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Csizmatáborok (z)
A pedagógiailag értékelhető alkotórészek szintézise

A csizmatáborok -  előző számban megjelent -  generális ismerteté
sét követően fontosnak tartom néhány egyedi végrehajtási forma 
sajátosságainak bemutatását és értékelését. Reményeim szerint a 
hongkongi fiatalkorú, a New York-i férfi és a texasi női csizmatábor 
pedagógiai szempontú elemzése elősegíti egy -  a hazai büntetés-vég
rehajtás tevékenységrendszerébe beilleszthető- új végrehajtási for
ma célrendszerének felvázolását és legfontosabb programalkotói
nak meghatározását.

Az elemzésre kerülő intézetek kivá
lasztásának szempontjai: az elemzés érde
kében fontosnak tartottam, hogy mindkét 
nem, illetve a két meghatározó korosztály 
egy-egy intézettel képviseltesse magát; a 
kiválasztott intézetekről megbízható ada
tok állnak rendelkezésre; lehetőségem 
nyílt a hivatalos adatok és programleírások 
valósággal történő összevetésére; a tábor
lakók körében készíthettem interjúkat, 
amelyek teljesebbé tették a programokról 
alkotott pedagógiai véleményemet.

Hongkong
Hongkong egyszerre tartozik a nyugati 

és a keleti kultúra vonzáskörzetébe, termé
szetes, hogy sem büntetőpolitikája, sem an
nak intézményei nem függetleníthetik ma
gukat Kínától, illetve a nagy-britanniai tra
dícióktól.

A 40-es években a börtönök működte
tésének meghatározó elve a büntetés volt. 
Ez a felfogás elsősorban azon a régi kínai 
hagyományon alapult, ami szerint a börtö
nök feladata kizárólag a megtorlás, illetve 
az elrettentés. A büntetőrendszer a hatalom 
tekintélyére épült, elfogadhatatlannak és 
megengedhetetlennek tartott bármilyen 
kritikát. Az intézeteket a külső ellenőrzés

teljes hiánya, valamint a belső anarchia jel
lemezte.

A 70-es évektől kezdve fokozatosan 
visszaszorult ez a confuciánus .felfogás. 
Napjainkban a fogvatartottak rehabilitáci
ója fokozatosan előtérbe kerül. A szabad
ságvesztés-büntetés végrehajtása során ki
emelkedő szerepet tulajdonítanak -  koráb
bi hibáikból okulva- akülső ellenőrzésnek 
és a fogvatartottak állandó fegyelmezésé
nek, ugyanakkor kulcsfontosságúnak ítélik 
a szakembergárda képzettségének folya
matos emelését. (Cheng, 1993)

A csizmatábor jogintézményének be
vezetésére 1972-ben került sor. Kezdetben 
a 14-21 év közötti fiatalok egy részét érin
tette a program, de a kedvező tapasztala
tokra tekintettel 1976-ban a hongkongi 
kormány kiterjesztette az érintettek körét a 
21-24 évesekre is.

A programnak jogszabályilag1 dekla
rált célja, hogy „meggyorsítsa a javításra 
szoruló fogvatartottak magatartásának 
megváltoztatását, fejlessze az állampolgá
ri felelősségérzetet, tudatosítsa az egyén 
képességeit, valamint megtanítsa a más 
emberekkel való együttélés mikéntjét és a 
másik jogainak tiszteletben tartását”.

Az elrettentés, mint célkitűzés, köz
ponti helyen áll. A programba bevontak kö-
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Az elrettentés központi helyen áll
rét úgy határozták meg, hogy a beavatko
zásra még akkor sor kerülhessen, amikor az 
adott személynek a törvénytől és a rendtől, 
illetve a normáktól való eltérése csekély.

A program alapja egy szabályozott, 
rendszeres és igényes napi munka, amely 
kiegészül az állomány személyes ráhatásá
val, példamutatásával. Szociális munka, 
pszichológusi szolgáltatások és korrekciós 
nevelés integrálódik a programban. (Shek, 
1993)

A programon csak olyan fiatal vehet 
részt, aki korábban nem volt börtönben, 
megfelel egy általános követelményeket 
támasztó intelligenciateszten, érzelmileg 
és fizikálisán ép, a csizmatábor programja 
által támasztott követelményeknek megfe
lel.

A program felépítése
A bíróság az ítélethozatalkor nem szab 

ki határozott időtartamú szabadságvesztés
büntetést, hanem azzal, hogy csizmatábori 
kezelést ír elő, automatikusan meghatároz
za a szoba jöhető időkereteket is. A fiatal
korúak (14-20 évesek) 1-6 hónapot tölte

nek az intézetben, míg a fiatal felnőttek 
3-12 hónapot. A konkrét időmennyiség a 
fogvatartott viselkedésétől, magatartásá
nak alakulásától és munkavégzésének in
tenzitásától függ. (Correctional Services 
Department, 1985)

A csizmatábori program egymástól jól 
elkülönülő részekre2 tagolódik, a prog
resszív rendszerjellemzőinek megfelelően 
a fiatalok teljesítményén és magatartásán 
múlik az előrehaladás üteme.

A beutaltakkal közvetlenül foglalkozó 
személyi állomány folyamatosan és írás
ban értékeli a fiatalok minden megnyilvá
nulását. Kedvezőtlen magatartási tenden
cia, vagy a szabályokat jelentősebben meg
sértő viselkedés esetén a mi nevelőinkhez 
hasonló beosztású tisztviselők vizsgálják 
ki az eseményeket és kötelezik a beutaltat 
különféle foglalkozásokon való részvétel
re. Ilyen program lehet a speciális munka
végzés is.

Havi rendszerességgel valamennyi be
utaltnak meg kell jelennie egy bizottság 
előtt, amely tájékoztatja a fogvatartottat a
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róla kialakult képről, az előrelépési esélye
iről, valamint a viselkedésében, magatartá
sában feltárt hiányosságokról. A bizottság 
dönt arról, hogy kik léphetnek magasabb 
osztályba, majd a folyamat végén kik sza
badulhatnak, illetve arról is, hogy mi tör
ténjen azokkal, akik nem képesek eleget 
tenni a csizmatábor által előírt és elvárt kö
vetelményeknek.

Szabadulásra -  a törvényben meghatá
rozott maximális időtartamnál hamarabb -  
csak a harmadik szintről kerülhet sor, és on
nan is csak akkor, ha a bizottság úgy ítéli 
meg, hogy az adott fogvatartott igyekezete 
és fejlődése megfelelő mértékű volt, illetve 
ha elérte a saját maximumát.

A korosztályoknak megfelelő időtar
tam maximális kitöltése után szabadulnak 
mindazok, akik nem kerültek fel korábban 
a harmadik szintre, vagy ott a bizottság nem 
szavazott bizalmat nekik.

A csizmatábor legjellemzőbb sajátos
sága, hogy a mindennapok teljesen irányí
tottak, az étkezéseket követő rövid szüne
tek és a szabadidő kivételével szakadatla
nul irányított tevékenység folyik. A prog
ram során valamennyi beutaltnak tevé
kenynek és aktívnak kell lennie, az állo
mány soha nem engedi, hogy valamit is ne 
a legjobb tudásuk szerint végezzenek. A 
maximális erőkifejtés a program egész idő
tartama alatt elvárás.

A program kimerítő fizikai munkára, 
katonai jellegű menetgyakorlatokra és test- 
nevelési foglalkozásokra épül.

A tréning egyik sajátossága, hogy gene
rálisan tiltják a beutaltak egymás közötti 
kommunikációját. A fiatalok mindössze a 
heti rendszerességgel megtartott csoport- 
foglalkozáson kapnak néhány percben le
hetőséget arra, hogy társaik előtt beszél
hessenek érzéseikről, illetve, hogy véle
ményt cseréljenek az őket érintő kérdések
ben.

