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Változó szerep
A „majd a nevelő megneveli” jellegű 

megjegyzéseket a bv. gyakorlatában a 
szakterületek képviselői közötti játékos 
évődés kategóriájába sorolom. Közismer
ten valamennyi szakterület munkája össze
tett. Ki-ki elláthatja és konkrét esetekben el 
is látja más szakterületek feladatait is. 
Adott azonban a maga speciális, nevében is 
meghatározott nevelési feladat, és ez így 
van jól. A felügyelő elsősorban felügyel, az 
őr őrködik, a munkáltató munkáltat, a szo
ciális ügyintéző szociális ügyeket intéz, a 
nevelő pedig nevel. Valamennyi szókap
csolat lehetőséget ad a játékos évődésre. 
Munkahelyem, a Kalocsai Fegyház és Bör
tön gyakorlatában a szakterületek között 
megvalósuló folyamatos, jó  együttműkö
dés mellett az ilyen megjegyzések egyike 
sem lehet bántó.

Az andragógia a felnőttnevelés tudo
mánya, de a nyugati szakirodalom a fel

nőttnevelési gyakorlati munka jelölésére is 
alkalmazza. Ez utóbbi szakágai között em
líti a Pedagógiai Lexikon az alábbiakat: is
kolarendszerű felnőttoktatás, felsőfokú ok
tatási intézményben folyó nevelés, felnőtt 
szakképzés, munkában való nevelés, kato
nai nevelés, sportegyesületi nevelés.

A felsorolásban nem szerepel a bünte
tés-végrehajtási nevelés, pedig kétségtele
nül ott lenne a helye, hiszen a fogvatartottak 
többsége felnőtt, így a nevelésük felnőttne
velés, vagyis andragógia. A dilemmám 
most már csak az, hogy képeznek-e hazánk
ban andragógusokat? Képzettség hiányá
ban milyen alapon nevezhetnénk bárkit is 
így. Mert, ugye, az más dolog, hogy valaki 
pedagógus képesítéssel nevel gyermeket 
vagy felnőttet, a tevékenysége alapján ne
vezhetjük nevelőnek. Ugyanezen az alapon 
az andragógus képesítéssel nevelési tevé
kenységet végzőt is hívhatjuk nevelőnek.

Nemcsak a nevelői szerepek változtak
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Javaslom, hogy a szakmai írásokból ne szá
műzzük az andragógia kifejezést, de mi ma
radjunk továbbra is nevelők. Nemcsak a 
fent kifejtettek és a hagyománytisztelet 
mondatja ezt velem, hanem az a nehézség 
is, amely az andragógus kifejezés fogvatar- 
tottak által történő használatában rejlik.

Az 1993. évi XXXII. törvény korszerű
sítette a büntetés-végrehajtás alapfogalma
it. A korábbi feladatot céllá nemesítette, ki
mondva, hogy a „szabadságvesztés végre
hajtásának célja, hogy elősegítse az elítélt
nek a szabadulása után a társadalomba 
történő beilleszkedését, és azt, hogy tartóz
kodjék újabb bűncselekmény elkövetésé
től” . E nemes cél elérése pedig, emberek
ről lévén szó, a személyiség formálásával 
érhető el, vagyis nevelési folyamatot jelent.

Az eszközrendszert illetően az új foga
lomrendszer nem véletlenül Az elítéltek ne
velése cím alatt ad eligazítást. A törvény 
38. paragrafusa a szabadságvesztés végre
hajtásának feladatává teszi, hogy „fenn
tartsa az elítélt önbecsülését, fejlessze fe le 
lősségérzetét és ezzel elősegítse, hogy fe l
készüljön a szabadulás utáni, a társadalom 
elvárásának megfelelő önálló életre”. Eh
hez „fel kell használni a szükséges gyógyí
tó, oktató, erkölcsi és szellemi erőforráso
kat, biztosítani kell a rendszeres munka
végzés feltételeit”. Ez az az eszközrend
szer, pontosabban ennek alkalmazása, 
amelyet a magyar büntetés-végrehajtás ha
gyományosan nevelésnek hív.

A törvény hatályba lépése óta egyértel
műen tovább tolódott a nevelői munka 
súlypontja a közvetlen módszerekről a köz
vetettekre. A tevékenység szélesedtével 
munkánk mindennapi gyakorlatában egyre 
nagyobb súllyal jelennek meg az ügyinté
zői, benne a szociális ügyek kategóriájába 
sorolható feladatok is. Így van ez annak el

lenére, hogy a legtöbb intézetben -  ha nem 
is azonos, de jól körülhatárolt feladatokkal 
-  kivívták helyüket a szociális ügyintézők. 
A nevelői és az ügyintézői funkció, véle
ményem szerint, nagyon gyakran össze
mosódik. Egy-egy esetben csak a munka 
minősége alapján ítélhető meg, hogy ügy
intézés történt-e, vagy a nevelői munka egy 
szerves elemével állunk-e szemben. 
Ugyanakkor nehezen tudom elképzelni az 
ügyintézői funkciók teljes körének levá
lasztását a nevelőkről. A nevelői munka a 
fogvatartottal kapcsolatos széles informá
cióbázisra épül. Ehhez nem elégséges még 
a legalaposabb megismerő foglalkozás 
sem. Az elítélt személyisége a nevelés fo
lyamatában tárul fel, ha a bizalom légkörét 
megteremtve el tudjuk érni, hogy valóban 
megnyíljon. Neveltjeinkkel együtt kell él
ni, köztük kell mozogni, hogy tevékenység 
közben tapasztalhassuk spontán megnyil
vánulásaikat. Nyitott szemmel végzett 
ügyintézés közben is sok hasznos informá
ciómorzsát csipegethetünk fel.

A szabadságvesztés végrehajtásának 
célját csak jól összehangolt tevékenység
gel érhetjük el. Az intézet egészét illetően 
ebben a fő végrehajtó és koordináló szere
pet a bv. osztálynak kell vállalnia. Az egyes 
elítélt vonatkozásában pedig a nevelőé ez a 
feladat. Meggyőződésem, hogy elnevezés
től függetlenül szükség van a szabadság- 
vesztés végrehajtása során a bv. személyi 
állományában jól képzett, magasan kvalifi
kált, lehetőleg pedagógiai, pszichológiai és 
büntetés-végrehajtási ismeretekkel felvér
tezett és a tevékenységhez pozitív attitűd
del rendelkező szakemberekre, akik az el
ítéltek nevelésének felelősségteljes felada
tát hivatásszerűen ellátják.
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