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Visszaesők
✓

Reszocializálásuk •  Ujabb 
bűnözésük megelőzése

A büntetőpolitikai célt a visszaesőkkel szemben eredményesebben 
lehetne megvalósítani, ha feltételes szabadon bocsátásuk mellett 
megszerveznék a magatartásuk feletti felügyeletet is. Az ilyen intéz
kedések bevezetése összhangban lenne a visszaesők reszocializáció- 
jával. Az ellenőrzött szabadság pönológiai szempontból jobb, mint 
a teljes szabadság. A szabadulás után az elítélt az egyéni és anyagi 
problémák egész sorával találja szemben magát, számos kísértés le
selkedik rá. i

Tavassy és Patera vizsgálatai kiterjed
tek erre a körre is. Megállapítják, a társada
lom felelőssége mindaddig tart, amíg a 
visszaeső a közösségben el nem foglalja 
tisztességes helyét.1 Patera ehhez hozzáte
szi, valójában reszocializálódott, aki hat 
évet töltött szabadlábon anélkül, hogy 
újabb bűncselekményt elkövetett volna.2 A 
felmérések azt bizonyítják, hogy sok az 
olyan visszaeső, akinél azért került sor 
újabb bűncselekményre, mert a börtönből 
való távozásuk után olyan problémáik vol
tak, amelyek megoldásához nem volt elég 
erejük, a társadalomtól pedig nem kaptak 
segítséget.3

Az intézeti nevelés csupán az egyik sza
kasza a visszaesők társadalomba való visz- 
szavezetésének. Ez a folyamat a visszaeső 
és a büntetés-végrehajtási szervek első ta
lálkozásakor kezdődik és akkor fejeződik 
be, amikor az elítélt szilárdan elfoglalta he
lyét a társadalomban. Vagyis akkor, ami

kor magatartását társadalmilag hasznos cél 
megvalósítása irányítja és nem kell tartani 
attól, hogy a társadalomra veszélyes, társa
dalomellenes magatartást tanúsít.4

Ebben a folyamatban igen nagy szerepe 
van annak a módnak, ahogy a társadalom 
fogadja az elítéltet. A visszaesőknél az in
tézet utáni segítség különös jelentőségű, 
minthogy olyanokról van szó, akiknek a 
családi életében, munkakörülményeiben és 
számos egyéb személyi és anyagi jellegű 
kérdésben gondjaik vannak. Ezeknek a 
kérdéseknek a megoldásában a visszaesők 
szükségszerűen a társadalom segítségére 
utaltak. A támogatás és a problémák keze
lésének hiánya, a kellő megértés elmulasz
tása ismét a bűnözés útjára sodorhatja ■  
őket.3 [ ] ( ]

A börtön utáni segítség a visszaesők ■ ■ ■ !  
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lásfoglalásának kialakítását jelenti, m á s - B B I f J  
részt annak lehetővé tétele, hogy konkrét J
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segítséget kapjanak gondjaik megoldásá
hoz. A visszaesőt nem szabad a társadalom 
elesettjének tekinteni, olyannak, aki el
vesztette az élet iránti érzékét, aki társadal
milag haszontalan. A bűnöző éppen olyan 
ember, mint a többi, akit gyakran csak a kö
rülmények tettek bűnözővé. Hiszen szaba
don járhatnak olyan bűnözők, akiknek a 
bűncselekményét még nem fedezték fel, és 
akik a társadalom szemében tisztességes 
polgárnak minősülnek. A határvonal a bűn 
és az erkölcs, a bűnöző és a tisztességes em
ber között tehát nem olyan széles. Gyakran 
a puszta véletlen dönti el, ki melyik oldalra 
kerül. Ahogy erről Gustav Randbruch írta 
egyik munkájában: „Heisse ein System des 
Rückfalls ein System dér Kriminalpolitik 
überhaupt schreiben” !'

A bűncselekmény tettesével szemben 
elfoglalt ilyen álláspont azonban nem lehet 
csupán a büntetőpolitika és a jogbölcselet 
állásfoglalása. A társadalom egészének 
szerepet kell ebben vállalnia. A bűnözés el
leni harc előfeltétele mindenekelőtt a társa
dalom harckészsége, építőjellegű hozzáál
lása, segítő szándéka. Amikor jól tudjuk, 
hogy a társadalmi megvetés a bűnözővel 
szemben alapvetően természetes jelenség, 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 
társadalomnak mindent el kell követnie, 
hogy a bűncselekmények ne ismétlődjenek 
meg. Ennek a célnak a megvalósításában a 
társadalomtól építő segítséget, hozzáállást 
kell elvárnunk.