A program feszített napirendjére és in
tenzitására jellemző az a tény is, hogy a 
fogvatartottak a tábor területén belül szin
te mindig futva közlekednek. (Cheng, 1993)

A csizmatáborból történő szabadulás 
nem jelenti automatikusan a program befe
jezését. Mielőtt a fiatalok elhagyják az in
tézetet, egy Ellenőrző Határozatot kapnak, 
amely pontosan előírja, hogy a „pártfogó 
felügyelet” alatt milyen magatartási szabá
lyoknak kell megfelelniük.3 A pártfogói 
felügyelet szabályainak megszegése ese
tén a fiatal újra beutalható csizmatáborba 
további tréningre.

A hongkongi büntetés-végrehajtási 
parancsnokság a program eredményessé
gének megítéléséhez a visszaesési muta
tókat vette figyelembe. Minden olyan be
utalt kezelését eredményesnek minősítet
ték, aki a szabadulást követő három év 
alatt nem követett el újabb bűncselek
ményt.

F elm éréséve S ik e resség % -b an  Sikeres fő/
vizsgált fő

1977 70,2 4 9 0 /6 9 8
1983 81,7 4 9 6 /6 0 7
1992* 93,4 422 /  452

Átlagérték 80,1 1.408/1.757
Hong Kong Prisons Department (1981)

Correctional Services Department 
(1985)

Cheng (1993)
*Az 1992-es eredrfiények nem 3 

évnyi utánkövetés lezárásával szület
tek, hanem csak az első évre vonatkoz
nak.

A rendelkezésünkre álló eddigi kutatá
sok eredményei -  és tendenciája -  az euró
pai szakemberek számára elképesztőek. Az 
1992-es felmérés eredményessége (93,4 
%) a világon egyedülálló.

Pedagógiai
észrevételek

Hongkongban a csizmatábori program 
eredményessége egyedülálló. Valószínű
síthető azonban, hogy a fenti rendkívül ala
csony visszaesési arány elérése nem csu
pán az intézet, illetve a program érdeme, 
hanem abban nagy szerepet játszik az ázsi
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ai emberek gondolkodásmódja és alapvető 
fegyelmezettsége is.

Hongkongban elevenen él a hatalom
nak és a tekintélynek a tisztelete. A bűnel
követők tettükkel megsértették a közösség 
érdekeit, illetve az írott jog szabályait, ezért 
elvesztik az önbecsüléshez való jogukat. 
Természetesnek tartják, hogy abban a pil
lanatban „elvesztik az arcukat”, amikor 
bezárul mögöttük az intézet kapuja. Az arc 
elvesztését a jelen esetben szó szerint kell 
érteni, m ert- a kialakult ideológia és a gya
korlat szerint is -  a fogvatartottaknak nincs 
joguk megmutatni az arcukat a büntetés
végrehajtási testületi tagokon kívül más 
személynek. Ha idegen jár az intézetben, 
akkor már jóval a találkozást megelőzően 
meg kell állniuk és a fal felé kell fordulni
uk. A munkatermekben hasonló szituáció 
esetén mindaddig lehorgasztott fejjel ül
nek, amíg a látogató el nem hagyja a helyi
séget. (Ruzsonyi, 1993) Szabályos lelki 
terror alatt tartják a fiatalokat, beléjük suly
kolva az értéktelenségüket.

A fogvatartottak szemében természetes 
ez a kiszolgáltatott helyzet és gyakorlatilag 
elképzelhetetlennek tartják a személyi ál
lomány utasításainak a megkérdőjelezését.

A felügyelők számára szintén áthidal
hatatlan az a jogi és erkölcsi távolság, ami 
elválasztja őket az elítéltektől. Legfőbb fel
adatuk a rend és fegyelem biztosítása, vala
mint a társadalom nemtetszésének a közve
títése. A „kommunikáció” általában csak 
rendkívül tömör utasításokra korlátozódik, 
amelyeknek a végrehajtásával egy pillana
tig sem lehet késlekedni.

A légkör ennek ellenére nem sokkoló, 
mert a szabályok „ tiszták” és mindenki 
számára átláthatóak. A program álláspont
ja az, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők fele
lősek a tetteikért és annak következménye
ként egy szigorú, minden vonatkozásában 
magasan szervezett és spártai egyszerűsé
gű büntetés-végrehajtási környezetben kell 
élniük.

A fogvatartottak kezelése, nevelése 
nem a mi fogalmaink szerint történik. A

büntetés-végrehajtás intézménye a fe
gyelmezés által tartja megvalósíthatónak 
a kitűzött célok elérését. A fizikai munká
nak nagy jelentőséget tulajdonítanak, 
azonban nem a közösen létrehozott pro
duktum a lényeg, hanem a fizikai igénybe
vétel, valamint az alkalmazott szervezeti 
keretek.

Mindezek ellenére nem mondhatjuk, 
hogy nem folyik „nevelés” az intézetek
ben, hiszen végső soron a program eléri a 
célját; az egyénben -  az adott társadalom 
által elvárt -  magatartás- és tevékenység- 
formák kialakítását. A különböző kutatá
sok eredményei és a gyakorlat ugyan arra 
utal, hogy az érintettek magatartásában 
visszaszorulnak, esetleg meg is szűnhet
nek az antiszociális megnyilvánulási for
mák, azonban véleményünk szerint ez a 
tény önmagában nem jelenti a konstruktív 
életvezetés kialakításának sikerét. Megfi
gyelésünk szerint a programon részt vevő 
fiatalok önállósága, mérlegelési- és dönté
si képessége olyan mértékben csökken, 
hogy később sem lesznek képesek az önál
ló életvezetésre, továbbra is kizárólag a te
kintélyelvnek megfelelően, illetve az aktu
ális elvárások értelmében fognak csele
kedni.

Rikers Island -  
New York

New Yorkban, a Bronx és Queens vá
rosrészek közötti öbölrészben található Ri
kers Island, a világ egyik legnagyobb bör
tönszigete. A területen 10 intézet osztozik, 
amelyek egymástól teljesen elszigeteltek. 
A sziget befogadóképessége 17 000 fogva- 
tartott.

Sajátos módon, az egyetlen kapcsoló
dási pont a börtönök között a külső őrség, 
amely teljesen független szervezeti egy
ség, külön parancsnokkal és személyzettel, 
járműparkkal és fegyverzettel. Pihenő nél
kül, a nap 24 órájában járőröznek gépko
csikkal, illetve gyalogosan. A szárazföldön 
kívül az öblöt is ellenőrzik a sziget körül. A
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A legszélsőségesebb körülmények között is helyt kell állniuk
kiépített -  és nagyon érzékeny -  radarkont- 
roll mellett rohamcsónakok állnak rendel
kezésükre, amelyekkel minden közeledőt 
feltartóztatnak és visszafordítanak. Ha va
laki nem tesz eleget a felszólításnak, arra 
törvény adta joguk és kötelességük tüzet 
nyitni.

A börtönsziget egyik önálló intézete a 
„Fokozott Hatású Bebörtönzési Prog
ram" -ot (High Impact Incarceration Prog
ram) megvalósító csizmatábor. Külön ér
dekessége, hogy a világ hasonló típusú bör
tönei közül az egyetlen, amely egy (vi
lágváros belterületén található.New York
ban a város kormányzósága 1990-ben dön
tött úgy, hogy kialakítanak egy félkatonai 
rezsimű büntetés-végrehajtási intézetet. 
Abban az időben 15 ilyen börtön működött 
az USA-ban. A kormányzó egy szakembe
rekből álló csoportot bízott meg azzal, 
hogy elemezze valamennyi amerikai csiz
matábor programját, vizsgálja meg a mű
ködés sajátosságait és készítsen egy terve
zetet a New York-i bevezetés lehetőségei
ről. A bizottság párhuzamosan több szálon 
kezdte meg a munkát. A szakirodalom fel
dolgozását követően New York város bör
tönnépességének alakulását elemezték,

majd a leendő állomány feltöltését előké
szítendő konkrét kiválasztási kritérium- 
rendszert dolgoztak ki és kialakították a 
speciális kiképzés algoritmusát. A tábor 
1990. október 22-én nyitotta meg kapuit.

