
I A „kettős büntetés” egy formája

Hazánkban a nyolcvanas évek elején lefolytatott, társadalmi beilleszkedési 
zavarokkal foglalkozó vizsgálatok őszintén és tüzetesen elemezték a deviancia 
keletkezését, kialakulásának folyamatát, valamint azokat az okokat, amelyek 
létrejöttében szerepet játszhattak. A vizsgálat szembenézett a társadalomban 
felmerülő értékvesztés, értéktorzulás gondjaival, a családi élet szocializációs 
zavaraival, illetve az egyéni lét olyan kudarcaival, amelyek valamilyen anómiás 
állapot (öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, mentális zavarok stb.) kialakulá
sához vezettek.

A deviancia kifejlődésének oka a vizsgálat szerint az. értékek elbizonytala
nodása, a családi közösségek felbomlása, a nők munkába állásával felmerülő 
problémák megoldatlansága, a szűkebb környezet, a rokonság szocializációs 
szerepének gyengülése, stb. A kutatás szerint az egyén deviánssá válását mege
lőzik a családi konfliktusok, a munkahelyi problémák, a testi betegségek, az 
egzisztenciális nehézségek, az elmagányosodás, valamint ezek tünetegyüttese.

A deviáns magatartásforma kialakulásában a család szerepet játszik egy
részt a deviáns viselkedés bemutatásával, másrészt azzal, hogy legfontosabb 
funkciójának, azaz szocializációs feladatainak nem tesz eleget, és így tagjai 
fogékonnyá válnak a deviáns normák iránt.

A deviancia kialakulásával és törvényszerűségeivel foglalkozó elméletek 
közül a szubkulturális és az interakcionalista elméleteket ismertetném röviden. 
A szubkulturális elméletalkotók egy része, pl. Cohen, Miller a deviancia kiala
kulását az anyagtársadalom és a szubkultúra eltérő érték- és normarendszerével 
magyarázzák.

Cloward és Ohlin szubkultúra-elmélete viszont a deviáns értékek elsajátí
tásának folyamatával is foglalkozik. Véleményük szerint az egyénnek a bűnö
zővé válás során először olyan környezetbe kell jutnia, amely felkészíti őt a 
kriminális szerepkör betöltésére, olyan társadalmi kapcsolatokra van szüksége, 
amelyek lehetővé teszik számára a deviáns kultúra értékeinek és technikájának 
elsajátítását. A szerzők beépítik elméletükbe Lemert „másodlagos deviancia”, 
illetve Becker „deviáns karrier” fogalmát. A normaszegő egyént környezetének 
reakciója készteti olyan szubkultúra keresésére, amely megvédi őt a hivatalos 
szervekkel szemben.

Az interakcionalista elméleten belül az ún. minősítési elmélet a deviáns 
viselkedés kialakulását már kifejezetten a társadalmi minősítés folyamataival 
hozza összefüggésbe. Ezen elmélet szerint a deviáns identitástudat létrejöttében 
két szakaszt különböztethetünk meg, egy elsődlegest és egy másodlagost.
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Az elsődleges szakaszt az egyén első normaszegését megelőző vagy követő 
olyan lelkiállapot jellemzi, amely már önazonosságtudattal jár, identitásérzést 
feltételez, azaz bűnözői önminősítést tartalmaz. Ekkor még az egyén a deviáns 
tettet megelőző vagy követő bűntudat hatására elállhat a további normaszegés- 
től. Itt még megakadhat a bűnözővé válás folyamata. E szakasz lényeges krité
riuma, hogy itt még csupán az egyén minősíti magát normaszegőnek. Ha azon
ban a normaszegést már a környezet is megállapítja, sőt esetleg szankcionálja, 
akkor már a másodlagos szakasznál tartunk. E fázisban rendszerint megtörté
nik a normaszegő hivatalos elítélése, nyilvános megbélyegzése. Rögződik a 
deviáns identitástudat és alakulni kezd az ún. deviáns karrier.

A társadalom azzal, hogy egy cselekvést az uralkodó normákkal ellentétes
nek minősít -  stigmatizálja elkövetőjét. A deviancia szempontjából ez a stigma 
fontosabb, mint maga a deviáns cselekvés. Amikor pedig a társadalom szank
ciókat léptet életbe a deviáns személlyel szemben, akkor a normaszegő kezdi 
magát deviánsnak érezni, megváltozik az én-képe, elfogadja a deviáns viselke
désre irányuló késztetéseit, azaz szocializálódni kezd a deviáns szerepre. Ehhez 
mintát, technikát a környezetében élő deviáns csoporttól kap. A másodlagos 
szocializáció fő forrása tehát az egyén társadalmi minősítése.

