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hatástalan. Tartós, szilárd rendet és fe
gyelmet kizárólagosan keménységgel nem 
lehet elérni.

Mások azt kérdezik: miért van szükség 
egyáltalán humánus szemléletre és bánás
módra, személyes példamutatásra a fog- 
vatartottakkal szemben? Nem érzékelik, 
hogy a fogvatartottaktól csak akkor lehet 
pozitív hozzáállást elvárni, ha emberi mél
tóságukat tiszteletben tartjuk. Ez minden
fajta tisztességes bánásmód alapfeltétele, 
ennek betartása esetén lehet tőlük rende
zett magatartást elvárni. A személyes pél
damutatás azért nagyon lényeges, mert a 
fogvatartonaktól a rendezett viselkedést 
jogosan csak az követelheti meg, aki ma
ga is így viselkedik. Ha nem sikerül őket 
megnyerni céljainknak, nem sikerül part
neri viszonyt kialakítanunk, akkor a velük 
való foglalkozás csak vergődés lesz, hiszen 
ilyenkor éberen, szinte már-már gyanak
vóan oda kell figyelnünk minden apró 
mozzanatra, mindent meg kell követelni, 
ki kell kényszeríteni. Ez az állapot felőrli 
a résztvevőket, a rácson belüli életet pedig 
„taposómalommá” változtatja.

Legalább ekkora gond az ellenkező 
szemlelet hatása. Akadnak ugyanis, akik 
türelmetlenül, egyszerre akarnak mindent, 
olyan változásokat kívánnak, amelyekhez

a feltételek hiányoznak. Nem látják be, 
hogy a hirtelenül ránk zúduló újdonságok 
zavarokat okozhatnak, nem érzékelik, 
hogy a nagy ugrások nagy megtorpaná
sokhoz vezethetnek, a fejlődést egyenet
lenné, esetlegessé tehetik.

Az emberekkel meg kell értetnünk a 
változások irányát, jellegét, fel kell készí
tenünk őket. Ennek köszönhetően egyre 
több testületi tag látja világosan, müyen 
folyamatok zajlanak odakint és idebent, 
milyen irányba haladunk és ehhez — le
hetőségeik arányában — miként járulhat
nak hozzá ők maguk is.

Ma már világos: újfajta rend és fegye
lem van kialakulóban, amelynek jellemzője 
a humanizálási törekvések nyilvánvalósá
ga, felismert érdekből fakadó igény a köl
csönös tisztelet és a jogok minél teljesebb 
érvényesülése. Ez akkor is igaz, ha átme
netileg felfedezhető egyfajta elbizonyta
lanodás, a nézetek so&élesége közepette 
némi tanácstalanság, helykeresés, igény a 
világos, tiszta szóra, útjelző elvekre. Tud
juk: vitában tisztul a gondolat, kristályo
sodik a lényeg, egyszerűsödik a cselekvés. 
Vitaindítóm — többek között — ezt a 
célt szolgálja.

Dr. Csordás Sándor

„A fürdővízzel együtt ne
Az utóbbi időben gyakran foglalkoztat 

a kérdés, hová tűnt néhány olyan visel
kedésforma, amelyet korábban alapvető
nek, természetesnek tartottam és ma is 
annak tartok. A kérdést azért érzem fon
tosnak, mert úgy tapasztalom, hogy a 
személyi állományt és az elítélteket ille
tően egyaránt ama bizonyos „hátsó test
részre” ült a fegyelem.

Véleményem szerint ugyanis az „alap
vető” viselkedésformákat, a jól bevált gya
korlatot meg kell tartani. A megszüntetve 
megtartás elvét, azaz azt, hogy a „für
dővízzel együtt ne öntsük ki a gyereket", 
szerintem a rendszerváltás idején is cél
szerű alkalmazni. E viselkedésformák — 
a jól bevált gyakorlat — lassú elfelejtődése 
is hozzájárult ahhoz az állapothoz, amelyet

én jelenleg aggasztónak látok. Lassan 
olyan helyzetbe kerülünk, hogy szinte visz- 
szafordíthatatlanná válik néhány folyamat. 
Semmi szükség arra, hogy évek múlva 
sokszoros energiát pazaroljunk arra, ami 
ma még helyrehozható. Az a gondolat 
meg kifejezetten idegesít, hogy nyugdíja
zásunk után a fejünkre olvassák, aktív 
korszakunkban milyen tehetetlenek vol
tunk. Most van a rendszerváltozás, most 
születik újjá a büntetés-végrehajtás, most 
kell tehát az új alapokat lerakni ahhoz, 
hogy teljes mértékben meg tudjunk felelni 
az európai kívánalmaknak. Mindezt nem 
lehet apátiába esve, csupán az események
től sodortatva végrehajtani. Véleményem 
szerint a születendő új jogszabályok to
vábbra is csupán keretet adnak munkánk
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hoz, tartalommal nekünk kell azt megtöl
teni. Addig is fenn kell tartanunk a fe
gyelmet a személyi állomány és a fogva- 
tartottak körében. Ez nem könnyű feladat, 
amikor az elítéltek jelentős része nem 
dolgozik, s a személyi állomány körében 
— sajnos — jelen van a korrupció. Nem 
könnyű akkor, amikor a költségvetés na
gyon kevés anyagi eszközt tud a bünte
tés-végrehajtás részére biztosítani. Rend
kívül fontos, hogy az új követelményeknek 
is megfelelő viselkedésformákat és bevált 
gyakorlatot megtartsuk. Ezzel is meggá
toljuk bizonyos aggasztó jelenségek el
uralkodását. Néhány konkrét jelenségre 
gondolok. Vegyük sorba őket!

