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Átmenet
Tízéves volt az erre szakosodott intézmény

A hosszú szabadságvesztésre ítéltek szabadulás
ra történő felkészítését 1979-től a magyar bünte
tés-végrehajtásban jogszabály határozza meg. E 
tevékenységet elkülönített körleten, illetve 1985- 
től külön erre a célra létesített intézetben végez
zük, amely megfelel az Európa Tanács ajánlása
inak. A jogintézmény az átmeneti csoport, ahová 
az elítéltet, a relatíve hosszú -  5 évet meghaladó, 
zárt intézetben töltött -  szabadságvesztés utolsó szakaszában, a sza
badulást megelőzően legfeljebb két évvel lehet elhelyezni.

Az átmeneti csoport célja, hogy alkal
massá tegye az elítélteket a szabadulást kö
vető beilleszkedésre és segítséget nyújtson 
a szabadulást követő körülmények rendezé
sére. így a feladat kettős: a hosszú szabad
ságvesztésből származó börtönártalmak 
korrekciója és a támogató kapcsolatok, a la
káslehetőségek, a megélhetés feltételeinek 
megteremtése. A csoportba helyezés esedé
kességekor nevelője az elítéltről összefog
laló, értékelő véleményt készít. Ebben érté
keli teljesítményét, munkavégzését, a ma
gatartásában bekövetkezett változásokat, és 
személyiségének jellemzőit. Véleményt al
kot arról, hogy az elítélt készséget mutat-e a 
szabadulás utáni beilleszkedésre.

Magyarországon a Hosszú szabadság- 
vesztésre ítéltek főként a századfordulón 
épült, jelentős létszám (8-900 fő) befoga
dására alkalmas börtönökben töltik bünte
tésüket. Ez a téhy az átmeneti csoport 
szempontjából ázért lényeges, mert ez az a

háttér, amelyből az elítélt kilép. Ez elsősor
ban azért fontos, mert „tömeget” alkotnak 
az elítéltek a körleten. A hétköznapi hely
zetekben, főként a nagyobb létszámú moz
gatásoknál ezt a személyzet is így érzékeli, 
és ezt erősíti a személyzet és az elítéltek lét- 
számaránya is. A zárkák ugyancsak na
gyobb létszám befogadására alkalmasak. 
Ennek a következménye az elítélteknél az 
elszemélytelenedés: mindenki egy a sok 
közül. Egyébként is formaruhát viselnek, 
ami praktikus és szükségszerű megkülön
böztetés, de egyúttal uniformizál is. Egy- 
egy elítélt a személyzet tagjainak csupán 
szűk körével áll kapcsolatban. Egy nevelő
höz tartozik, az elhelyezési körletén csupán 
néhány felügyelővel találkozik, továbbá a 
munkahelyi vezetőjével, ha egyáltalán dol
gozik. A csoportok létszáma magas, 70- 
100 fő.

Különösen a szigorúan zárt elhelyezési 
feltételek között büntetésüket töltő fegyház
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fokozatúak mozgásköre korlátozott. Ez az
zal a veszéllyel jár, hogy az elítéltekben ki
alakulhat az a tudat, hogy konfliktusaik 
megoldásához nem támaszkodhatnak se
gítségre. Konzerválódhat az a bűnözői ér
tékrend, amely korrekcióra szorulna. Ez 
nyomon követhető például abban, ahogy az 
elítélt négyszemközt, egyéni foglalkozás 
keretében megnyilvánul és attól eltérő, 
esetleg ellentétes álláspontra helyezkedik 
zárkafoglalkozáson. Adott esetben min
dent opponál. Csoporton belüli szerepének 
megfelelően viselkedik, ezt demonstrálja 
társai előtt. Mert egy színtér a nevelői iro
da, a felügyelettel való személyes kapcso
lat, az élettér viszont a csoport, amelyen be
lül alkalmazkodnia kell. így még a pozitív 
törekvést, változási szándékot is lepleznie 
kell. A csoportok összetételén lehet és 
szükséges is változtatni, hiszen minden 
csoport idővel kiürül és sokkal inkább 
frusztrál, mint levezetné a keletkező fe
szültségeket.