Családi segítség
A társadalom lélektani készsége, hogy 

az elítéltnek a börtön után, a szabad életben 
segítséget nyújtson, mindenképpen nehéz, 
de nélkülözhetetlen tényező. A feladat sú
lyát leginkább az a tény igazolja, hogy a

büntetés-végrehajtási intézetekből szaba
dult visszaesők nagy nehézségekbe ütköz
nek a munkavállalás és egyéb anyagi jelle
gű problémáik megoldása során. Ez adódik 
egyrészt a kellő társadalmi megértés hiá
nyából, másrészt a család -  ha létezik -  el
utasító magatartása miatt. Ismerünk olyan 
eseteket, ahol a visszaesővel szemben a 
család a szégyenérzet miatt tagadta meg az 
érintkezést, a látogatást, a levelezést. 
Mindez rendkívül károsan tükröződött az 
elítélt lelkiállapotában, nehezítve ezzel az 
intézet nevelő feladatát. Az intézet utáni 
életben rosszabb el sem képzelhető, mint 
ha a család ilyen negatív módon viszonyul 
a szabaduláshoz. Hiszen az intézeti nevelés 
egyik törekvése az életben való alkalmaz
kodás iránti készség kialakítása, a családba 
való visszavezetés útján. Alapvető igazság, 
hogy a családnak kell lennie az összekötő 
kapocsnak a társadalom és a visszaeső kö
zött. A visszaesőnek elsősorban családi se
gítségre van szüksége.

A börtönből szabadultak intézet utáni 
segítésének jelentőségét szem előtt tartva 
megállapíthatjuk, különböző országok 
más-más jogszabályban olyan intézkedé
seket fogalmaznak meg, amelyeknek célja 
a büntetés-végrehajtási intézetből szaba
dult visszaesők felkarolása. Különböző 
irányú segítség a gondjaik megoldásánál. 
A megfelelő állami és társadalmi szerveze
teknek az a feladatuk, hogy pénzsegélyt 
nyújtsanak az ilyen személyeknek, ellás
sák őket bizonyos szükségleti dolgokkal, 
ha tehetik, elősegítsék munkavállalásukat, 
sőt, rendkívüli esetekben a lakáskérdés 
megoldásában is segédkeznek. A mai ma
gyarjogrendszerben vannak olyan rendel
kezések, amelyek alapján a lehetőségek ha
tárai között segítséget lehet és kell nyújtani 
ahhoz, hogy könnyebben bekapcsolódhas
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sanak a szabad életbe. Különösen gondo
san kell megválasztani azt a környezetet, 
ahol a visszaeső él majd. Ezt a segítséget 
csak hivatalos szervezettel lehet elképzel
ni, amelynek kiépítése hazánkban még 
mindig nem teljes.

A visszaesők sajátos kezelését biopszi
chológiai, szociológiai és büntetőpolitikai 
szempontok indokolják. A társadalmi érté
keket normarendszerek védik, amelyek az 
egyén számára kifejezetten vagy hallgató
lag közvetlenül vagy közvetett módon elő
írják, hogy az adott helyzetben milyen ma
gatartást kell tanúsítani.

A visszaesők utógondozásánál, reszo- 
cializálásánál abból az álláspontból kell ki
indulni, hogy a család élete meghatározott 
szabályokra épül. Ilyen magatartási sza
bály például, hogy az anya gyermekét gon
dozza, a szülő gondoskodjék a gyermeke 
ellátásáról, neveléséről, valamint az, hogy 
a gyerekek kötelesek engedelmeskedni 
szüleiknek. Tekintettel erre az erkölcsi sza
bályra, valamint arra, hogy az egyén testi és 
személyiségfejlődése döntően a családtól 
függ, megállapítható, hogy a családi életet 
szabályozó magatartási normák nagyon 
összetettek. Ugyanígy az iskolai és a mun
kahelyi környezet is írott vagy íratlan ma
gatartási szabályok összességén épül fel. A 
magatartási szabályokat a makro- és mik- 
rokömyezet közvetíti. Ez utóbbi a közvet
len személyes kapcsolatokra épül és ezért 
hatása talán nagyobb a személyiség alaku
lására. A normarendszereket az egyén ta
nulási folyamat során sajátítja el. Részben 
saját adottságainak megfelelően, részben 
külső tényezők hatására meghatározott 
magatartási struktúrák alakulnak ki, ame
lyek a viselkedésében bizonyos szabályos
ságot mutatnak. A magatartási szabályhoz 
való viszony az egyénre jellemző olyan

készség, amellyel a társadalmi normákhoz 
igazodik. Ez a tanulási folyamat lehet tuda
tos, amennyiben olyan céllal történik, hogy 
a magatartási normákhoz való azonosulást 
segítse.7

