Egyetlen módja a bizonyításnak a társadalmi normáknak megfelelő
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magatartás és a kiemelkedő munkateljesítmény. Aki ennek megfelel, az számít
hat arra, hogy mint egyén is érdekes lesz, hogy véleményt alkotnak róla, hog^
megszabadulhat a hovatartozását jelző, de ugyanakkor uniformizáló „elítélt ’
minősítéstől.
A beilleszkedésre való alkalmasság kialakításában fontos szerepet játsza
nak a rövid tartamú eltávozások. Az elítéltek általában jól tájékozottak, ami a
külvilág eseményeit illeti, de a mindennapi élet igényelte gyakorlati készségek
a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása alatt elhalványulnak bennük. Távozás
kor nehezen igazodnak el a számukra szokatlanná vált környezetben. A „mint
ha mindenki engem nézne” benyomás viszonylag rövid idő alatt elmúlik, a
szabad mozgás élményéhez viszonylag hamar hozzá lehet szokni. De nehéz
ismét kapcsolatot teremteni idegen emberekkel a közlekedés, a vásárlás során.
„Mindig nagy pénzzel fizettem, hogy visszaadjanak” — mondja egy elítélt.
Csoportfoglalkozás keretében ezért kell felkészíteni az .először eltávozókat.
Célszerű közölni a fogvatartottal, hogy milyen útvonalon, milyen közlekedési
eszközzel jut el a lakóhelyére.-A vásárlásra, pénzhasználatra vonatkozó gyakor
lati tudnivalókat se árt vele közölni. Érdemes az eltávozásról visszatérőkkel
beszélgetni egy kicsit, mert ha megismerjük szubjektív nehézségeiket, jobban
fel tudjuk készíteni a többieket is.
Az eltávozások előkészítésében nagy horderejű a kapcsolattartás figyelem
mel kísérése, a körülmények reális értékelése, valamint á lehetőségek mérlegelé
se. Mindez az egyéni foglalkozások keretében zajlik, ahol az elítéltek pontosan
informálják nevelőiket megoldandó lelki és egzisztenciális problémáikról.
A szabadulást közvetlenül megelőző időszakban az ún. szabadító kiscsoport
foglalkozások keretében készítik fel az eh'télteket a beilleszkedésre. Itt ellen
őrzik konkrétan, hogy tudják-e mi vár majd rájuk szabadulásuk után, hogy
tudják-e mi fogja gátolni beilleszkedésüket a társadalomba. Igyekeznek az el
ítélt érdekében együttműködni a pártfogóval. Törekednek felkészíteni a fogvatartottakat a várható konfliktusok megoldására. A csoportfoglalkozásokat
követően lehetővé teszik a szabadulás utáni helyzet megtárgyalását —egyénen
ként —is.
Összefoglalva: az ismertetett foglalkozások célja a beilleszkedésre való
alkalmasság kialakítása: az Átmeneti Intézettől a tényleges szabadulásig, A fog
lalkozások körét egyébként tovább szeretnék bővíteni a nevelés hatékonyabbá
tétele érdekében. A szekció egésze tartalmas, eredményes munkát végzett.
Az érdeklődést a feszült figyelem és a feltett kérdések is jelezték.
Vincze Tamás
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