A célrendszerben elsődleges helyen a 
társadalomba történő visszailleszkedés 
elősegítése szerepel. Ennek érdekében a 
saját életük minőségéért, az önmagukért és 
a másik emberért érzett felelősség kialakí
tására törekednek.

A program három lényeges kognitív tu
lajdonság kialakítására koncentrál: felelős 
döntéshozatalra; a saját szükségletek tuda
tosítására és azok másokra gyakorolt hatá
sának felmérésére; valamint arra, hogy a 
legszélsőségesebb körülmények között is 
közreműködővé váljanak.

A megvalósítás eszközei
1 Az önmagáért vállalt felelősség kia

lakítása érdekében az egyénnek tisztában 
kell lennie a személyes/egyéni céljaival és 
a célok eléréséhez szükséges ismereteket, 
készségeket birtokolnia kell. Ennek érde
kében az önbecsülést, a felelős döntésho
zatalt, valamint a célok tisztázásához nél
külözhetetlen kommunikációt kell fej
leszteni.
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2 Sokan nem számolnak azzal, hogy 
gondolataik és cselekedeteik milyen hatás
sal vannak másokra.

A program során hangsúlyozzák, 
hogy felelősséggel tartozni másoknak -  
ez nem jelenti azt, hogy felelősek máso
kért. Erre azért van szükség, mert az elítél
tek egy része már egészségtelen mérték
ben került függőségbe a társuktól. Ez a ki
szolgáltatottság megnehezíti az önálló 
életvezetés kialakítását. A program során 
igyekeznek elősegíteni azt, hogy minden
ki megtanulhassa az értékes kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának módsze
rét. A csoportfoglalkozások keretében 
megtanulnak pozitív módon konfrontá
lódni a társaikkal. Szintén fontosnak tart
ják az egyéni célok eléréséhez nélkülözhe
tetlen szociális és kommunikációs vissza
jelzések adásának és fogadásának, begya
korlását.

3 A kezelési program kitér az egyén ér
deklődésének és képességének megfelelő 
tevékenységek tervezésére és szervezésé
re. Magatartásuk valamennyi megnyilvá
nulását értékelik, elemzik azok másokra 
gyakorolt hatását. A korábban problémát 
okozó helyzetek megoldására új és ered
ményes viselkedési modelleket sajátítanak 
el. Az intézet „társadalmát” annak érdeké
ben hozták létre, hogy elősegítsék önma
guk és mások elfogadását és tiszteletét. 
Mindvégig a pozitív önkép kialakítására 
koncentrálnak.

Ebben az intézetben félkatonai rezsi
met teremtettek meg, a külsőségektől az al
kalmazott módszerekig minden kísértetie
sen hasonlít egy tengerészgyalogos kikép
zőbázisra. A tábor befogadóképessége 200 
fő. A kezelés időtartama 61 nap.

A nyilvánosságra hozott (elrettentés!) 
jellemzők közül a szigorúságot, a maximá
lis teljesítmény elvárását, a kemény fizikai 
igénybevételt és az ellenvetést nem tűrő 
alárendeld viszonyt emelik ki.

Az intézetbe a New York város bírósá
ga által elítélt olyan fiatal felnőtt bűnelkö
vető, vagy a feltételes szabályait megszegő

volt elítélt kerülhet, aki önként vállalja ezt 
a típusú végrehajtási formát; betöltötte a 
19. életévét; megfelel a fizikai elvárások
nak (fizikai felmérésen vesznek részt); sem 
most, sem korábban nem követett el erő
szakos vagy szexuális jellegű bűncselek
ményt.

New York számos oktatási intézménye 
kapcsolatban áll az intézettel. Középisko
lára felkészítő programot, klasszikus kö
zépiskolai oktatást és felvételi előkészítőt 
szerveznek. Az elméleti oktatáson kívül 
szakképzésre is nyílik lehetőség: a fogva- 
tartottak számítógép-kezelői, rovarirtói és 
útépítői alapismereteket sajátíthatnak el.

A csizmatábori végrehajtás egyik álta
lános jellemzője a kemény fizikai munka. 
New Yorkban nem követik ezt a hagyo
mányt. Az elítéltek közmunkaként általá
ban falfirkák letakarítását és közúttakarí- 
tást végeznek, valamint a Tengerészet Par
ti Őrsége bázisán takarítói és egyéb kisegí
tő feladatköröket látnak el.

A programra jellemző, hogy hajnal 
4:45-től este 10-ig megállás nélkül tevé- 
kenykedtetik az elítélteket. A terhelés és az 
elvárt teljesítmény mindig maximális. Kér
désnek, felvetésnek helye nincs, a csúszás, 
vagy bármilyen más pontatlanság elkép
zelhetetlen.

Személyi állomány
A táborban dolgozó szinte valamennyi 

alkalmazottnak van büntetés-végrehajtási- 
vagy katonai előélete, illetve tapasztalata 
(ez az USA-ban nem természetes, hiszen 
ott nincs kötelező sorkatonai szolgálat). Et
től függetlenül a szolgálatba állást megelő
zően az állomány egy tengerészgyalogos 
kiképzőbázison 3 hét alatt végigcsinálta a 
teljes programot. Ébresztőtől takarodóig 
abban a ritmusban éltek, ahogy később a 
felügyeletükre bízott elítéltek teszik, és 
pontosan azokat a feladatokat végezték el, 
amit majd megkövetelnek a fogvatartottak- 
tól. Számukra is kötelező érvényű volt az 
előírásoknak való teljes megfelelés. A 
személyes példaadás, a maximális teljesít
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mény és a kifogástalan megjelenés a sze
mélyzet számára a mindennapi szolgálat
ban is kötelező. Nélkülözhetetlennek és 
rendkívül eredményesnek tartják a saját 
alapkiképzésüket. Önbizalmat ad számuk
ra, hogy csak olyat követelnek, amit ők ma
guk is kifogástalanul el tudnak végezni. 
Többször láttam, hogy alaki foglalkozá
son, vagy a testnevelési program alatt a 
gyakorlatokat a felügyelet is teljes egészé
ben együtt végezte az elítéltekkel. Ez a faj
ta példaadás azonban veszélyes is tud len
ni: megengedhetetlen a gyenge teljesít
mény, de akár a legkisebb lazítás is.

Az amerikai hivatalos érintkezésben 
szinte már nyomasztóan ügyelnek a korrekt 
fogalmazásra, a használt kifejezések sza
batosságára. A verbalitásnak ez a fajtája 
többek között a személyiségi jogok elfoga
dását, a másik ember sajátosságainak tole
rálását hivatott kifejezni. Ennek egy érde
kes -  és szerintem tényleges tartalmat hor
dozó megjelenési formája, hogy a csizma
tábori fogvatartottat nem elítéltnek (inma- 
te), hanem csoporttagnak (teammate) ne

vezik. Ez az angol „szójáték” nem csak 
szellemes, hanem plasztikusan mutatja a 
viszonyulást és a program legfontosabb jel
lemzőjeként deklarált közösségi/csoport 
beállítódást.

Családmodell
Az intézeti élet során kis létszámú és ál

landó összetételű családokat alakítanak ki. 
Minden programon közösen vesznek részt, 
az eredményesség a csoport minden tagjá
nak együttes teljesítményétől függ.