a) Nem tudunk követelni a fogvatar- 
tottaktól. A szabálytalanságokat vagy 
nem látjuk, vagy bár érzékeljük és ész
leljük, de nem tesszük szóvá, mert így 
nem okozunk magunknak kellemetlensé
get. Szabályaink kimondják, hogy annak 
kell a fegyelemsértést megszüntetnie, il
letve erre intézkednie, aki észleli, illetve 
akinek tudomására jutott. Sajnos sok fe
gyelmi vétség ellen csak egy-egy ember 
lép fel, s ez csupán pillanatnyi változást 
eredményez, utána minden marad a ré
giben. Ezt az állapotot jól tükrözi az „egy 
fecske nem csinál nyarat” közmondás.

b) Természetes jelenségnek tűnik nap
jainkban, hogy a személyi állomány bi
zonyos jelenségeket eltűr, „hagy”. Ké
sőbb ez úgy jelentkezik, mintha a fogva- 
tartottaknak immáron mindez joga lenne. 
Ilyen esetben, ha a személyi állomány 
egy-egy tagja megpróbálja érvényesíteni 
a szabályokat, a fogvatartottak rögtön arra 
hivatkoznak, hogy „csak maga nem engedi 
meg, csak maga nem tiszteli az emberi 
jogokat”. Ennek hatására sokan beadják 
a derekukat és legközelebb már ők sem 
követelnek. Véleményem szerint a szemé
lyi állomány minden tagjában tudatosítani 
kell, hogy az emberi jogok biztosítása 
nem egyenlő az anarchiával, azaz meg 
lehet, sőt meg is kell tartani, meg kell 
teremteni a megfelelő szigort és fegyelmet. 
Úgy gondolom, a fegyelmezés, a szabá
lyokat megszegők megfelelő büntetése el
kerülhetetlen ott, ahol tömegek elhelye
zéséről, ellátásáról és fegyelméről kell gon
doskodni.

c) Sokszor nem lehet eldönteni, ki kit 
kísér, a fogvatartottak éppen csoporto
sulnak vagy gyülekeznek, mert sorakozó- 
nak aligha nevezhető az, amit sorakozó 
vezényszóra végeznek. Mellesleg az alap
vető alaki és öltözködési szabályokat gyak
ran megszegjük, pedig az egyenruha azért 
egyenruha, mert egyformaságot feltételez. 
Véleményem szerint csak akkor van er
kölcsi alapunk a fogvatartottaktól az öl
tözködési szabályok betartását megköve
telni, ha mi magunk is betartjuk azt. 
Elfogadott álláspont, hogy a forma visz- 
szahat a tartalomra. Ezért is fontos, hogy 
a személyi állománynál az említett formai 
dolgokban e követelményt betartassuk.

d) Elharapózó jelenség, hogy egyes 
munkatársaink szolgálatból úgy marad
nak távol, hogy napokig nem tudunk róluk. 
Fontos lenne, hogy az elöljárót a legrö
videbb időn belül értesítse a beosztott, 
ha valamilyen okból nem tud szolgálatba 
lépni. Ez megkönnyítené a szolgálatszer
vezést.

Most hát mi legyen? Mindebből nincs 
kiút? Nyilvánvaló, hogy van megoldás, de 
úgy gondolom, változás, észrevehető ered
mény csak igen hosszadalmas és fáradsá
gos munkával érhető el. Mielőtt a meg
oldásra javaslatokat tennék, néhány gon
dolatomat még szükségesnek látom köz
readni. Ezek a következők:

A személyi állomány egy része a rend
szerváltozás közepette várakozó álláspont
ra helyezkedett és sajnos csak egzisztenci
ája megtartására ügyel.

A büntetés-végrehajtás társadalmi 
megítéléséből adódóan a jelentős létszám- 
hiányt csak minőségileg alacsonyabb mér
ce alapján tudtuk, illetve voltunk kény
telenek valamelyest csökkenteni.

A személyi állomány szolgálati fegyel
me a katona-fogalom elhalványulása 
miatt észrevehetően romlott. Ez növeli a 
fluktuációt, a testület jellegéből adódóan 
a szolgálati fegyelem megőrzése érdekében 
több embernek azt kellett tanácsolni, ke
ressen magának más munkahelyet.

