
Leendő népművelők 
mint a bűnmegelőzés segítői

A népművelők képzésében kissé kívülállóként viszonyulunk a bűnmegelőzés 
témájához. Más szemmel nézzük, illetve látjuk a börtönt, mint azok a szak
emberek, akiknek napról napra meg kell birkózniuk bizonyos konkrét prob
lémákkal. A bűnözéssel kapcsolatba kerülő szakemberek munkáját meglehető
sen sok előítéletes vélemény kíséri. Az utca embere negatív minősítését arra 
alapozza, hogy a bűnözés számaránya nő, és a visszaesők se lesznek keveseb
ben.

A népművelők képzésében nem törekszünk arra, hogy a bűnözés prob
lémájának kezelésére alkalmas embereket neveljünk. Csupán azt szeretnénk, 
ha hallgatóink egy része segítő kapcsolatra éretten, vagy legalábbis fogékonyan 
kerülne ki az iskolából. 1989 szeptemberében a harmadik évet kezdtük el közö
sen a Nyíregyházi Bv. Intézettel. Eleinte az intézeti szabadfoglalkozások szín
vonalának emelésére szövetkeztünk, ami népművelőink számára módszertani 
gyakorlatot, metodikai képzést jelent.

Az első félév után tematikus csoportban kétféle elítéltgárdára alapozva 
kezdtünk gondolkodni. Az elítéltek egyébként valamennyien önként jelent
keztek, és befejezett nyolc általánossal rendelkező férfiak voltak. Az egyik cso
portnak 1 — 1,5 éve volt a szabadulásig, a másiknak 6—8 hónapot kellett még le
töltenie. Az első csoport számára konkrét témákat (szerelem, féltékenység, 
család, konfliktusok stb.) szerveztünk, a feldolgozás célja pedig az ismeretek 
bővítésén túl a kommunikációs készségfejlesztés és a konfliktusok optimális 
kezelésének kialakítása volt.

A másik csoportnál (a korábban szabadulóknál) bővülnek a megvitatandó 
témák (a munka, illetve lakáslehetőségek feltérképezésével). Itt alapvetően 
ismeretnyújtásra, helyzet-tudatosításra törekszünk és eltekintünk a probléma- 
megoldás stratégiájának fejlesztésétől. Koncepciónk szerint az első típusú cso
port mintegy belenő a másodikba. Nem elhanyagolandó kérdés, hogy képes-e 
együttdolgozni, közös célokat megvalósítani az a két világ (a hallgatók és az 
elítéltek világa), mely mind iskolázottságát, mind társadalmi státuszát tekintve 
igen távol áll egymástól.

A népművelő-jelöltek önként vállalják a bv-intézeti terepet gyakorló- 
helyül. A munka megkezdése előtt leíratjuk a hallgatókkal a tereppel kapcso
latos elképzeléseiket, majd alapos szakmai tájékoztatásban részesülnek, video
szalag segítségével átélhetik a börtönmunka bezártságát. E ponton még kilép
hetnek a folyamatból. Aki marad, az rendszerint becsülettel végigcsinálja a 
féléveket. Egyetlen alkalommal fordult elő, hogy a már megkezdett foglalko
zássorozatból egy hallgató lemorzsolódott.

Érdemes félévről félévre összehasonlítani a jelöltek írásbeli véleményét. 
Mintha csak átadnák egymásnak a csoportok feljegyzéseiket, noha egyáltalán
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nem kapnak útmutatást gondolatmenetük kidolgozásához. Mégis mindannyian 
három dologgal foglalkoznak: leírják, hogy mit gondolnak a börtönről, hogy 
milyennek képzelik az elítéltek életét, hogy miért választották gyakorlatuk 
színhelyéül a bv-intézetet.

A börtönt rácsokkal, láncokkal, lakatokkal, marcona fegyveresekkel kép
zelik el. Vagyis olyan helynek, ahol nincs semmilyen szabad mozgástér, ahol 
bármiféle cselekvés engedélyhez kötött. A cellákat üresnek, ridegnek, elvisel
hetetlennek gondolják, és úgy vélik, azért szerveződött az egész intézmény, 
hogy tűrhetetlen helyzetbe sodorja az ott tartózkodókat. Könyv- és filmélmé
nyek hatására se hiszik el, hogy nem oly riasztó, félelmet keltő a börtönélet, 
mint ahogy az elképzeléseikben él.