Normasértés
A normasértés mindig azt jelenti, hogy 

a tanulási folyamatban zavar áll be, sőt egy 
visszaeső karriertörténetében mindig meg 
lehet állapítani kellő egyéniesítés mellett 
azokat a tényezőket, amelyek a normasér
tések irányába hatottak. A legfontosabb, 
amit itt megemlítek, hogy a normasértéssel 
zavar áll be az egyén és a társadalom har
móniájában. A visszaeső magatartási 
struktúrájában gyengülnek azok a ténye
zők, amelyek a normák betartása irányába 
hatnak. Úgy mondjuk, az egyén fegyelme
zetlenné válik, hajlik a rosszra, melynek 
következménye a többszörös elkövetésnél 
a személyiségzavar kialakulása. A szemé
lyiségzavarnál pedig csökken az alkalmaz
kodási képesség, és az antiszocialitás ma
gatartássá alakul. Az ilyen személyiségza
varral küszködőket -  márpedig a vissza
esők ilyenek -  tudatos nevelési módszerrel 
kell kezelni a büntetés-végrehajtás alatt és 
a szabadulást követően is. H isszük, hogy ez 
az egyéniesített tudatos nevelés képes hely
reállítani azt a tanulási folyamatot, amely
nek eredménye a legkedvezőbb esetben a 
társadalomba visszavezetett ember lehet.

A visszaesők különös kezelésének bün
tetőpolitikája arra is irányul, hogy a bünte
tő szankciókat egyéniesítse az elkövetők 
egyénisége alapján. Ezzel további két kö
vetelményt lehet kielégíteni: a rugalmassá
got és a hatékonyságot. Az előbbi azt jelen
tené, hogy a büntető intézkedések minél 
nagyobb választéka álljon rendelkezésre a
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visszaesők elleni küzdelemben. Az utóbbi 
pedig úgy érthető, ha a büntetések egyéni- 
esítése a visszaeső bűnöző egyéniségének 
megfelel.

Földvári és Vigh Kriminológiai alapis
meretek című tankönyvében két szinten ha
tározza meg a fogalmat: „Tágabb értelem
ben véve megelőzésen értjük azoknak az in
tézkedéseknek az összességét, amelyek a 
társadalom gazdasági, szociális és kultu
rális viszonyainak a kedvező irányú fe jlő 
dését biztosítják. A kriminológia a bűnözés 
tanulmányozása során felhívhatja az illeté
kes állami és társadalmi szervek figyelmét 
mindazokra az alapvető gazdasági, szociá
lis és kulturális viszonyokra, amelyek kap
csolatban vannak a bűnözéssel. Ezek a kap
csolatok azonban gyors intézkedésekkel 
rendszerint nem szüntethetők meg, kikü
szöbölésüket csak az össztársadalmi viszo
nyok kedvező fejlődése eredményezheti. 
Éppen ezért a kriminológia feladata első
sorban olyan intézkedések kidolgozásának 
előmozdítása, amelyek közvetlenül céloz
zák a bűnözés megelőzését. Ebből kiindul
va megelőzésen szűkebb értelemben azok
nak az állami és társadalmi intézkedések
nek az összességét értjük, amelyek célja a 
bűnözést segítő okok és feltételek megszün
tetése vagy csökkentése.”*

A fogalomból is látható, a megelőzés 
sokrétű feladat. Különböző irányokban 
kell a megelőzést folytatni. Az egyik ilyen 
a visszaesők javítása, nevelése. A vissza
esők fokozott veszélyt jelentenek a társa
dalomra, ahogy Földvári írja: „Agresszív 
viselkedésük sok kárt és szenvedést okoz az 
állampolgároknak és a társadalomnak 
egyaránt.”*

Az elkövetőknek ez a kategóriája a 
megelőzésben speciális pedagógiai, jogi, 
jogszociológiai és kriminálpedagógiai esz

közök alkalmazását igényli. A bűnözés 
megelőzése mindig többszintű feladat. A 
megelőző intézkedések annál gyümölcsö
zőbbek, minél inkább figyelembe veszik az 
adott ország sajátosságait és a bűncselek
mények, valamint az elkövetők típusait. A 
megelőzési politika hatékonysága függ a 
közösség aktív támogatásától, valamint az 
igazságszolgáltatási és társadalmi szerve
zetek erőfeszítéseitől. Ennek körében főleg 
információkat kell gyűjteni a bűnözés ala
kulásáról, különös tekintettel a visszaeső
bűnözésre. Koordinálni kell az igazság
szolgáltatási és más, a megelőzéssel foglal
kozó szervek munkáját. Lehetőséget kell 
adni a lakosság aktív részének, hogy a bű
nözés megelőzésében tevékenyen részt ve
gyen. Különösen fontos a tömegtájékozta
tási eszközök felhasználása a bűnmegelő
zésben. Elvileg kimondható, hogy a bűn- 
megelőzési tevékenységet országos és he
lyi szinten kell szervezni. Az egyes terüle
tek közötti koordinálással pedig el kell ke
rülni a párhuzamosságokat.