Minden reggel „bemelegítő” foglalko
zásként néhány szóban valamennyi cso
porttag köszönti a többieket, elmondja az 
előző napra vonatkozó érzéseit és gondola
tait, valamint megfogadja, hogy ezt az új 
napot maximálisan felhasználja saját és a 
csoport gyarapodása érdekében. A gyűlést 
közös fogadalom kántálásával, az együtt
működés fontosságának és eredményessé
gének hangsúlyozásával zárják. Komoly 
rítusa van a mondatok egyre gyorsabb és 
hangosabb ismétlésének. (Engem a sport
mérkőzéseket megelőző pszichés félkészt-
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tésre emlékeztetett a fogadalomtétel tartal
ma és módja.)

A csoportszellemnek, az egymásra
utaltságnak a hangsúlyozása ebben a kör
ben azért fontos, mert a fogvatartottak ko
rábbi kapcsolatai jobbára érdekből és rövid 
távra születtek. Az általuk elkövetett tipi
kus bűncselekményi kör (kábítószer-ke
reskedelem) pedig egyszerűen nem is en
gedi meg a bizalom kiépülését. A túlélés 
napi feladat, amelyet egyedül volt a leg
könnyebb megvalósítani. A tartalmas, egy
másra figyelő, de önmagunkat vállaló és 
megőrző közösségi kapcsolatok kialakítá
sát tanulni kell.

Majdnem kopaszra nyírt fej, speciális 
zöld egyenruha, frissen borotvált arc -  már 
a felsorolás is elegendő lehetne ahhoz, 
hogy öncélú és mesterkélt jelzőkkel illes
sük a program „kirakat” részét. A megjele
nés, a ruházat állapota, a tisztviselőkkel 
szembeni magatartási megnyilvánulások 
azonban eszközszerepet töltenek be, így 
szervesen illeszkednek a teljes tevékeny
ségrendszerbe.

A fogvatartottak nem tartoznak a ke
mény bűnözői maghoz. Tipikusan kábító
szerrel kapcsolatos a bűncselekményük. 
Sokan közülük úgy értékelték a korábbi 
életüket, hogy „folyamatosan sodródtak”. 
Nem volt biztos kapaszkodó, legelőször ta
lán a megjelenésüket hanyagolták el. A 
program megtervezői szerint a „leépülés” 
első jelének visszafordításával jelképesen 
is megfordítható a folyamat. A szokások 
kialakításának természetesen pedagógiai 
jelentősége van, ugyanakkor- fiatal felnőt
tekről lévén szó -  az ellenállás legyőzése 
ezen a területen talán a legkönnyebb, és az 
eredmény látványos és szinte azonnali.

Kábítószerrel kapcsolatos progra
mok

A tábor nevelési/kezelési programját 
1995-ben részben átalakították. A katonai 
drill és az intenzív gyakorlatozások mellé 
hangsúlyozottan beemelték a kábítószerrel 
kapcsolatos ismeretek oktatását, illetve a 
kábítószerfüggők szakszerű kezelését.

A New York-i intézet azért is speciális, 
mert -  ismereteim szerint -  nincs ennél rö- 
videbb csizmatábori program. A vállalt cé
lok elérése számomra kilátástalannak tű
nik. A rendelkezésre álló rendkívül rövid 
időtartam nem teszi lehetővé az elítéltek 
személyiségjegyeinek korrekcióját. Né
hány szokás kialakításánál többet aligha ér
hetnek el. Érdemi és lényegi pedagógiai 
tartalmat ennyi idő alatt közvetíteni lehe
tetlen. Ezért tartom tiszteletre méltónak, 
hogy a félkatonai uniformisba bújtatott 
büntetés és elrettentés mellett a kábítószer 
hatásaival szervezetten is foglalkoznak. Az 
érintettekben ezzel talán feltámasztják az 
igényt arra, hogy szabadulásuk után csatla
kozzanak egy terápiás csoporthoz, hogy 
szakképzett segítők közreműködését kér
jék a droggal kapcsolatos problémáik meg
oldásához.

Női csizmatábor 
(Texas)

Az intézet a szövetségi börtönhálózat 
része, melynek egyenes következménye, 
hogy anyagilag kedvezőbb helyzetben 
vannak az állami és a megyei börtönöknél. 
A tárgyi feltételek mellet a személyi oldal
ra is jobban odafigyelnek, az állomány ma
gasabb szakmai képzettséggel rendelkezik 
és az anyagi elismertsége is meghaladja a 
hasonló -  de nem szövetségi -  területen 
dolgozókét. Az elítéltek összetételét is 
meghatározza, hiszen ide csak olyan elítél
tek kerülhetnek, akiknek a bűncselekmé
nye több államra is kiterjedt. Nők esetében 
ez klasszikusan kábítószer-kereskedelmet 
jelent.

Az Egyesült Államokban a csizmatá
bor típusú végrehajtási forma alkalmazásá
ról jelentős mennyiségű elméleti ismeret, 
illetve gyakorlati tapasztalat halmozódott 
fel. A törvényi keretek meghatározására 
1990-ben került sor (Crime Control Act of 
1990 -  Title 18 U.S.C. 4046). Texasban 
Bryan börtönét jelölték ki arra, hogy egy
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Egyszerre van jelen a büntetés és a javítás gondolata
csizmatábori alegységet alakítsanak ki a 
szövetségi börtönrendszer keretében. A 
megnyitásra 1992 közepén került sor.

A törvényalkotói akarat deklarálása és 
a tényleges tábornyitás közötti időszakot 
rendkívül komoly felkészülés töltötte ki. A 
fizikai feltételek (épületek, gyakorlótér, 
sportpályák, akadálypálya) megteremtése 
mellett a program tartalmi részének ki
munkálása jelentette az igazi kihívást. A 
korábban létrehozott csizmatáborok 
ugyanis csak férfiak számára kínálták az 
ilyen típusú bebörtönzés választási lehető
ségét, a női intézetek skálájából -  úgy az 
USA-ban, mint a világ más pontján -  hi
ányzott ez a forma. Ebből következik, 
hogy a program kidolgozóinak nem volt 
lehetősége hasonló börtönök tanulmányo
zására. A szakirodalom generális megáll
apításait figyelembe véve munkálták ki a 
ma is -  szinte változatlan formában -  mű
ködő programot.

Az intézet koncepciójában egyszerre 
jelenik meg a büntetés és a javítás gondo
lata: az első bűntényes elítélteknek a ren
delkezésre álló 6 hónap alatt úgy kívánnak

tartalmas programot biztosítani, hogy a 
résztvevők közben megtapasztalják a bűn- 
cselekmény elkövetése miatt kiszabott be
börtönzés kellemetlen valóságát. Más sza
vakkal: rehabilitáció és büntetés együtt.

Az elítéltekkel szemben támasztott kö
vetelmények, amelyek teljesülése esetén 
önkéntesen csatlakozhatnak a csizmatábo
ri programhoz:

1 a bírósági ítéletet megszületését kö
vető azonnali behelyezésnél a szabadság- 
vesztés ítéletnek a 12 hónapot meg kell ha
ladnia, de nem érheti el a 30 hónapot;

2 más intézetből történő átszállítás ese
tén az ítéletnek 12 és 60 hónap között kell 
lennie, de az átszállításkor a szabadulásig 
hátra lévő idő nem haladhatja meg a 24 hó
napot (tehát a többit egy zárt intézetben már 
le kellett tölteni);

3 eredeti, vagy honosított amerikai ál
lampolgárság;

4 első alkalommal ítélték szabadság- 
vesztés büntetésre;

5 minimális biztonsági fokozatba tör
tént besorolás;

6 egészségügyi alkalmasság.
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A program eredményes teljesítése ese
tén a tényleges szabadulásig hátralévő időt 
már egy teljesen nyitott társadalmi alapú 
intézetben töltheti, amely tulajdonképpen 
közmunkát jelent.

