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Gondolatok a büntetésvégrehajtási 
nevelés jövőjéről

A közelmúlt történései és a várható jövő a büntetésvégrehajtáson belül is sok 
bizonytalanságot okoz. Az eddigi viszonylagos autonómia veszélybe került: 
a sajtótámadások csapása alatt összeránduló büntetésvégrehajtás igyekszik erőit 
koncentrálni. A nevelés számára legfontosabb feladatul a bv-intézetekben a 
rend és a fegyelem biztosítását tűzi ki. A nevelő tevékenységében ez a súly
ponteltolódás a nevelő elfelügyelősítését jelentené, melynek kóros-káros kö- 
vetkezeményeire talán még nem késő felhívni a figyelmet.

Nem vesztegetem a szót annak bizonygatására, hogy a nevelés értelmes, 
hasznos tevékenység. Eddig a legjobban a bűntetésvégrehajtáson belüli viszo
nyok, konfliktusok kezelését intézte, de mélyre hatolását a neveltek nagy 
száma, az elhelyezési, képzési, munkáltatási lehetőségek szűkössége eleve kor
látozta. A bürokratikus elvárások érdekében végzett fölösleges papírmunka, és 
az a tény, hogy a nevelő más időbeosztásban dolgozik mint neveltjei, nem tet
tek lehetővé igazi, élő kontaktust az elítélttel.

E felállásban talán még szerencse, hogy kellő ismeretség hiányában nem 
marad ideje a nevelőnek hibás utógondozói ténykedésre. A lehetősége azonban 
megvan arra, hogy a legszükségesebb esetekben megtegye a tőle telhetőt. Hisz 
sajátos félcivil státuszába belefér, hogy a fogvatartott bizalmasabb legyen vele, 
mint a felügyelet tagjaival, intim ügyeiben hozzá fordulhasson. A nevelő így 
olaj és fék egyidejűleg. A belső súrlódásokat ő képes a legjobban enyhíteni. 
Felügyelői szerepbe szorítva viszont odaveszne ez a félcivil státusz, elmélyülne 
a fogvatartottak és a fogvatartók közötti szakadék, és a nevelő elesne azoktól 
a speciális pedagógiai-pszichológiai eszközöktől, amikkel eddig a fent említett 
szakadékot át tudta hidalni.

Történik pedig ez a változás akkor, amikor a szakadék a bűntetésvégrehaj- 
tási állomány számára sem biztonsági árok az erős vár körül, hanem ténylegesen 
létező mély gödör, amelybe a bv-testület ugyanúgy beleeshet, mint az elítélt. 
Erős várnak meg nincs se híre, se hamva! A lefegyverzés, a civilesítés következ
tében, a katonai szabályozás csökkenése nyomán szinte veszélytelenebb lesz a 
fogvatartottal együttműködni, mint a kollégákkal. Egy ijedős, lágy, megvesz
tegethető büntetésvégrehajtás a nekivadult sajtó ostorcsattogtatása mellett 
valóságos szanatórium lesz egy-egy nagystílű bűnöző számára.

De nemcsak a belső változások gondolkodtatnak el! Az elítéltállomány 
összetétele is módosulni fog! A szervezett bűnözés futószalagon termeli majd 
a specialistákat, akik remekül fel lesznek készítve a bűntetésvégrehajtás elhárí
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tására. A halálbüntetés eltörlése egy ugyancsak kellemetlen elítéltréteg meg
növekedéséhez vezet majd, amely jobban ismeri a bv-intézeteket magánál a 
bv-állománynál. A gazdasági bűncselekmények miatt bekerülő, kvalifikált el
ítéltek pedig ugyancsak jól fogják tudni érvényesíteni érdekeiket, alaposan meg- 
izzasztják majd a büntetésvégrehajtási dolgozók üstökét!

A létfenntartás kényszeréből eredő bűnözés fogalmának bekerülése a köz
tudatba a bűnözést természetes, sőt normális jelenséggé avatja. Ez esetben az 
igazságszolgáltatás a társadalmi igazságtalanság szolgáltatásává minősül át, és 
ez az amúgy is alacsony szintű társadalmi támogatásunkat még tovább csökken
ti. Munkánkra ez újfent rombolóan fog hatni.