Buda Béla interakcionalista szemléletű, szekvenciális modellje, melyet itt 
nincs módomban ismertetni, longitudinális rendben követi a deviáns személyi
ség kialakulását. Úgy véli, hogy a család deviáns mintái, a családi struktúra zava
rai, a személyiség különféle károsodása deviáns késztetésekre, illetve magatar
tásformákra szocializálhatja az egyént. E mozzanatok pedig elindíthatják a 
deviáns önminősítés folyamatát, amit már követ, illetve követhet a társadalom 
által szankcionált deviáns tett is. A társadalmi értékelés aztán tovább erősíti az 
önminősítést és rögzíti a deviáns identitástudatot.

Buda Béla tehát a deviáns identitást az én olyan szerkezeti elváltozásaként 
határozza meg, melynek nyomán a személyiség már elfogadja azokat a készte
téseket, amelyeket korábban maga is hibásnak vélt és elítélt. Az egyén kognitív 
struktúrájában így olyan változás jön létre, amely védi és igazolja a deviáns 
motivációt. Egyébként a minősítési elmélet is elfogadja a szubkultúrák jelentő
ségét a deviáns modell terjesztésében, illetve a stigmatizációs élmények fel
dolgozásában.

Ezután az elméleti áttekintés után érdemes megvizsgálni közelebbről a 
társadalmi minősítés másodlagos, intézményes formáját, meg azt, hogy miképp 
gátolja ez a minősítés annak az intézménynek a működését, amely arra volna 
hivatva, hogy elősegítse a deviáns személyek társadalmi rehabilitációját.

A bűnelkövetők számának emelkedése bebizonyította társadalmunknak, 
hogy hatékonyabb lépésekre van szükség a bűnözés csökkentése érdekében. 
A változás részben a preventív intézkedések számának növelését, részben az 
utógondozói hálózat átszervezését igényli. A megelőző intézkedéseket pótló
lag egybekapcsolják az utógondozói hálózat kibővítésével, hogy szociális és 
ellenőrző intézkedésekkel megakadályozzák az újabb bűncselekmények elköve
tését.

Magyarországon az 1970-es évek közepéig a tanácsok feladatkörébe tar
tozott, hogy a börtönből szabadult személyek közül az arra rászorul jaknak
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segélyt utaljon ki, és segítse őket az elhelyezkedésben, a munkába állásban. 
Tanácsi teendő volt munkahelyi címek javasolásával, esetleg közvetlen mun
kába helyezéssel a volt elítélt támogatása, visszavezetése a civil életbe.

Az 1979. évi IM-rendeletek viszont kivették a tanács hatásköréből az utó
gondozás feladatát, és létrehoztak egy új utógondozói jogintézményt, a pártfo- 
fogó-felügyeletet. Ezzel az intézkedéssel egyetlen helyre koncentrálták az utó
gondozói tevékenységet, és igyekeztek szakképzett, pszichológiában jártas, 
pedagógiailag képzett személyeket bevonni a munkába. Jogszabályi szinten fog
lalkoztak az új intézmény feladatkörével, meghatározták és behatárolták mun
katerületeit és -lehetőségeit.

Az intézmény számára célul tűzték ki a bűncselekményt elkövető, szabad
ságvesztés-büntetésből szabadult személyek rendszeres ellenőrzését és szociális 
eszközökkel történő támogatását. Sajnos, a támogatást lehetővé tevő jogszabá
lyok kevésbé differenciáltak, mint az ellenőrzést előírók.

Tekintsük át a segítségnyújtás lehetőségeit és az ellenőrzés formáit! A se
gítségnyújtás lehet tárgyi és szociális. A jogszabályok mindkét formát szüksé
gesnek tart ják, és lehetővé teszik megvalósításukat a gyakorlatban. Tárgyi se
gítség pl. a munkakönyv beszerzése, különböző iratok bekérése társintézmé
nyektől, munkásszálláson való elhelyezés, valamint az egyszerű, alacsony össze
gű segélykiutalás. A szociális segítés fő forrása a pártfogó és a pártfogolt közötti 
beszélgetések megszervezése. Ezek alapvetően explorációs jellegű foglalkozá
sok; életvitelre, aktuális eseményekre kérdeznek rá, szociális konfliktusokat 
tárnak és dolgoznak fel. Ezeknek a tevékenységeknek szakmailag korrekt for
mában való felhasználása tagadhatatlanul személyiségformáló erejű.