A  program  
Jellemzői

A programot egyszerre 132 elítélt vég
zi, akiket két 66 fős csoportra osztanak. 
Ezek a csoportok 3 hónapos eltolással vég
zik munkájukat. Ez praktikusan azt jelenti, 
hogy az intézeten belül mindig van egy 
kezdő és egy végzős csoport. Az elítéltek 
azonban csak a saját szakaszuk tagjaival 
tarthatják a kapcsolatot. Számukra 6 hóna
pig a világ a csoportra szűkül le, a létezés
nek és minden történésnek ez a színtere.

A program teljes időtartama alatt egy- 
egy csoport mintegy 2000 órában közmun
kát végez (community service). Ebbe a kör
be tartozik a környék iskoláinak karbantar
tása, katonai bázisok takarítása és autópá
lya-karbantartás. A legjellemzőbb munka 
azonban a fakitermelés. Ez rendkívül inten
zív folyamat, amely során kizárólag bozót
vágót és fejszét használhatnak. A kitermelt 
fa egy részét a táboron belül található aka
dálypályán és a sportpályán használják fel 
(padok, mászóoszlopok készülnek belőle 
stb.).

A másik típusú programalkotó megva
lósítására a táboron belül szervezett alábbi 
foglalkozásokon kerül sor:

-  elméleti-iskolai képzés (GED, 
posztgraduális iskola, szakiskola, nyelv
képzés a nem angolul beszélőknek: „az an
gol mint második nyelv”);

-  lelki és testi egészség program (well- 
ness): táplálkozási ismeretek, kábító- és 
bódítószer-használat elleni program, lelki 
gondozás/egyházi program;

-  fizikai kondíciót javító program: 
egyéni edzésterv, testsúlykontroll, aerobic, 
menetgyakorlatok, katonai drill, fizikai 
alapú problémakezelés;

-  egyéni élettervkészítés: életismeretek, 
szabadulásra történő felkészítés, munka
hely-keresési tréning, anyai szereptanulás, 
önérzetjavítás, stresszkezelés, női praktikák.

A különböző programrészeket feszes 
terv alapján bonyolítják le. A táboron belüli 
és az azon kívüli tevékenységek naponta 
váltják egymást. Az alapprogram teljesíté
se érdekében heti 6 „munkanapra” tervez
nek. Ez alatt az idő alatt reggel 5 és este 8:30 
között gyakorlatilag nincs megállás, a na
pirend nem engedélyez pihenőt. Este 8:30- 
tól takaródéig minden résztvevő lehetősé
get kap arra, hogy belátása szerint töltse el 
ezt a másfél órát. Olvashatnak, írhatnak le
velet, vagy akár kisebb csoportokban be
szélgethetnek is.

A munkanapok aktív részében a sze
mélyzet árgus szemekkel figyeli, hogy 
minden résztvevő maximális teljesítményt 
nyújtson. A lazítás elképzelhetetlen.

Talán másnak is érdekes statisztikai 
adat: a fizikai tréning annyira erős és 
annyira komoly igénybevételt jelent, 
hogy egy-egy csoport átlagosan 500 kg 
körüli „súlyvesztést” produkál a 6 hónap
nyi tréning alatt (a csoport 32 főből áll), 
tehát személyenként átlagosan több mint 
15 kg-mal könnyebben szabadulnak).A 
testi nevelés jelentőségét az is emeli, 
hogy a program kidolgozói szerint a meg
felelő kondíció nagymértékben elősegíti 
a nehéz életszakaszok átvészelését, a lel
ki stabilitás biztosítását és a feszültségke
zelést.

A visszaesési mutató rendkívül jó: a 
vizsgált időszakban a végzett 898 elítéltből 
mindössze 82 fő került vissza valamilyen 
börtönbe bűncselekmény ismételt elköve
tése miatt. (9,13 %)! 1999 végéig 1425 el
ítélt fejezte be eredményesen a programot.

Pedagógiai
észrevételek

A program jelmondata jól szemlélteti a 
kezelés filozófiáját és pedagógiai tartalmát:
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„Ami egyedül nem megy, azt közösen meg
oldjuk"

A tábori lét kezdő szakaszában fokozott 
fizikai terheléssel járó feladatokat kapnak: a 
drill, az alaki foglalkozások és a fakiterme
lés áll a középpontban. A favágás szimboli
kus dolog -  egyáltalán nem a termelékeny
ség, illetve a profit számít. Ugyanakkor kár 
lenne elhallgatni, hogy a U.S. Forest Servi- 
ce-nek havonta kb. 1500 $ megtakarítást je
lent az elítéld munka. A tevékenység jellege 
a fontos: valami olyat kell tenniük, ami az el
fogadottól, amindennapostól, a „női szerep
től” messze áll. Hiszen amit elkövettek -  a 
bűn - , az ugyanennyire messze áll az anya
ságtól, a női identitástól és a társadalom ál
tal kiosztott szereptől. A „vezeklésnek” is 
ezzel kell párhuzamban lennie.

A favágás során a fogvatartottaknak 
olyan képességei kerülnek felszínre, illetve 
erősödnek meg, amelyek hatására kitartób
bak, testben és lélekben erősebbek lesznek. 
Minden esetben közösen dolgoznak és az 
elvárt teljesítményt is közösen kell produ
kálniuk. Az egész program a közösségi 
szellemre, illetve a közösségi létre épül, an
nak szükségességét hangsúlyozza.

A rabokkal dolgozó felügyelet kivétel 
nélkül nagyon feszes, „bő” 3 méter távolsá
got tart. Szakszerűek és határozottak, azon
ban sohasem ellenségesek. Ez az a pont, 
amiben ez az intézet eltér a „normál” csiz
matábortól.

A nevelési programok, a reszocializáci- 
ós törekvések állnak első helyen. Erre szer
vesen épül rá a szabadulás utáni utógondo
zás és támogató ellenőrzés. A programot 
eredményesen befejezők bekerülnek az 
Amerikai Munkaerő Adatbankba, így na
gyobb eséllyel tudnak majd elhelyezkedni.

Csoporttudat,
összetartozás

Az intézet aulájának falán olyan 
„zászlók” vannak kifüggesztve, amelye
ket egy-egy csoport készített folyamato-

Büszkék arra, hogy eredményesen 
átjutottak a programon

san hat hónapon keresztül. A zászlók mel
lett a minden eddig végzett csoport tabló
képe is megtalálható. Büszkén vállalják 
önmagukat. Nem a múltjuk felett sirán
koznak, hanem az intézeti teljesítmé
nyükből merítenek önbizalmat és önbe
csülést. Nem arra büszkék, hogy börtön
ben voltak, hanem arra, hogy képesek vol
tak megfelelni a fokozott elvárásoknak és 
eredményesen átjutottak a programon. 
Önmaguknak és a társadalomnak is bizo
nyítottak ezzel.

A legkisebb fegyelmezetlenséget is 
azonnal megtorolják, az „elnézés” nem fér 
bele ebbe a végrehajtási kategóriába. Elég, 
ha valaki beszélget az ebédlőben vagy el
véti a formai elvárásokat-máris számolnia 
kell a következményekkel. Ezek a bünteté
sek legtöbbször csak figyelmeztető jellegű
ek és minden esetben arányosak az elköve
tett cselekménnyel. A fokozatosságot fel
tétlenül érvényesítik.

Szemtanúja voltam, amikor az ebéd
lői beszélgetés (megszólalás?) miatt há
rom fogvatartottat félreállítottak. Eb-
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ben a konkrét helyzetben a tulajdonkép
peni büntetés -  itt csak rosszallás -  ab
ból állt, hogy kiemelték őket a többiek 
közül (ki a védő és biztonságot adó kö
zösségből) és demonstratív mozdulat
lanságra kötelezték őket (előrenyújtott 
karokkal, feszesen kellett állni). Né
hány perc után a „dolog” le volt zárva, 
futva ugyan, de visszatérhettek a többi
ekhez.