A zártságból adódik, hogy a konfliktu
sok előli kitérésre alig-alig van mód. 
Előbb-utóbb a normák szerinti megoldás 
születik. Ezt az elítéltek úgy fogalmazzák 
meg, hogy „együtt kell üvölteni a farkasok
kal”. A zártság egyúttal elszigetel. Őrzés
biztonsági szempontból is fel lehet tenni a 
kérdést, hogy a jól zárható zárkaajtó és a 
vastag rácsok nyújtják-e a nagyobb bizton
ságot, vagy az elítélt személyiségének is
merete. Véleményem szerint minden, a 
személyiség elé spanyolfalat húzó szabály 
azzal a következménnyel jár, hogy akadá-

I
lyozza a megismerést, eltakar fontos infor
mációkat és frusztrál. Az a mozgáskor is 
beszűkül, amely az egyén szereplésének ad 
teret. Praktikus okokból, az elítélt ügyes
bajos dolgait, problémáit kérelmi lapon fo
galmazza meg. Feladata és lehetősége a ké

relmi lap megfogalmazásáig terjed. Ettől 
kezdve várja a döntést. A kérelmi lap sze
mélytelen. Ha az elítélt nem ért egyet a dön
téssel, vagy vannak érvei, amelyek véle
ménye szerint azt módosíthatják, újabb ké
relmi lapot adhat be. így kialakul egyfajta 
dialógus, a személyes szereplést nélkülöz
ve. A személyes ügyek intézésének másik 
módja a kihallgatás. Erre, ugyancsak a ma
gas létszám miatt, ritkábban kerül sor. Az 
esetek többségében nem arra készülnek fel 
az elítéltek, hogy minél lényegretörőbben 
tárják fel a probléma rájuk nézve fontos 
részleteit, hanem -  a döntéshozótól való 
erős függés érzete miatt -  figyelik annak 
minden rezdülését, ahhoz igyekeznek.

Az elítéltekben kialakulhat az a tudat, 
hogy nekik csak kérni kell és lehet, minden 
egyebet mások intéznek. Az önállóság, az 
önrendelkezés lehetősége beszűkül, 
ugyanakkor a felelősség is áthárítható a 
személyzetre.

Az átmeneti intézet külön objektum
ban, de szervezetileg a Szegedi Fegyház és 
Börtön részeként működik. Az elítéltek el
helyezésére szolgáló körlet 252 fő befoga
dására alkalmas, három szinten, azonos el
rendezésű szárnyakkal. A lakóhelyiségek 6 
személy számára vannak berendezve. 
Szárnyanként 42 főre jut fürdő, mellékhe
lyiség és teakonyha. Szintenként társalgó 
van, amely a szabadidő eltöltésére, kisebb 
létszámú programokra alkalmas. A föld
szinten étkezde, kondicionálóterem, bolt és 
a ruházati raktárak találhatók. Mindez az 
udvaron sportpályával, parkkal egészül ki. 
Az intézet személyzete 10 fő. Az intézetve
zetőn kívül itt dolgozik még négy nevelő, 
egy pszichológus és egy szociális előadó, 
tíz felügyelő, továbbá egy (váltásonként 2) 
raktáros és egy gondnok. Ehhez a biztonsá
gi osztály váltásonként 3 őrt, az egészség-
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ügyi osztály naponta 1 egészségügyi tiszt- 
helyettest vezényel. Az elítéltek létszáma a 
10 év során, 55-270 között mozgott.

Az átmeneti csoportba helyezésről az 
intézet értesítést kap. Ezt megelőzően is 
nyomon követhető, hogy kik azok az elítél
tek, akik várhatóan az intézetbe kerülnek. 
A létszám mintegy 80 százaléka ugyanis a 
Csillag körletről kerül hozzánk, a többiek 
más letöltőházakból érkeznek. Ez az adat 
az eltelt 10 év átlaga. így mód van arra, 
hogy az érkezést megelőzően a nevelők fel
vegyék a kapcsolatot az elítélttel, s az elítélt 
nevelőjével. A nevelő írásba foglalt értéke
lésén túl így fontos információkhoz juthat
nak, az elítélttel való személyes kapcsolat- 
felvétel pedig megalapozza a későbbiek
ben szükséges együttműködési készséget, 
és segíti a beilleszkedést az új környezetbe. 
Mód van arra is, hogy mérlegeljük a meg
lévő információk alapján, hogy melyik ne
velőhöz kerüljön az elítélt. Az újonnan be
fogadott elhelyezését a nevelője irányítja, 
ez a későbbiekben módosítható. A jó  el