A pártfogó feladata, hogy a bűnözői identitást, mely önmegbélyegzést, 
önelítélési elemet is tartalmaz felbomlassza, és elfogadó attitűdjével, pozitív 
hozzáállásával új értékeket építsen be a szabadult én-képébe. Feladata továbbá 
egy pozitív színezetű társadalmi minősítés közvetítése a pártfogolt felé, aki 
ennek hatására esetleg megváltoztatja öndefiniálását és életcéljainak átstruktu
rálásával feladja bűnözői karrierjét. A pozitív társadalmi minősítés könnyebben 
jellemezhető, ha előzetesen értelmezzük a negatívat. Ez utóbbi annyit j,elent, 
hogy a társadalom az állandó ütköztetésen keresztül negatív önminősítést épít 
be a személyiségbe. Ez pedig az értékelt és az értékelő számára egyaránt jogossá 
teszi a megkülönböztetést, a szegregálást és az elítélést.

A hétköznapi értelemben sokféleképpen nyilvánulhat meg a fent említett 
különbségtevés. A bűnelkövető személyt, bár már letöltötte büntetését, gyakran 
visszautasítják a munkahelyi felvételeknél, ha pedig mégis alkalmazzák, akkor 
a szokásosnál nehezebb és rosszabbul fizetett munkát bíznak rá. Ugyanakkor 
lopásoknál és egyéb incidenseknél reá mutogatnak, őt gyanúsítják. Megszólítá
sokban, hangsúlyokban, nyílt és rejtett kommunikatív szinten nemegyszer 
éreztetik a pártfogolttal negatív értelemben vett eltérését az átlagtól. A szociá
lis megkülönböztetés feldolgozását a jogi diszkriminálás is megnehezíti. A bűn- 
cselekményt elkövető személy szabadulása után évekig nem kap erkölcsi bizo
nyítványt, nem vállalhat közösségi megbízást, eltiltják a szavazástól és bizo
nyos. munkakörök ellátásától. A kétfajta diszkrimináció mintegy felerősíti 
egymást. Ha sikerül az egyiket meghaladni, azt a másik újra aktualizálja, és a 
bűvös körből tévesen képesek kilépni.
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Ha a pártfogó a viselkedésével is hangsúlyozza az emberi értékek elisme
rését, a másik ember megbecsülését, akkor újfajta én-értékelő folyamatot indít
hat el az elítéltben, pozitív irányba mozdítva el annak önértékelését. Egy elfo
gadó légkörben felébredhet a bűnelkövető bűntudata, és ezt a bűntudatot így 
könnyebben fel lehet dolgozni. Az elkövető megérti, hogy a bűncselekmény 
szervesen nőtt ki életútjából, rájön, hogy milyen mértékben kell megváltoztat
nia életét ahhoz, hogy a bűnözést mint illegitim tevékenységet mellőzhesse 
belőle. Megjegyzem, e folyamatnak nagyon fontos része, hogy a pártfogó re
ferencia személlyé váljon az elítélt számára, vagyis olyan modellé, melynek el 
lehet és el kell fogadni értékítéletét a sikeres életszervezés érdekében.

Ami pedig az ellenőrzés formáit illeti: a pártfogó-felügyelet alá helyezett 
elítélteknek kötelességük személyesen életük alakulásáról rendszeresen tájé
koztatni a pártfogót, be kell jelenteniük neki lakcímük, munkahelyük esetleges 
módosulását. Sőt, engedélyt is kell kérniük a lakás-, illetve munkahelyváltoz
tatáshoz. Emellett a pártfogó feladata a bíróság által előírt, a pártfogás idejére 
vonatkozó magatartási szabályok szerint élés felülvizsgálata.

A pártfogó-felügyelet egyéniesítését célozza az a rendelkezés, mely lehe
tővé teszi, hogy a szabadító bíró olyan életvitelt szabályozó intézkedéseket 
írjon elő, amelyek — a szabadultról nyert korábbi információk alapján — meg
akadályozzák az elítélt visszaesését. Ha pl. valaki ittas állapotban követte el 
bűncselekményét, illetve alkoholista volt elítélés előtt, akkor a bv-bíró külön 
magatartási szabályzatban rendelheti el, hogy a pártfogó-felügyelet ideje alatt 
az elítélt nem látogathat „szeszes italt mérő helyeket” .

Sok esetben ezek a szabályok az egyén életének olyan korlátái, amelyek a 
várttal ellentétes ráhatást keltik. Az elítélt gyakran nem azért kerül vissza a 
büntetésvégrehajtási intézetbe, mert újabb bűncselekményt követett el, hanem 
mert megsértette ezeket a magatartási szabályokat. A pártfogók és a pártfogó
felügyelet végrehajtásában segédkező rendőrök igen szigorúan kezelik e szabá
lyok betartását, komoly büntetőjogi szankciókkal jár megszegésük. Emiatt 
nevezik a magatartási szabályokkal nehezített pártfogó-felügyeletet szigorított 
felügyeletnek az elítéltek.