A szabálytalan, illetve ön-és közve
szélyes viselkedést sajátos módon bünte
tik. Amennyiben annak mértéke nem 
annyira súlyos, hogy be kell fejezni a prog
ramot és egy zárt intézetben folytatni a -  
hosszabb -  büntetést, akkor jelmezbe öl
tözve kell eltölteni 5 -7  napot. Aki valami
lyen módon figyelmetlenségből tüzet 
okozhatott volna, az tűzoltójelmezben vesz 
részt minden programon. A gyerekesen re
agáló, illetve viselkedő pelenkában és par
tedliben, cumival köteles közlekedni, a ko- 
molytalankodót bohócnak öltöztetik. Csú
nya beszéd miatt az egyik lány táblát viselt 
a nyakában: ,,Ha már nem tudok semmi 
kedveset mondani, akkor inkább egyálta
lán nem szólok."

Kihívás és 
próbatétel

A kihívás jellegű feladatoknál (póznára 
mászás, átugrás trapézra stb.) a biztonsági 
feltételeket minden vonatkozásban maxi
málisan biztosítják. A biztosítókötelet elöl 
egy tréner tartja, de a kötelet korábban min
denféle furatokon vezetik át, így a zuhanás
tól „automatikusan” is megvédené az el
ítéltet. A tréner mögött társ is segít -  ennek 
inkább csak szimbolikus jelentése van, 
hangsúlyozza, hogy vigyáznak egymásra 
és segítik egymást.

A tréner és más tisztviselő is hango
san biztatja a résztvevőt -  mintegy a tár
sadalom segítségét szimbolizálva. A si
keres teljesítmény után a dicséret sem 
marad el. Az igazi eredmény azonban az

elítéltek bensőjében következik be. Ön
becsülésük, önértékelésük és önbizal
muk erősödik, hinni kezdenek abban, 
hogy igazi segítséget kaphatnak a társa
iktól. Bebizonyosodik számukra, hogy a 
kemény és következetes munkának van 
eredménye.

Az elítéltek túlnyomó többsége kábító
szerfutárként került a börtönbe. A neye- 
lői/pszichológusi foglalkozásoknak ezért a 
legkiemeltebb témája a kábító- és bódító- 
szerekkel foglalkozik. Rámutatnak annak 
veszélyeire és tanácsot adnak a leszokásra 
vonatkozóan. A foglalkozások alatt szem
betűnő a kötetlen légkör és a tényleges part
neri viszony. A tréningnek különben ez 
szakmai kritériuma. Más formában nem 
képzelhető el valós eredmény. Soha nem 
öncélú a rend és a formai követelmény. 
Minden egy irányba hat. A helyzet azonban 
veszélyeket is hordoz magában -  könnyen 
kisiklik az ilyen program és elmozdul az ér
telmetlen drill irányába, ezzel teljesen ha
tástalanná és negatívvá formálva a pozitív 
törekvéseket. A vezetés felelőssége itt a 
legnagyobb.

Az intézeti élet során sohasem az elkö
vetett bűnök felemlegetése áll a középpont
ban, hanem a produktív jövő megten’ezé- 
se. Az életismeretek elsajátítása (önfenn
tartás, a pénz beosztása, takarítás, mosás 
stb.) mellett az álláskeresésre is felkészítik 
őket. Nem hazudni tanítják a résztvevőket, 
hanem megtanulják, hogy a legkedvezőbb 
oldalukat milyen módon emelhetik ki, il
letve mutathatják meg. Az elemi viselke
dési szabályoktól eljutnak a logikus érve
lésig.

A visszaesési mutatók nagyon jók, 
azonban azt minden esetben hangsúlyozni 
kell, hogy a visszaesés multifaktoriális je
lenség, a börtön csak az egyik tényező.

Texasban a csizmatábori fonna reszo- 
cializációra koncentráló programjának ki
dolgozásával úttörő jellegű feladatot vál
lalt az adminisztráció. Szakmai vélemé
nyem szerint a megvalósítás során is eleget 
tudnak tenni saját célkitűzéseiknek.
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A csizmatábori formák meghatározó jegyeinek elemzése

Hongkong 
Sha Tsui 
Detention Centre

New York 
Rikers Island 
HIIP program 
USA

Texas
Bryen
Női csizmtábor 
USA

Végrehajtási
koncepció

Represszív típus Represszív típus Represszív típus

Korrekciós
célok

Elrettentés;
Büntetés; Rehabilitáció; 
A túlzsúfoltság és 
a költségek csökkentése

Elrettentés; Rehabilitáció; 
Büntetés;
A visszaesés 
csökkentése.

Rehabilitáció
Büntetés;
A visszaesés 
csökentése

A beutaltak 
köre

Bűnelkövető és 
kriminálisán veszélyeztetett 
fiatalkorúak és fiatal felnőttek. 
Értelmileg, érzelmileg és 
fizikálisán ép elítéltek.

Bűnelkövető, vagy 
a feltételes kedvezmény 
magatartási szabályait 
megszegő fiatal felnőttek. 
Nem erőszakos bcs és 
a feltételes szabályainak 
megszegői. Értelmileg, 
érzelmileg és fizikálisán. 
ép elítéltek

Felnőttek
Nem erőszakos bcs 
elkövetői. Értelmileg, 
érzelmileg és 
fizikálisán ép 
elítéltek.

A kezelés 
időtartama

Határozatlan időtartamú; 
Progresszív rendszer 
/általában 5 -1 2  hónap/.

Határozott időtartamú 
/2 hónap/.

Határozott időtartamú 
/6 hónap/.

Pozitív
pedagógiai
módszerek

Szokások kialakítása; 
Progresszív rendszer; 
Egyértelmű szabályok; 
Folyamatos értékelés; 
Személyes példa; Közösségi 
feladatok (bár nem ágyazódik 
szociális kontextusba).

Önbizalom; Bátorság; 
Együttműködés; Kihívó 
jelleg; Progresszív rendszer; 
Egyértelmű szabályok; 
Folyamatos értékelés;
A programon való részvétel 
választható; Személyes 
példa; Közösségi feladatok. 
Életismeretek elsajátítása; 
Kognitív tréning.

Önbizalom; Bátorság; 
Együttműködés; Az 
összetartozás érzésének 
hangsúlyozása; Kihívó 
jelleg; Egyértelmű 
szabályok; Folyamatos 
értékelés; A programon 
való részvétel; 
választható Személyes 
példa; Közösségi 
feladatok; Munka és 
tanulás összhangja; 
Felkészítés
a felelősségteljes anyai 
szerepre; Életismeretek 
elsajátítása; Kognitív 
tréning.

Negatív 
„kezelési” 
módszerek, 
illetve kialakult 
negatív helyzet

Megalázás; Verbális 
konfrontáció; Túlzottan 
kemény fegyelmezés;
Teljes némaság; Érzelmek 
elfojtása; Teljes uniformizálás; 
Az egyéniség minden 
megnyilatkozásának teljes 
tilalma; A határozatlan időtartam 
miatt az átláthatóság sérül

Megalázás; fizikai büntetés; 
durva verbális konfrontáció; 
túlzottan kemény 
fegyelmezés.

Privát tárgyak tilalma;
A tábor szövetségi 
intézet, így sokszor a 
fogvatartott és a 
családja, szerettei 
között egy kontinensnyi 
távolság is lehet.
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A rehabilitáció mint központi célkate
gória jelen van valamennyi programban. 
Pedagógiai szempontból elgondolkodtató, 
hogy a hongkongi és a New York-i csizma
táborok nem -  vagy csak kisebb mértékben 
készítik fel direkt módon a „kinti világba” 
történő beilleszkedésre a fogvatartottjai- 
kat, hiszen a programban sulykolt vak en
gedelmesség teljes egészében szemben áll 
a társadalom által preferált tulajdonságok
kal; a vállalkozó, önálló és felelős döntést 
hozó polgár eszményképével. Valószínű
síthető, hogy az említett csizmatáborok ha
tásrendszerükben az elrettentő elemek 
hangsúlyozásával a kriminális életút kiala
kulását kívánják megtörni, és ezzel szol
gálják -  áttételes formában -  a rehabilitáci
ót.