helyezési feltételek lehetővé teszik, hogy 
figyelembe vegyük a személyes kapcsola
tokat is. Az egyetlen szempont, hogy olya
nok kerüljenek egy lakóhelyiségbe, akik 
kölcsönösen elfogadják egymást. A mun
kahely, munkabeosztás e tekintetben nem 
mérvadó, mert csak szűkítené ezt a lehető
séget.

A befogadó foglalkozások előkészíté
sére nagy hangsúlyt fektetünk. A rendelke
zésre álló személyi anyagból az ismertetett 
információk alapján készül fel a nevelő. 
Kerülve minden formális kérdést, amely 
hivatali aktussá degradálná a befogadást. 
Miután az elítélt már ismeri az intézet házi
rendjét, mód van arra, hogy az abban fog
laltakról, igénye szerint, bővebb tájékozta
tást kapjon. Az intézet sajátosságai közül 
kiemeljük, hogy a szabályok betartása a 
felügyelet állandó és közvetlen jelenléte 
nélkül nagyobb önfegyelmet igényel, az 
öntevékenység, önállóság nagyobb teret 
kap. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az el
ítélt bármilyen, beilleszkedéssel kapcsola
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tos problémájával forduljon a nevelőjéhez, 
aki munkaidőben mindig elérhető. Arra 
ösztönözzük, hogy az új környezetben tár
saira támaszkodjon minden praktikus kér
désben.

A befogadás része a pszichológussal 
folytatott beszélgetés is. Felszínre kerül
hetnek azok a sajátos egyéni problémák, 
amelyekkel az elítélt küzd. A későbbiek
ben felmerülő gondjaival kapcsolatban 
tudja, hogy ide is fordulhat. Vizsgálatra is 
sor kerül, ha az elítélt ebbe beleegyezik, 
vagy ha ezt kéri. A nevelő, a befogadás so
rán, valamint a pszichológustól és a fel
ügyelettől kapott információkat felhasz
nálva, az első hónap tapasztalatai alapján 
elkészíti a nevelési programot a hátralévő 
időszakra.

Az újonnan befogadott elítéltekre álta
lában jellemző a kisebb-nagyobb mértékű 
elbizonytalanodás. Ez a megszokottól tel
jesen eltérő, új környezetből és a lényege
sen nagyobb, kevéssé behatárolt mozgás
térből ered. Ez a jelenség, rövid időn belül, 
spontán megszűnik. Egyedi esetek előfor
dultak, amikor minden igyekezet és segít
ség ellenére, sem tudott az illető alkalmaz
kodni új környezetéhez. A nyitott körletből 
adódó nagy mozgás annyira frusztrálta -  
előzőleg 2-3 személyes zárkában, nemdol
gozóként hosszú időt töltött -  hogy kérésé
nek eleget téve visszahelyeztük a zárt kör
letre. Az esetek többségében bizonyos fo
kú önértékelési zavarok tapasztalhatók. Ez 
az önbecsülés hiányában, illetve az irreális, 
az előző környezetben kialakított és erősí
tett túlzó önértékelésben nyilvánul meg. 
Azok esetében gyakori, akik hosszú időn 
keresztül a környezet által elismert beosz
tásban dolgoztak, amely tekintélyt adott 
számukra. Társaikhoz viszonyítanak, a 
„vakok között félszemű a király” szituáció

áldozatai. A társas kapcsolatokban bizal
matlanság, fenntartás, óvatosság jellemző 
mind az elítélttársakkal, mind a személy
zettel szemben. Sok esetben irreális kép és 
elképzelés él a szabad életről, a kinti való
ságról. A tömegkommunikáció és a látoga
tásokon szerzett ismeretek nem pótolják a 
közvetlen, a hétköznapi valóságban megélt 
tapasztalatokat. Az elítéltek verbális kifej
ezőkészsége alacsony szintű, a börtönsz
leng használata leegyszerűsíti a mondani
valót és szűkíti a használt szókincset.