Az elítélteket agyonszabályozott lényekként gondolják el, akikre egyenru
hát húznak, akiket kopaszra nyírnak, akiket meghatározott mozdulatokra 
kényszerítenek, (pl. cellán kívül csak hátratett kézzel, meghatározott sebesség
gel közlekedhetnek). Úgy vélik, minden emberi méltóságuktól meg vannak 
fosztva, s bár ez objektíve nem igaz, jól jelzi, mit jelent a nyilatkozó hallgató 
számára a szabadságmegvonás ténye.

Saját választásukat az izgalmas melléknévvel és a kíváncsiság főnévvel ma
gyarázzák. Érdekesnek tartják, hogy becsukódik mögöttük sok ajtó, de három 
óra elteltével valamennyien ismét szabadok. Fürkésző hajlamaik pedig azáltal 
elégülnek ki, hogy ezt a jobbára agyonhallgatott világot, feketének bemutatott 
embereket hallgatótársaiknál alakosabban megismerhetik.

A hallgatók a munkával kapcsolatos beállítódás szempontjából két cso
portra oszthatók. Egy részükből az elítéltek sorsa nagyfokú sajnálatot vált ki 
(nem is veszik tudomásul azt a tényt, hogy a valóságos börtönviszonyokat a 
filmeken látott nagyvagányok iránti szimpátiával, Monte-Cristo-s romantiká
val kezelik). A szerencsétlen üldözött iránt annyi részvétet éreznek, hogy el is 
felejtik miért vonta ki őket a társadalom a forgalomból. Munkájukat szolgálatra 
emlékeztető beállítódással végzik, kapcsolataikat érzelmi alapon létesítik, ezért 
rendkívül népszerűek a foglyok között. A hallgatók másik része szinte homlok- 
egyenest másképp közelít az elítéltekhez. Sokszor még azt is kétségbe vonják, 
hogy bűn és bűn között van különbség. Természetesen egyik csoport se lát neki 
a munkának közömbösen, bár alapállásuk merőben eltér.

Az első csoport hallgatói szívesen szerveznek szituációs játékokat, vetélke
dőket, ahol az elítéltekkel együtt kell tevékenykedniük. A másik csoport hall
gatói inkább az ismeretnyújtásra koncentrálnak, és a visszajelzés nélkül is kivi
telezhető feladatokat részesítik előnyben. Őket határozottan bosszantja, hogy 
az elítélteket csak a mozi, a mese, a könnyű élet, a csavargás, no meg a könnyű
zene érdekli. Döbbenten veszik tudomásul, hogy az empátiás játékokban a 
fogva tartottak magukat „legjobb öklöző”, „császár”, „mindenkit megölő”, 
„hóhér”, „mindenki felett álló” , „ítéletvégrehajtó” címkékkel látják el. Semmi 
szelídség, semmi lágyság, csak kemény, jobbára agresszív vágyak jellemzik őket.

Sokakat lebénít, hogy amíg ők egy adott történetet többféleképpen fejez
nek be, egy adott konfliktushelyzetre sokféle megoldást találnak, addig az el
ítéltek rövidre zárják az elképzelt történet befejezését, a vázolt konfliktust pe
dig agresszív eszközökkel vélik megoldhatónak. (Hosszú ideig volt beszédtéma 
a hallgatók között az az elítélt, aki némajátékban egy apró ügy miatt bunkóval 
leütötte ellenfelét, gödröt ásott neki, belefektette, földet szórt a tetemére, majd 
alaposan letaposta a hantolás helyét. Főleg ez utóbbi mozzanatot nem tudták 
a hallgatóink megemészteni.
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Vannak helyzetek persze, amelyre mindkét csoport egyformán reagált. 
Például, amikor egy nyolc általánost végzett elítélt külföldi úti élményét oly 
vonzóan adta elő, hogy az egész hallgatócsoportnak igyekeznie kellett, nehogy 
„vesztesként” kerüljön ki a foglalkozásból. De megragadott minket annak a 
fogvatartottnak a gesztusa is, aki részletesen tájékoztatott bennünket zsebtol- 
vaji módszereiről, elmesélte, miképp kell ellene védekezni, ha majd szabadulása 
után megpróbál minket a metrón vagy villamoson — szimpátiája ellenére — 
kizsebelni.