A szakirodalom szerint a csizmatábo
rok egyik legáltalánosabb jellemzője a vi
szonylag rövid időtartam.4 Álláspontom 
szerint ez a fiatalokra nézve komoly ve
szélyforrás, mert egy hat hónapnál rövi- 
debb program képtelen tartós pedagógiai 
hatást gyakorolni a magatartásra, az intéze
ti tartózkodás pozitív hatásai eleve behatá
rolná válnak. Ugyanakkor a fiatalok társa
dalomból történő erőszakos kiemelése 
hozzájárulhat a bűnözői éntudat kialakulá
sához, valamint a társadalmi megbélyeg- 
zettség rögzüléséhez. Vavró összegző vé
leménye szerint a rövid tartamú végrehaj
tandó büntetés rendelkezik mindazokkal a 
hátrányokkal, amelyekkel az ilyen jellegű 
büntetés jár, anélkül, hogy azok előnyeit, 
feltételezett pozitív átnevelő hatását elér
né. (Vavró, 1992)

A személyes példaadás módszerének 
alkalmazását valamennyi csizmatábori tí
pusnál megtaláljuk. A felnőtt alkalmazot
tak általában autokratikus, korlátozó szere-

I
n  pet töltenek be, amely természetszerűen el
v i  riasztó és ellenállást ébresztő hatást fejt ki. 
í l  További kifogásunk az általuk közvetített 
11 „példával”, hogy az -  Bryan kivételével -  
J kizárólag agresszivitást és érzéketlen bru- 

I I  tális keménységet képvisel, illetve testesít 
H  meg. Ebből az aspektusból csak remélni tu

dom, hogy a mintául felkínált magatartási 
séma nem épül be a fogvatartottak -  gene
rálisan amúgy sem teljesen ép -  személyi
ségébe. A fiatalkorú fogvatartottak -  élet
kori sajátosságuk miatt -  lényegesen fogé
konyabbak az ilyen jellegű hatásokra, a ne
gatív szerepelfogadás veszélye esetükben 
fokozottabb.

A közösség tevékenysége, mint az in- 
direkt pedagógiai hatásrendszer forrása je
lentős szerepet kap(hatna) a programok
ban. A kölcsönhatások és interakciók je
lentősége közismert a személyiség formá
lásában. (Pataki, 1967) New Yorkban a 
„családforma” szervezettségű tevékeny
ség az egymásrautaltságot és a közös hely
zet, illetve sors vállalásával kialakított ko
héziót hangsúlyozza. Texasban valós érté
keket magában hordó szociális rendszer 
kialakításával az egyén nemcsak a csoport 
tagjaként, hanem szubjektív csoportfor
máló erőként ágyazódik a rendszerbe. 
Hongkongban is előfordul, hogy csopor
ton belüli feladatot kapnak a fiatalok, azon
ban ezek a feladatok nem ágyazódnak szo
ciális vagy csoportkontextusba, így teljesí
tésük nem segíti elő a — társadalmilag le
gértékesebb -  közösségileg konstruktív 
magatartás- és tevékenységformák kiala
kulását.

Előnyök és 
hátrányok

A csizmatábori végrehajtási forma 
elemzésekor hangsúlyozottan csak a peda
gógiai tartalmakkal kívánok foglalkozni. 
A gazdasági-költséghatékonysági meg
közelítés; a biztonságos őrzés technikai 
rendszerének kialakítása; a közegészség- 
ügyi normáknak való megfelelés; a tartal
mas munkavégzés kereteinek megterem
tése vagy az ellenőrzői-utógondozói háló
zat megszervezésének módja nem illeszt
hető ebbe a tárgykörbe. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy ezek a területek ne 
lennének fontosak. Néhány esetben azon-
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bán elkerülhetetlen a neveléstudomány 
felségvizeiről történő „elkalandozás” 
(ilyen például a jogszabályok kérdése), de 
csak akkor érzem ennek létjogosultságát, 
ha az érintett terület direkt módon hat a 
fogvatartottakkal kapcsolatos nevelési/ke- 
zelési munkára.

A csizmatábori végrehajtás evolúciójá
nak elemzése, valamint a nemzetközi kuta
tási eredmények bizonyítják, hogy egy mo
dem felfogású, a valós társadalmi igénye
ket szem előtt tartó program elsősorban a 
rehabilitációra, illetve a reszocializációra 
koncentrál. Ennek a törekvésnek a primá
tusát kell megteremteni.

A végrehajtási forma sajátosságából 
következik, hogy — a feszes, szigorú és 
rendkívül intenzív igénybevételt megkö
vetelő keretek miatt -  a beutaltak megbün
tetése szinte automatikusan megvalósul. 
A generális prevenciót illetően már más a 
helyzet. A fiatalkorúak kevésbé érettek 
ahhoz, hogy felfogják és a helyén értékel
jék a tábor jellemző tulajdonságait. Félő, 
hogy a bűncselekmény elkövetésének 
még csak a határára kerülő fiatalok nem az 
elrettentő keménységet, a behódolásra 
kényszerítő militáris kiszolgáltatottságot, 
vagy az embert próbáló megterhelést érzé
kelnék. Személyiségük -  jellemzően ki
mutatható -  értelmi, érzelmi és szociális 
deficitje miatt sokkal inkább a bennük rej
lő agresszivitás kiélésének színterét, a ki
hívást és a kaland lehetőségét látnák bele a 
csizmatáborba, így számukra semmikép
pen sem elrettentő a bekerüléssel való fe
nyegetettség. A fiatal felnőttek és a felnőt
tek számára már kevésbé kérdéses, hogy 
mi kaland és mi büntetés .

Ha a reszocializációt központi kate
góriának fogadjuk el, akkor a bűnmeg
előzés célként történő vállalása is indo
kolt. Elsősorban a szekunder bűnmeg
előzés valósítható meg. Azt kell elérni, 
hogy a csizmatáborból szabadulok 
„életkompatíbilis” ismeretekkel és ké
pességekkel gyarapodva hagyják el az in
tézetet.

Jogszabályi
háttér?

A csizmtábori végrehajtási forma nem 
mond ellent a felelősség elvének, hiszen ez 
a fejlesztendő tulajdonságok egyik kitünte
tettje. A nyitottság részlegesen megteremt
hető, bár az intenzív jelleg miatt az elszige
teltség általános jellemző. A táborok kör
nyékén esetlegesen végzendő takarítási, 
karbantartási, vagy valamilyen termelő- 
munka során sem képzelhető el a lakókör
nyezettel tartalmi kooperáció kialakítása. 
Az önkéntesek, karitatív szervezetek bevo
nása a mindennapi intézeti életbe csak 
rendkívül limitált lehet. A normalizálás 
alapelvének megvalósítására azonban nem 
látok reális esélyt. Ha végiggondoljuk a to
tális intézmény goffmani sajátosságait, ak
kor könnyen védhetővé válik álláspontom. 
A csizmatáborok ugyanis -  ha van ilyen ka
tegória, akkor -  a totális intézmények szél
sőséges megtestesítői, hiszen: a totális in
tézmény meghatározza és megköti a benne 
résztvevők helyét, körülhatárolja a teret 
(elég szűkösen), amelyben mozoghatnak, 
élhetnek; meghatározza a résztvevő társa
kat; pontosan meghatározza a tevékenysé
get, a tevékenység módját, idejét; körülha
tárolja az időt is, amely fölött nem a totális 
intézetbe utalt rendelkezik, hanem az az 
egységes autoritás, amely hatalma alá be 
van sorolva. (Goffman, 1974)

A csizmatábor funkciójánál és mód
szertanánál fogva tehát teljességgel „élet
idegen”. Céljaiban természetesen nem, de 
— mint látjuk-mindennapi munkájában, az 
elhelyezési körülmények jellegében, a sze- 
mélyzet-fogvatartotti viszonyrendszerben 
és kommunikációban feltétlenül. Az élet
ritmus, a napirend olyan kereteket követel 
meg, amely távolról sem hasonlít egy „pol
gári hétköznapra”.