A személyzet tagjai kivétel nélkül 
hosszabb büntetés-végrehajtási gyakorlat
tal rendelkeznek. Az elítéltekkel közvetle
nül foglalkozók többsége korábban a Csil
lag körleten teljesített szolgálatot, kellő 
szakmai tapasztalatuk van. A személyzetre 
jellemző a támogató attitűd, az együttmű
ködésre törekvés az elítéltekkel. Folyama
tos munkakapcsolatban' állnak a munkát 
koordináló nevelőkkel. A szabadulásra fel
készítésben a nevelőknek van a legjelentő
sebb szerepük. Ok rendelkeznek a legtöbb 
információval az elítéltről és körülményei
ről. Arra törekszünk, hogy lehetőleg nagy 
teret kapjon az önállóság és a felelősség. In- 
direkt módszerek alkalmazását tartjuk he
lyesnek. Minden problémakörben segítünk 
a megoldás megkeresésében. Konkrét ké
résre a nevelő tájékoztatja az elítéltet arról, 
hová kell fordulnia, mi szükséges az ügy si
keres lebonyolításához. Ehhez hozzátarto
zik az is, hogy a személyes szereplésnek je
lentősége van az ügyintézésben, például 
hogyan kell viselkednie egy hivatalban. Ha 
személyes jellegű gondja van az elítéltnek, 
alternatívák feltárásában kap segítséget, de 
a célszerűnek látszó kiválasztása, a döntés 
és annak felelőssége az övé. A kérelmi la
pos ügyintézést a szükséges minimumra 
csökkentettük. A szociális előadót felke
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reshetik az elítéltek pénzügyi, igazgatási, 
munkaügyi gondjaikkal.

Arra törekszünk, hogy egészséges cso
porttudatot alakítsunk, ki az elítéltekben. 
Hangsúlyozzuk, hogy mindenki az előző
ekben nyújtott jó teljesítménye nyomán ér
te el ezt az értékes lehetőséget, amely azt 
mutatja, hogy felelősséggel gondolkozik 
és cselekszik. Ezt a személyzet nagyra ér
tékeli. A szabadulásra készülve, a társadal
milag elfogadott viselkedés, magatartás 
kell hogy egyre inkább jellemző legyen, és 
ez vonatkozik az intézeten belüli szemé
lyes kapcsolatokra is. Legyenek megkü
lönböztethetők az átmeneti csoportosok 
más el ítéltektől! Az intézeti gyűlés az a fó
rum, amely a legnagyobb szerepet játssza. 
Ezen mindenki részt vesz éppúgy, mint a 
személyzet velük közvetlenül foglalkozó 
tagjai. Összehívására félévenként, vagy 
olyan esetekben kerül sor, amikor minden
kit érintő változás, esemény indokolja. 
Ilyenek: munkarendváltozás, súlyos fegye
lemsértés, nem kívánatos tendenciák je
lentkezése (pl. eltávozásról távolmaradás). 
A tájékoztatáson, értékelésen túl mód van 
arra is, hogy az intézet belső életét érintő 
kérdésekben bárki kifejtse véleményét, 
kezdeményezzen, javaslatot tegyen változ
tatásokra. Mód van a személyes szereplés
re. Mindenkit név szerint ismerünk és az el
ítéltek vezetéknév szerinti megszólítása 
követelmény. Minden esetben azonnali vá
laszt adunk, főként a meggyőzés eszközé
vel élünk. A kezdeményező és célszerű ja 
vaslatokat támogatjuk. A „miért nem le
het?” kezdetű felvetésekre pedig megfele
lő, a többség által elfogadott magyarázatot 
adunk. A közös érdek hangsúlyozására 
nagy gondot fordítunk. Többek között arra, 
hogy a felelőtlen magatartás általánosítást 
és előítéleteket szül, amelyek negatívan