A nagymértékű fluktuáció is hozzájá
rult ahhoz, hogy felhígult az állomány. 
Az őrök és felügyelők kevés gyakorlati 
tapasztalattal rendelkeznek, ezáltal sokan 
közülük intézkedéseikben bizonytalanok.
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Mi tehát a teendő? Véleményem sze
rint a következő:

a) A munkanélküliség növekedéséből 
adódó helyzetet ésszerűen és jól kellene 
felhasználni a személyi állomány összeté
telének javításához, a felvételnél tehát az 
igényt jóval magasabbra kell emelni.

b) A fenyegetettségérzést csak a mun
kájukat hanyagul vagy rosszul végzőknél 
kellene fenntartani, gyakrabban élve azzal 
a lehetőséggel, hogy a rosszul dolgozóktól 
megváljunk.

c) A tisztességes dolgozókban tudato
sítani kellene, hogy a munkájukra tovább
ra is szükség van, s ezért a büntetés
végrehajtástól szerény, de biztos jövede
lemre számíthatnak.

d) Az oktatás és továbbképzés, eliga
zítás gyakori témája legyen az egységes 
fellépés, a követelménytámasztás igénye. 
A vezetők ellenőrző tevékenységük során 
ezzel is foglalkozzanak.

Dr. Golts Mátyás

„Wagner úr, 
beenged 

bennünket?”
Miközben Csordás Sándor vitaindítóját 

olvasom, nem tudok szabadulni egy né
hány évvel ezelőtti ausztriai látogatásunk 
apró epizódjának emlékétől.

Gollensdorf kisváros Bécs közelében. 
Itt működik egy átépített kastélyban a mi 
IMEI-nk osztrák megfelelője. A bűncse
lekmények kemények, emberölés, nemi 
erőszak, gyújtogatás. Az intézet vezetője
— ezüstszürke hajú, negyvenes éveinek 
derekán járó úr, végzettségét tekintve pszi
chiáter, több tudományos társaság tagja
— kalauzol bennünket. Rácsajtókon ke
resztül, melyeket az igazgató űr maga nyit 
és zár, jutunk el a körletre. A zárkákhoz 
érve bekopog az egyik ajtón.

— Wagner úr, beenged bennünket?

— Natürlich, Herr Direktor! — hang
zik a válasz, és máris ott vagyunk a 
mintegy 10—12 négyzetméteres, szépen 
berendezett, tisztán tartott szobában. Meg
dicsérjük Wagner úr fonott kosarait, és 
azt is megtudjuk tőle, hogy az udvaron 
lévő, korábban megcsodált rózsabokrokat 
is ő gondozza.

Az intézetet egyébként kívülről nem 
őrzik, a kezeltek egy része rendszeresen 
kijár a városba, hulladékot, szemetet gyűj
tenek, melyet csoportosítás után elszállí
tanak. A lakosság és az intézmény kap
csolata — talán az előbbiek miatt is — 
szívélyesen jó. Akkor arra gondoltam, a 
magyar büntetés-végrehajtás jövőjével ta
lálkoztunk.

A vitaindító alapkérdéseket feszeget, 
de nem tesz említést néhány, megítélésem 
szerint fontos összefüggésről. A bánásmód 
és a biztonság kapcsolata ugyanis nem 
értelmezhető a tárgyi-személyi, s hozzáte
hetjük, a jogszabályi feltételrendszerre 
történő legalább vázlatos utalás nélkül. A 
szakemberek számára a gondok szinte az 
unalomig ismertek, mégsem kerülhető el, 
hogy újra és újra, ahányszor arra lehetőség 
kínálkozik, ne tegyünk említést róluk.

Börtöneink túlzsúfoltak, ezzel együtt 
túlméretezettek, elhelyezési körülménye
ink néhány üde oázist jelentő kivételtől 
eltekintve messze elmaradnak az európai 
átlagtól. Az azonos számú fogvatartottra 
jutó börtönszemélyzet létszáma fele-har
mada a Lajtán túlinak. Ismertek a vállalati 
foglalkoztatás gondjai, a jelentős mérték
ben megújításra váró jogi szabályozás 
problémái. Leírni is nehéz (csak a különb
ség érzékeltetése miatt teszem meg), hogy 
az osztrák büntetés-végrehajtás lehetősé
geivel azonos kondíciókhoz évi 40—50 
milliárd forintos költségvetés kellene.x Lel- 
oldható-e ez az ellentmondás? Rövid távon 
aligha. A felzárkózás minden bizonnyal 
hosszabb időszakot vesz igénybe. A folya
mat során szükséges változtatásokat gon
dosan meg kell tervezni és azokat lépésről 
lépésre meg kell valósítani. Biztosítani 
kell, hogy a rendszer működését ne za
varják meg rögtönzések, másrészről vi-

x Ausztria 1989 . évi költségvetése 3 milliárd ATS, 
6500 fogvatartottra, Magyarországon évi 5,5 milliárd 
forint jut 15 000 fogvatartottra.