Számítanunk kell egy képzettebb, dörzsöltebb, bűntudat nélküli fogva- 
tartott-állományra, és ezzel párhuzamosan a társadalmi kontroll olyan növeke
désére, amiben eddig nem sok örömünk telt. Az egyházak máris bent vannak 
a bv-intézetek falai között, beengedtük a sajtót is, és úgy tűnik, bárkit beeresz
tünk, aki elég hangosan döngeti a kaput: a társadalmi pártfogót, a vándor hit
térítőt, a maszek munkaadót, és ki tudja még, ki mindenkit!

Egyrészt lerakjuk fegyvereinket, másrészt a legkülönbözőbb csatornákat 
nyitjuk ki a fogvatartottaknak, hogy -  reméljük csak képletesen -  felfegyver
kezzenek ellenünk! Aztán, ha megszűnik a munkakényszer és a tanulási köte
lezettség, még idejük is lesz kellemetlenkedni. Mi pedig nem győzzük majd 
kivizsgálni az ügyeket, járhatunk tárgyalásról tárgyalásra magyarázkodni.

Ebben az eszköztelen kiszolgáltatottságban, a társadalmi ellenőrzés meg
annyi fórumán csak azzal igazolhatjuk tevékenységünket, ha az eddiginél na
gyobb súlyt helyezünk a reszocializálásra! Nyugaton főállású pszichológusok, 
pszichiáterek, szociológusok, szociális munkások, papok szolgálják ezt a célt 
a börtönökben, nálunk egyedül a nevelő az, aki főállásban csinálja ezt. Reá 
hárul annak a gondja, hogy olyan fogvatartottnak szerezzen támogatót, aki 
arra valóban rászorul. S a nevelő feladata, hogy megvédje a társadalmi segítőt 
egy-egy dörzsölt szélhámossal szemben.

Fontos, emberi viszonyokat teremtő-romboló kérdésekben kell állást 
foglalnia, amit felelősségtudattal csak akkor tehet meg, ha az eddiginél is job
ban ismeri a rábízottakat. Ez pedig felügyelői státuszba száműzve nem megy! 
A kapuk szélesre tárása nem oldja meg a nevelés problémáit, a laikus, önkéntes 
segítők számtalan hibát elkövethetnek. A fogvatartottak egymás közti és a 
büntetésvégrehajtási alkalmazottakhoz való viszonyában teljes jóhiszeműséggel 
okozhatnak károkat.

Az ilyen típusú tévedéseket a nevelő tudja a legjobban kivédeni, megelőz
ni, kezelni. Neki vannak szakirányú ismeretei, módszerei, no meg ő áll legkö
zelebb a fogvatartottakhoz, s remélhetőleg az önként jelentkező segítőkhöz 
is! Érzékenységénél fogva ő tudja a legjobban megítélni, hogy kit, mivel bízhat 
meg.

Ez a feladat nagyon fontos és jelentőségteljes, ráadásul szinte titokban 
kell csinálni, hogy ne sérüljön meg a felek önérzete. Társadalmi segítőnek nem 
alkalmas akárki! Szerencsére nem is vállalkozik mindenki e feladatra, de sok
szor az sem alkalmas, aki jelentkezik. S hogy a dolgot tovább bonyolítsuk, 
arra senki sem alkalmas, hogy mindenkin segítsen.
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A pártfogásra indíttatást érző emberek nem mérik fel korlátáikat, jó ré
szük magában és Istenben bízva ugrik a sötétbe. Karitativításuk mögé nézve 
nem ritkán furcsa pszichológiai, szociálpszichológiai mozzanatokat találunk. 
Gyakran egyfajta öngyógyításvágy, önterápia húzódik meg segíteni akarásuk 
mögött. Ez önmagában nem baj! A társadalomban regeteg ilyen tevékenység 
van, pl. a művészi hivatások zöme ide sorolható. Probléma ebből csupán akkor 
származik, ha az ember nem tudja vagy nem akarja ezt tudni magáról, és'olyan 
emberekkel kerül szembe, akik lecsapnak erre az ártatlan öncsalására és alapo
san rászedik. így lehet a segítőből a legvédtelenebb áldozat, így válhat a segít
ség egy támogató elvesztésévé és egy újabb sikeres bűncselekmény előkészítőjévé.