hatnak vissza a többségre. Az igényesen ki
alakított körlet igényessé teszi az elítélteket 
közvetlen környezetükkel és önmagukkal 
szemben is. A lakóhelyiségeket otthonossá 
tehetik, díszíthetik. A napirend csak a leg
szükségesebb mértékben szabályoz, a 
munkáltatás, étkeztetés, a körletrend és az 
ellátás érdekében. A szabadidőt az elítéltek 
saját elképzeléseik szerint, a lehetőségeket 
felhasználva töltik, sporttal, szakköri mun
kával, telefonbeszélgetéssel, bolti vásár
lással. Ilyenkor mód van arra is, hogy neve
lőjüket, a pszichológust, az intézetvezetőt 
felkeressék az őket foglalkoztató problé
mákkal , kérelmekkel, panaszokkal. A szer
vezett programok is ebben az időben tör
ténnek. így a vetélkedők, sportversenyek, 
vallási rendezvények, külső szervek képvi
selőivel való találkozás. Nagyobb szerepet 
kap az öntevékenység. Ennek kerete az ön
tevékeny szervezet volt. A körlet belső éle
tét az intézeti gyűlésen jelölt és választott 
ügyeletesek irányították, akik társaikkal 
szemben utasítási jogkörrel rendelkeztek. 
Miután a hatályos jogszabály alapján azel- 
ítéltek egymással alá- fölérendeltségi vi
szonyba nem kerülhetnek, ezt a formát 
megszüntettük. Megmaradt viszont az in
tézet működtetésében nagy szerepet játszó 
forma, az, hogy az elítéltek szabadidejük
ben, önként vállalhatnak olyan feladatokat, 
amelyek segítik a működést. Az intézetben 
mindössze 11 elítélt dolgozik olyan beosz
tásban, ahol alkalmasság, hozzáértés szük
séges. Könyvtáros, raktáros, karbantartó, 
szakács, napos. Az utóbbiak figyelemmel 
kísérik a körlet létszámmozgását, előkészí
tik az ellátáshoz szükséges adminisztráci
ót, a körletről a napirend szerinti mozgatást 
a felügyelet utasításának megfelelően vég
rehajtják. A raktároshoz kapcsolódó mun
kacsoport segít a ruházat hetenkénti cseré



FÓRUM

jében, a tisztítandó ruházat ki- és beszállí
tásában. A karbantartó munkacsoport aktu
ális javításokat végez, berendezési tárgya
kat készít. Vannak, akik a konyhán segéd
keznek, vagy a park ápolásában vesznek 
részt. Az érdeklődéstől függően mód van 
barkácsolásra, dísztárgyak készítésére, raj
zolására, festésre. A körlet mindennapos 
rendjéhez szükséges közös helyiségek 
rendbetételére a lakóhelyiségenként vá
lasztott szobafelelősök készítenek beosz
tást -  nevelői ellenjegyzés mellett -  és ezt a 
munkát a beosztott szobák lakói végzik el: 
A alapvető rend és tisztaság megteremtésé
ben és megőrzésében, az intézet működte
tésében így sokan részt vesznek.

Az intézeten kívüli, polgári munkahe
lyeken a foglalkoztatás olyan lehetőség, 
amely jelentős a szabadulásra való felké
szítésben. A külmunkán foglalkoztatottak 
száma általában 25-180 között mozgott, ez 
az aktuális létszám mintegy 20-80 százalé
ka. A munkahelyek, munkalehetőségek 
természetesen mindig változtak. A munka
kezdést megelőzően találkozunk a munka
hely azon dolgozóival, akikkel az elítéltek 
majd együtt dolgoznak. Tájékoztatjuk őket 
arról, hogy szabadulás előtt álló emberek 
lesznek a munkatársaik, akik szabadság
vesztés-büntetésüket töltik, de eddigi telje
sítményükkel ezt a lehetőséget kiérdemel
ték. Kérjük, hogy munkateljesítményük és 
magatartásuk alapján ítéljék meg őket. Fel
hívjuk a figyelmüket arra, hogy súlyos fe
gyelemsértés esetén az elkövető mindezt 
elveszítheti. Ezek egyike a szeszesital-fo
gyasztás. A munkahelyi vezetők -  előzetes 
megegyezés alapján-megerősítik, hogy az 
a dolgozó, aki ezt kezdeményezi vagy eb
ben segítséget nyújt, fegyelmi büntetéssel, 
elbocsátással számolhat. Erre a figyelmez
tetésre tapasztalataink szerint, sajnos,