A pártfogolt hoteles a pártfogóval történt megegyezés szerint, időnként fel
keresni a pártfogót. Ez a jogszabályi kényszer által közvetített pszichológiai 
kényszer komolyan nehezíti a pártfogó referencia személlyé alakulását, aka
dályozza modellként való funkcionálását.

Az ellenkező tevékenység megkönnyítése érdekében a pártfogoltak sze
mélyi igazolványának 8. oldalára beírják a „pártfogó-felügyelet” bejegyzést, 
illetve azokat a magatartási szabályokat, amelyeket a szabaduló elítéltek a 
pártfogó-felügyelet ideje alatt be kell tartaniuk. Ez a bejegyzés stigmatizál. 
Hisz az élet minden területén szükség van személyi igazolványra. A bejegyzés
ről, ha nem is mindenki, de a munkahelyi előadók, a rendőrségi meg a tanácsi 
dolgozók tudják mit jelent, és ez akarva-akaratlanul befolyásolja az elítélttel 
szembeni viselkedésüket.

Az elítélt így olyan helyzetbe kerül, hogy bár segítséget kap egy intéz
ménytől, a pártfogó-felügyelettől, ez a segítség -  a bejegyzés révén -  kiszolgál
tatja őt, múltját, életét a többi embernek. A bejegyzés aktivizálja az emberek 
bűnözéssel kapcsolatos előítéleteit, minek következtében az elítéltek inkább

21



lemondanának erről a segítségről. A pártfogó-felügyelet elrendelését gyakran 
fogják fel büntetésként, élik meg kényszerként. Ezzel a pártfogó munkáját, 
illetve saját beilleszkedésüket egyaránt megnehezítik.

így a pártfogó segítő szándéka, a nem tárgyi jellegű támogató intézkedések 
megvalósítása illuzórikusnak tűnik, sőt, mivel maga az intézmény stigmatizál, 
szinte lehetetlenné válik. A pártfogolt megbélyegzésből eredő szorongása kiter
jed az intézmény fizikai helyére, a bíróság épületére, valamint a pártfogó szemé
lyére. S ez utóbbi tényező igencsak gátlóan hat együttműködésükre.

A rendelkezés az elítéltek egy részét óhatatlanul besodoija egy kényszerű 
magányba, amelyben senkinek nem kell elszámolnia múltjával. Az elítéltek má
sik részét pedig egy pártfogolt szubkultúrába taszítja bele, ahová nemcsak párt
fogó-felügyelet alatt álló, hanem büntetett előéletű személyek is tartoznak. Ez 
a szubkultúra lesz a pártfogó helyett védő, megértő közösség az elítélt számára. 
Ám ez a kultúra továbbhordozza a bűnözői értékeket, rögzíti a társadalommal, 
a társadalmi' értékekkel való szembenállást, és ezen keresztül újabb deviáns fo
lyamatba kapcsolja be az elítéltet.

** *

Ahhoz, hogy a pártfogó-felügyelet az eredeti elképzeléseknek megfelelően jól 
működő, hatékony, a prevenciót és a rehabilitációt egyaránt szolgáló intéz
mény legyen, jelenlegi formáját át kell alakítani. E formaváltozás megtervezé
sénél figyelembe kell venni, hogy a pártfogói bejegyzés a személyi igazolvány
ba nem segíti a pártfogoltakat a szabadulás utáni civil életben, sőt, az intéz
mény célkitűzéseinek megvalósításában ez a minősítés egyike a legfontosabb 
akadályoknak.

Véleményem szerint nincs szükség se a pártfogói bejegyzésre, se a maga
tartási szabályok beiktatására. El kell ismerni, hogy -a pártfogó-felügyelet el
sődleges társadalmi funkciója nem az ellenőrzés, hanem a segítés. Meglehet, 
hogy e bejegyzés megkönnyítette a rendőrség nyilvántartási és ellenőrzési 
munkáját, mégis a megszüntetésére vonatkozó javaslatot feltétlenül el kell 
fogadni. A rendőrség alapvetően a magatartási szabályok betartását ellenőriz
te eddig, ez pedig csak rongáló tényezőként hatott a pártfogolt életére.

A magatartási szabályok megszüntetése a rendőrség ellenőrző munkájá
nak mennyiségét is csökkentené. így ritkábban lennének az olyan elővezetések 
és szabálysértési eljárások, amelyeket mostanáig az utcai ellenőrzés során ta
pasztalt magatartási szabályszegések tettek elkerülhetetlenné. A rendőfségi- 
bűnügyi nyilvántartást nem helyettesíti a személyi igazolvány pártfogó-bejegy
zési rovata, létezése nem könnyíti meg annyira a rendőrség bűnüldöző, illetve 
bűnmegelőző munkáját, hogy indokolt lenne további diszkriminatív használata.

Dr. Tóth Erika
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