Megelőzési
stratégiák

Elszakadva a büntető megelőzéstől 
más megelőzési stratégiák is figyelmet ér
demelnek.'*

A szociális megelőzés azon a megfigye
lésen alapul, hogy a visszaeső társadalmi 
körülményei és a bűn elkövetése között 
kapcsolat van. Itt olyan megelőzési tevé
kenység szükséges, amely igyekszik meg
szüntetni azokat a szociális és gazdasági vi
szonyokat kedvezőtlenül befolyásoló kö
rülményeket, ahonnan a visszaesők kike
rülnek. A közegészség, az oktatás, a lakás- 
viszonyok javítása, a szabadidő helyes el
töltése, a munkáltatás helyzetének javítása
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szükségképpen a bűnözés csökkentéséhez 
vezetnek.

A szituációs megelőzés azon a felfogá
son alapszik, hogy a bűncselekmények bi
zonyos formái meghatározott helyen és 
meghatározott körülmények között fordul
nak elő. Maga a szituáció vált ki ilyen vagy 
olyan bűncselekményeket. E megközelítés 
szerint a fizikai és szociális környezetet irá
nyítani kell oly módon, hogy csökkenteni 
lehessen a törvénysértéseket lehetővé tevő 
alkalmakat és növelni a visszaesők felderí
tésének lehetőségeit.

Finkey már 1934-ben kifejtette, a jog 
különböző ágai közül a büntetőjog áll a leg
szorosabb kapcsolatban az erkölcstannal. 
A büntető törvénykönyv törvényi tényállá
sai az illető kor, nemzet erkölcsi és jogi fel
fogását fejezik ki pontosabban azt határoz
zák meg, mi tekintendő erkölcsileg elíté
lendőnek. A büntetési rendszer tükrözi 
vissza a leghívebben valamely kornak, 
nemzetnek a kegyetlenségét vagy humánus 
életszemléletét.

Fonyó Antal ehhez hozzátette: a társada
lom fejlettségi szintjétől függ, hogy érvé
nyesjogának felelősségi rendszere, szankci
ói hogyan viszonyulnak a büntetőjogi fele
lősséghez. Minél kiépítettebb a jogrendszer, 
annál szűkebb szinteken kell érvényesülnie 
a büntetőjognak.11

Kétségtelen, hogy az elméleti alapon kia
lakított megelőzési rendszer akkor teljes, ha a
bűnözés egészére kíván megelőző hatást ki
fejteni. Az is kétségtelen, hogy a visszaesés 
megelőzésének szempontjai bizonyos tekin
tetben eltérnek a megelőzés általános elvei
től. A megelőzés iránya, mélysége más-más 
rangsort kíván az elkövetők veszélyessége 
szerint. A megelőzési feladatok rangsorolása 
természetesen nem vezethet merevséghez. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a társadalmi, 
gazdasági fejlődés bizonyos esetekben gyors 
változásokat idéz elő, ez pedig sürgős meg
előzési intézkedéseket igényel.

A visszaeső-bűnözés csökkentése szem
pontjából kétségtelenül a legáltalánosabban 
ható megelőzés látszik a legfontosabbnak.
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Egyetértünk Gödöny Józseffel, aki általános
ságban ezt íija erről: „Mindenekelőtt azért, 
mert ez a megelőzés a bűnözés alapjait veszi 
célba, a legáltalánosabb területeit öleli fel, 
továbbá az állam és a társadalom egészére 
támaszkodhat, a leghatékonyabb intézkedé
seket produkálhatja és azok érvényesülését is 
garantálja. Nyomban meg kell azonban jegy
eznünk, hogy a megelőzésnek ez a fajtája 
igényli egyúttal a legsokoldalúbb és legátfo
góbb ismereteket a bűnözésre vonatkozóan és 
ezért a legnehezebb feladatokat is jelenti.”'2

A zárszóban nem marad más hátra, 
mint hitet tenni az új gondolatok használ
hatósága mellett. A társadalomtudomány
ban igen nehéz látványos és új eredményt 
elérni, mégis bízunk abban, hogy a vissza
esésre vonatkozóan elképzeléseink kiáll
ják az elmélet és gyakorlat kritikáját. 
Ahogy Bonneville de Marsanay mondta: 
„a visszaesés a büntető törvények és a bün
tetési rendszerek próbaköve”.
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