szükség van. Az elítélt képzettsége és mun
kára alkalmassága alapján a munkahely 
igényei szerint lesz beosztva. Zömében se
gédmunkára, illetve egyszerű betanított 
munkára, ritkábban szakmunkára. Az el
ítélteket mindig figyelmeztetjük arra, hogy 
biztosan találkoznak előítélettel, fenntar
tással, de ez természetesen adódik abból, 
hogy börtönben vannak és büntetésüket 
töltik. Mindezen, vagyis a megítélésüket il
letően, csakis a munkateljesítmény és a ma
gatartásuk változtathat. Minden fegyelme
zetlenség, minden kirívó viselkedés általá
nosításra adhat okot és a többiek esélyét is 
rontja. A polgári dolgozókkal való mellé
rendelt helyzetben a teljesítmény módot ad 
a képességek bizonyítására, sikerélményt 
nyújt és erősíti az önbecsülést. Előfordult, 
hogy az egyik munkahelyen épp a kiemel
kedő teljesítmény indukált feszültséget a 
polgári dolgozók és az elítéltek között, 
mert az elért magas százalékok miatt több 
alkalommal emelték a normát, az elítéltek 
teljesítményéhez igazodva. A külmunkán 
dolgozók a külső megjelenésre is nagy 
gondot fordítanak, különösen azokon a 
munkahelyeken, ahol nőkkel dolgoznak 
együtt. A munkavégzés közbeni és a mun
kaszünetekben folytatott beszélgetések 
nyomán az elítéltek közvetlen és reális in
formációkat kapnak a hétköznapi problé
mákról. Természetesen kapcsolatok is kia
lakulnak, amelyek a szabadulást követően 
esetleg tovább tartanak. Mindezek mellett 
megfigyelhető, hogy a helyzethez alkal
mazkodva, a viselkedésváltozáson túl 
megváltozik az elítéltek egymáshoz való 
viszonya, a hétköznapi beszéd nyelvezete. 
Ez az intézeten belül is érzékelhető. Kie
gyensúlyozott, jó viszony jellemző a pol
gári dolgozók és az elítéltek kapcsolatára. 
Többen szabadulásukat követően munka
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helyül választották az üzemet, ahol addig 
dolgoztak és továbbra is megállták a helyü
ket. A létszámtól függően 1-2 munkáltató 
felügyel a dolgozó elítéltekre. Ez főként 
létszámellenőrzéséből, kísérésből és a 
munkahelyi vezetővel való kapcsolattar
tásból áll. A munkahelyi vezetőnek a mun
kavégzéskor utasítási jogköre van. A mun
kahely engedély nélküli elhagyásával az el
ítélt szökést követ el. Az eltelt 10 évben 
mindössze 4 esetben történt ilyen. A rövid 
tartamú eltávozás jelenti a szabadulás előtt 
álló számára a „mély vizet”, amikor az in
tézetet elhagyhatja. Ez egyfajta előgyakor- 
lat a szabadulásra. Kiderül, hogyan tud bol
dogulni a számára szokatlan helyzetben, 
mennyire volt alapos a felkészítés. A neve
lői foglalkozásokon, minden apró, de a hét
köznapi életben fontos tényezőre felhívjuk 
a figyelmet. Arra is támaszkodunk, amit az 
eltávozásról visszatérőktől megtudunk -  
mi okozott nehézséget, problémát. Nyoma
tékkai figyelmeztetünk mindenkit az alko
holfogyasztás veszélyeire. Általános véle
mény, hogy először kilépve a börtönből, 
mindenki idegennek érzi magát és úgy érzi, 
mintha ezt a körülötte lévők tudnák. Min
den igyekezetükkel arra törekszenek, hogy 
az olyan helyzeteket elkerüljék, amely a 
környezet figyelmét rájuk terelné. Ezért 
szükséges, hogy eltávozás előtt ellenőriz
zük a ruházatot, kezdeményezzük a feltűnő 
vagy feltűnően divatjamúlt ruházat cseré
jét, megindokolva ennek szükségességét. 
Az első alkalommal kilépők magatartása 
általában visszafogott. A közlekedésben a 
tömeg mozgásának ritmusát követik. A 
bolti vásárlásnál nagy pénzzel fizetnek, 
amiből vissza kell adni, nehogy az árak 
pontos ismerete miatt a pénztáros kevesell- 
je azt. Bár a havi keresmény 80 százalékát 
az elítéltek készpénzben megkapják, a