Ugyanakkor nem lehet azt mondani az önkéntes segítőnek, hogy a párt- 
fogoltja visszaél a naívságával és a hiszékenységével, mert hamar megkapja a 
nevelő a magáét: „Hogy mondhat egy smasszer rólam olyat, hogy naív és hi
székeny vagyok , A fogvatartott is tiltakozik, ha a nevelő nem engedélyezi a 
kapcsolattartást az önkéntes segítővel, „hogyan jön egy smasszer ahhoz, hogy 
kételkedjen abban, hogy megjavultam?!” A büntetésvégrehajtásnak az az érde
ke, hogy ne ezek ketten találjanak egymásra, hanem olyanok, akik valóban 
segíteni tudnak egymáson. Az egyik úgy, hogy támogat, a másik úgy, hogy 
megadja az egyiknek azt az örömöt, hogy támogatása hatékony volt, ered
ménnyel végződött.

De ne legyünk túlságosán jóhiszeműek! Jelentkezhetnek olyan „pártfo
gók” is, akiknek épp a bűnözők szakértelme hiányzik, akik épp a bűnözők se-
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gítségével szeretnék megalapozni jövőjüket. Ha ez időben nem derül ki, sokkal 
nagyobb lesz a büntetésvégrehajtás nyitott kapuinak társadalmi veszélyessége, 
mint amekkorák az előnyei. És ezt kiszűrni a nevelő a legilletékesebb. A nyi
tott börtönajtó tehát nem vesz le terheket a nevelő válláról, hanem ellenkező
leg sokkal alaposabb munkát ró rá, figyelmesebb tevékenységet követel tőle. 
A külső (vallási felekezetektől, illetve társadalmi és gazdálkodási szervektől 
érkező) segítők várhatóan mozgásba hozzák a büntetésvégrehajtás életét. Ám ez 
a mozgás egyenetlenül lüktető, kihagyásokkal terhes, pulzáló lesz. Igyekezni 
kellene stabilabb mozgást biztosítani! -

Szorgalmazni kellene az intézmények közötti cserét is a beiskolázások ér
dekében. Nagyon fontos, hogy a fogvatartott olyan tanfolyamra kerüljön, ame
lyik érdekli, mert annak feltételeihez bizonyára szívesebben alkalmazkodik. A 
feladatok eltolódása ebbe az irányba még tovább rontja a nevelők helyzetét.

A tanulási kedvezményhez nem elég, ha csak az elítélt viszonyul jól, a 
nevelőnek is törekednie kell alkalmas légkör megteremtésére. Hiszen egy ilyen 
típusú vállalkozás csak akkor mondható eredményesnek, ha bizonyítványt sze
rez a fogvatartott. A társak rosszindulatulata miatt pedig kárba veszhet minden 
igyekezet, s a félbehagyott iskolaév a tanulást el sem kezdőket igazolja. A meg 
nem szerzett bizonyítvány tehát a nevelő kudarca is, nem csak az elítélté.

Meg kell termetem a szervezett oktatáson kívüli lehetőségeket is. Például 
egy walkman engedélyezésével mások zavarása nélkül lehet nyelvet tanulni. 
Számtalan ismerete sajátítható el minimális segédeszközzel, lásd a jógát, a 
makramé-készítést és így tovább. E lehetőségek kitapintása és megszervezése 
nagyon fontos, mert az elítélt így elfoglalja magát, csökkenti gondjainkat, és 
nem utolsósorban hasznos szellemi igényekkel felkészülve várja szabadulása 
pillanatát.

Természetesen ezt a szerteágazó, sok buktatóval telitűzdelt munkát épp
úgy nem fogja tudni maradéktalanul ellátni a nevelő, mint ahogy jelenleg se 
tudja kielégítően a reszocializálást. De ha a nevelés felügyeletté minősül át, ha 
megszűnik a nevelő munkájának specifikuma, az elítélttel való kvázi bizalmas 
viszony, akkor a nevelő végképp nem lesz képes eleget tenni legfontosabb 
feladatainak.

A nevelő tevékenysége nem öncélú, aktahalmazba kövült valami, hanem 
mérhető, minősíthető munka: ilyen a pártfogói kapcsolatok irányítása, a tanu
lók támogatása, a különböző szakkörök, foglalkozások előkészítése, az önkén
tes segítőkkel való együttműködés, stb.

Engedjük meg tehát, hogy a nevelő készen álljon az önkéntes támogatók 
fogadására, segítségének hasznosítására. Lehet, hogy közös fáradozásuk ered
ménytelen marad, az esélyt erre az eredményre megkell adnunk nekik. A lehe
tőség biztosítása fegyver lehet a kezünkben fegyver helyett, méghozzá humá
nus, hatékony, sokoldalú fegyver.

Végh József
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