A hallgatók főiskolai tanulmányaik alkalmazásával, némi tanári segítséggel 
viszonylag jól értékelik az elítélt társadalmi státuszát. A csoportfoglalkozásokat 
követő egyéni beszélgetéseken komoly szocializációs zavart regisztráltunk. 
A szegénység konkrét tárgyi környezeti jellemzőként, de érzelmi-szellemi 
hozzáállásként is hat az elítéltekre. Menetrendszerűen visszaköszön az elítélt 
múltjának párkapcsolatot érintő fejletlensége. Tipikus eset a gyermekkori apa
anya konfliktus, az apai agresszió és a nagymértékű érzelmi deficit. Ehhez tár
sul az esetek jelentős részében a bűnöző szubkultúra személyiségtorzító hatása.

A foglalkozások értékelésekor mindig felmerül a felelősség kérdése. Az el
ítélt általában hárít. Egyetlen egyszer hallottunk tárgyilagos megállapítást. 
„Én illeszkednék a társadalomhoz, de a társadalom nemigen akar illeszkedni 
hozzám.” A hallgatók egy része az elítélt felelősségét, a hallgatók másik része 
pedig a társadalom felelősségét hangoztatja. A realitást figyelembe vevő látás
módot könnyebb kialakítani a második csoportban, mint az elsőben.

Ez pedig azért fontos, mert szorosan kapcsolódik a továbbfejlesztés mo
delljének kidolgozásához. Az intézet parancsnokának és a nevelési szolgálat 
vezetőjének segítségével e félévtől ugyanis bővíteni akarjuk munkánkat. Ápolni 
szeretnénk az önként vállalkozó elítéltek hozzátartozóival a kapcsolatokat; be 
szeretnénk vezetni (egyelőre a bv-intézetekben) a családterápiás foglalkozáso
kat; menedzselni óhajtjuk a szabaduló elítéltek munkavállalását, és igyekszünk 
támaszt nyújtani nekik szabadulásuk után is.

Továbbkövetési szándékunkkal azt kínáljuk az elítéltnek, hogy nem kell 
elvesztenie érzelmi kapcsolatát egy általa megismert, neki segítséget nyújtó 
közösséggel. Lehetővé tesszük számára, hogy ha a szabad életben nem talál 
kapaszkodóra, hozzánk bármikor visszatérhet erőt meríteni. Hipotézisünk sze
rint az fog ezzel a lehetőséggel élni, aki igyekszik önmagát Münchhausen báró
ként felemelni. Nagy eredményként könyvelnénk el, ha egyesek hajlandók 
lennének sorstársaiknak is támaszul szolgálni, ha stabil, önsegítő csoportként 
végül magukra hagyhatnánk őket.

A bv-intézeti partnereink folyamatnak tartják az elítéltekkel kapcsolatos 
munkájukat. Ez korántsem evidencia. Hisz saját szakmai tapasztalatom azt 
igazolja, hogy az elítélt különböző dimenzióként létezik a vele foglalkozók 
számára. Minden hivatalos szerv csak azzal az oldalával — és oly mértékben — 
törődik, ami a hatáskörébe tartozik. A sok azonos vagy hasonló céllal egymás 
mellett dolgozó szervezet épp az embert veszíti el, akivel komplex módon 
kellene foglalkoznia. Ha egyik-másik elítéltben fel is merül a megjavulás szán
déka, a jelenleg érvényben, levő és ható intézményi mechanizmusok hatására 
visszaesik. Mivel Montagne szavaival élve nem teheti azt, amit akar, azt akarja, 
amit tehet.

Mankó Mária
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