pénz beosztása, kezelése, gondot okoz az 
első időszakban. Az eltávozásoknál a foko
zatosság elvét alkalmazzuk. Először általá
ban 24 órát meg nem hal adó eltávozásra ke
rül sor, melyről a hozzátartozó is értesül, 
így együtt töltik az engedélyezett időt. Ha a 
lakóhely nagy távolsága vagy egyéb körül
mény miatt erre nem kerülhet sor, 3-4 nap 
az első eltávozás időtartama. A családi kap
csolatok fenntartása és erősítése szempont
jából ez a legjelentősebb lehetőség. Min
den esetben, ha az elítéltnek helyben elin
tézhető ügye van -  orvosi szakrendelés a 
város kórházaiban, társadalombiztosítási 
ügyek stb. élünk a 24 órát meg nem hala
dó eltávozás engedélyezésével. Egyrészt a 
szállítás, előállítás mellőzése, másrészt a 
személyes ügyintézés jelentősége miatt. 
Visszatérve az eltávozásról, a nevelő be
számoltatja az elítéltet, megkérdezi, mi
lyen eredménnyel járt, milyen nehézségei 
voltak. A szabadulás és az azt követő körül
mények szempontjából fontos változáso
kat a személyi lapján rögzíti. Az engedé
lyezett eltávozások száma eddig 3800. 110 
esetben történt engedély nélküli távolma
radás. Ez az esetek 3 százaléka.

Az intézetben eltöltött időben az alábbi 
magatartásváltozás tapasztalható az elítél
teknél. A befogadást követő, úgynevezett 
akklimatizálódási nehézségek időszaká
ban, mindenki találhat magának vonzó, ad
dig nehezebben elérhető szabadidős elfog
laltságot: tv-nézés, sportjáték. Fokozottan 
igénylik a kapcsolatot a személyzet tagjai
val, főként a nevelővel. Megfigyelésünk 
szerint azon elítéltek beilleszkedése törté
nik meg gyorsabban és kisebb nehézség
gel, akik zártintézeti feltételek között a 
felügylet mellé közvetlenül beosztva vég
ezték munkájukat. Reálisabb információk
kal rendelkeznek a hétköznapi életről. Töb
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ben arra törekszenek, hogy lehetőleg to
vábbra is a felügyelet mellett, a körleten jó 
státuszba maradjanak.

A beilleszkedést követő periódusban a 
figyelem egyre inkább kifelé irányul, a bör
tönön belül mindenki a nyugodt, kiegyen
súlyozott légkör megőrzésében érdekelt. A 
szabadulást közvetlenül megelőző idő
szakban, körülbelül az utolsó hat hónapban 
az érdeklődés előterébe a szabadulás utáni 
még rendezetlen körülmények, a konkrét 
tennivalók kerülnek. Az intézeten belüli 
aktivitás ilyenkor általában csökken, kivé
tel a számukra fontos információkat nyújtó 
lehetőségek iránti érdeklődés. Ezt várják a 
hivatásos pártfogótól, a karitatív szerveze
tek képviselőitől. Az elítéltek feszülteb
bek, sokan alvászavarral küzdenek, gyako
riak a szabadulással járó bizonytalan hely
zet miatti félelmek. A fegyelmi helyzet jó 
nak értékelhető. Agresszív fegyelemsértés, 
verekedés, bántalmazás, önkárosítás szinte 
egyáltalán nem fordult elő. Súlyos fegye
lemsértésnek minősül a szeszesital-fo
gyasztás, az eltávozásról késés vagy a tá
volmaradás. Fegyelmi okból 140 esetben 
került sor az átmeneti csoportból kihely
ezésre. Ez a 10 év alatt ide kerültek (mint
egy 1800 fő) 8 százaléka.

A szabadulás utáni konkrét lehetőségek 
jelentősen befolyásolják a beilleszkedést, 
ennek objektív feltételeit. A lakásproblé
mák -  miután egyedi eset, ha valakinek 
nincs megfelelő kapcsolata -  a szabadulásig 
általában rendeződnek. Problémát az okoz, 
ha a volt állandó lakás megszűnt, lebontot
ták, vagy időközben más célra hasznosítot
ták. Ilyen esetekben az önkormányzatok ed
dig mindig megfelelő megoldást találtak az 
elítélt szabadulásáig, mert a lakásügy rend
ezését idejében elkezdték és az eltávozáso
kon intézték. Ha erre szükség volt, a hivata

lokkal folytatott levelezésben természete
sen segítettünk. A legtöbb gond a szabadu
lás utáni munkahellyel van. Akik szakmával 
rendelkeztek, vagy a büntetés végrehajtása 
során szakmát szereztek, valamivel jobb az 
esélyük. A többség jövője azonban ebben a 
tekintetben bizonytalan. Arra ösztönözzük 
az elítélteket, hogy a szabadulást megelőző
en regisztráltassák magukat az illetékes 
munkaügyi központban mint leendő mun
kavállalók -  az országos címjegyzék rendel
kezésünkre áll. Ez a későbbiekben, a mun
kanélküli-segély, -járadék folyósításakor 
fontos. Többen magángazdálkodóként, me
zőgazdasági munkából kívánnak megélni. 
A jövőben a feltételek és a szabadulásig ren
delkezésre álló idő függvényében, szakkép
zés, átképzés beindítását tervezzük, segítve 
a munkavállalás esélyeit.

Azoknál, akiknél csak külső segítség
gel oldható meg a körülmények rendezése, 
a karitatív szervezetek támogatását vehet
jük igénybe. Ebben az egyházaktól és a Ma
gyar Börtönpasztorációs Társaságtól kap
tunk konkrét segítséget. Az ilyen helyzet
ben lévő elítéltek száma szerencsére kevés, 
évente 1 -2. A szabadulásra való felkészítés 
munkájába bevonjuk a hivatásos pártfogó
kat. A helyben lakóknál, illetve a letelepe
dőknél mód van személyes találkozásra, tá
jékozódásra. A szabadulok igyekeznek 
olyan összeget tartalékolni, amely a megél
hetésüket arra az időre biztosítja, amíg más 
forrásra nem támaszkodhatnak. A szaba
dulok beilleszkedését segítő alap 5-10 ezer 
forintos egyszeri szociális segéllyel, a Ma
gyar Máltai Szeretetszolgálat esetenként 
csomagokkal, a Nemzetközi Vöröskereszt 
és a Református Egyház segélyként kiad
ható ruházattal segített a rászorultakon. 
Minden olyan szervezetet szívesen foga
dunk, amely munkánkhoz támogatásával
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hozzájárul, a pozitív hatásokat erősíti vagy 
az elítélteknek konkrét segítséget ad,

A szabadulást követően sokan megke
resnek bennünket levélben vagy személye
sen. Tapasztaljuk, hogy a szabadulás utáni 
követés, utógondozás fejlesztése feltétle
nül fontos lenne. Azon túl, hogy a szaba
dultak szívesen beszámolnak helyzetük
ről, kudarcaikról és sikereikről, sokszor 
életvezetési problémák megoldásához kér
nek segítséget, vagy egyszerűen olyan 
partnert keresnek, akinek nem kell magya
rázkodniuk a börtönmúltról, akikkel szem
ben nem kell félniük fenntartástól, előíté
lettől. Olyan szociálismunkás-hálózatra 
gondolok, amelynek tagjaival szoros kap
csolatot építhetnénk ki, már a szabadulást 
megelőző időszakban.

Az intézetben fogva tartott elítéltállo
mány összetétele, létszáma általában válto
zó. Mindez az érkezettek és a szabadulok 
számának, büntetési tételének függvénye. 
Az átlagos büntetési idő, amelyet az elítéltek 
zárt intézetben töltöttek, 8-10év. Sokan 13,
18 év után kerültek acsoportba. A kialakított 
belső normák, melyeket a többség elfogad 
és képvisel, biztosítják, hogy az újonnan ér
kezettek ehhez alkalmazkodjanak. így ha- 
gyományozódnak mindazok a pozitív jel
lemzők, amelyek az intézet életét meghatá
rozzák. Az így működtetett rendszernek sok 
olyan spontán hatása van, amely aktivizál, 
erősíti az önállóságot, a felelősségérzetet, és 
a személyzet szakmai tevékenységéhez is jó 
alapot nyújt.

Kosziéi' Antal