Az ENSZ kötelező minimuszabályai 
a fiatalkorúakkal kapcsolatos jogalkal
mazásra többek között kimondja, hogy: 
„... a szabadságvesztés-büntetést csak 
akkor szabad kiszabni, ha a fiatalkorút
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olyan súlyos bűncselekményért ítélik el, 
ami személy elleni erőszakkal valósult 
meg, vagy pedig már súlyos bűncselek
mények elkövetésében is megnyilvánuló 
konok bűnözésről van szó és más megfe
lelő válasz nem adható”.

A nemzetközi gyakorlat egyértelműen 
kizárja a csizmatábori programhoz csatla
kozhatok köréből az erőszakos bűncselek
ményt elkövetőket és majdnem ennyire kon
zekvensen a visszaesőket. Amennyiben egy 
esetleges hazai gyakorlat ezeket a differen
ciálási szempontokat itthon is érvényesíti, 
akkor jelentős mértékben szembekerül a 
korábban elfogadott -  és fent idézett -  
egyezménnyel.

A hazai jogrendben jelenleg nem léte
zik a „választható” büntetés intézménye, 
illetve a hosszabb időtartamú szabadság
vesztés-büntetés rövidebbre történő „át
változtatásának” lehetősége. A tapasztala
tok és a szakirodalom egyértelműen hang
súlyozza a választhatóság jelentőségét. Az 
angliai reformpróbálkozások kudarcának 
éppen az volt az egyik oka, hogy a fiatalko
rúak esetében a csizmatábori végrehajtást 
tették kizárólagos szabadságvesztés-bün
tetéssé. Lőrincz általános értelemben hívja 
fel a figyelmet arra, hogy a fiatalkorúakban 
a saját sorsuk alakításában való együttmű
ködés szükségletének megteremtése és 
készségének kialakítása mennyire fontos. 
(Lőrincz, 1993) A személyes kompetenci
aként megélt döntés kiiktatásával elveszik 
a választás szabadságából adódó pszicho
lógiai és pedagógiai lehetőség, a döntésért 
érzett felelősség energiát felszabadító és 
azt következetesen mozgósító hatásme
chanizmusa.

A fogvatartott életét, további lehetősé
geit (kapcsolattartás, munka) alapvetően

Í
m  megváltoztatná egy ilyen jogintézmény be- 
ja  vezetése. A bíróság által meghatározott 
m  „normál” ítéleti tartam drasztikus csökken- 
|1  tése érdekében -  a nemzetközi tapasztalat 
I I  szerint -  jelentős számban választanák az 
f j  átlagos terhelést sokszorosan meghaladó 
|  végrehajtási formát.

Egy ilyen döntést követően joggal vár
ható el -  a kilátásba helyezett jelentős előny 
elérése érdekében - , hogy a fogvatartott 
maximális teljesítményt nyújtson, együtt
működési szándéka megerősödjön és az 
önkontroll erősítésével kerülje az antiszo
ciális formát öltő konfrontációt. Volentics 
szerint a reszocializáció tartalmának diffe
renciálása, a választási lehetőségek kiala
kítása azért jó irány, mert ezáltal enyhül a 
nevelés kényszerjellege, jobban motivált a 
fiatal az általa ugyan kényszerből, de még
is önként választott és vállalt reszocializá- 
ciós programok véghezvitelére. (Volen
tics, 1993)

A csizmatábori végrehajtás egyik sa
rokpontja a fogvatartottak körének kivá
lasztása. A nemzetközi tapasztalatok arra 
intenek, hogy elkerülhetetlen a jól körül
határolt, egyértelmű differenciálási rend
szer kidolgozása. Véleményem szerint az 
alábbi csomópontok alapján célszerű ha
ladni :

A bekerülés módja
Szakmai szempontokat szem előtt 

tartva kizárólag az alternatív bekerülést 
tartom helyesnek, tehát amikor a bíró fel
kínálja a választás lehetőségét: vagy 
klasszikus szabadságvesztés-büntetés, 
vagy csizmatábor. Természetesen ennek 
csak akkor van értelme, ha a csizmatábor 
időtartama lényegesen kisebb, ha a szabá
lyok, az elvárások és az átjárhatóság egy
értelműen kidolgozott és a gyakorlatban 
kivitelezhető.

A résztvevők köre
A résztvevők körének meghatározása

kor a program céljából, a jellemzően alkal
mazásra kerülő módszerekből, a különbö
ző fogvatartotti kategóriák személyiség
tulajdonságaiból célszerű kiindulni. A 
büntetés-végrehajtási sajátosságok miatt a 
biztonsági szempontok és a nemzeti hagyo
mányok szem előtt tartása is feltétlenül in
dokolt. Minden kezelési/nevelési módszer 
alkalmazásának előfeltétele, hogy -  ha az 
egyébként optimális egyéniesítésre csak 
részlegesen van lehetőség, akkor -  vi
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szonylag homogén csoportokat kell kiala
kítani. Ennek értelmében a csizmatábor tí
pusú végrehajtási forma esetleges hazai be
vezetésének első lépcsőjében az első bűn- 
tényes, nem erőszakos, illetve nem szexuá
lis jellegű bűncselekményt elkövetett fiatal 
felnőtt férfiak bevonását tartom szakmai
lag indokoltnak.

★
Hazai börtöneink tevékenység- és 

célrendszerét, működését, légkörét, de 
még a személyzet és a fogvatartottak 
összetételét is alapvetően meghatározza 
a történelmileg kialakult gazdasági, szo
ciális és kulturális környezet, a büntető
politika elvárásai, valamint az állampol
gároknak a bűnözéshez, a bűnelkövetők
höz, de leginkább a büntetéshez való vi
szonyulása. Természetesen ez a hatás- és 
viszonyrendszer dinamikus egységet al
kot, azonban a változás, a formálódás 
normál körülmények között rendkívül 
lassan megy végbe. Azt is szem előtt kell 
tartani, hogy a börtönbejutott személyek

sajátosságai, tipikus viselkedésük, a sze
mélyzet kötelezettségei, a ráfordítások 
minősége és mennyisége -  mind a társa
dalom szociokulturális mintái által meg
határozottak.

Mindez arra figyelmeztet, hogy min
den olyan nagyléptékű és gyors változta
tás, amelynek alapiránya az eddigi gya
korlattól eltér -  és a csizmatábori végre
hajtási forma ilyen bevezetése minden 
vonatkozásban rendkívüli körültekintést 
igényel. Véleményem szerint a szabad
ságvesztés-büntetés mára kialakult rend
szere nemcsak bővíthető, hanem -  
amennyiben a differenciált végrehajtás 
igényének meg akarunk felelni, akkor -  
elkerülhetetlen. Ugyanakkor bízom ben
ne, hogy a pönológia által összegyűjtött 
elméleti i smeretek és a büntetés gyakorla
tának tapasztalatai elegendő muníciót ad
nak ahhoz, hogy a továbblépés megterve
zésekor a szakmai érvek érvényesülése 
prioritást kapjon.

Ruzsonyi Péter

Felhasznált irodalom
Cheng C. (1993): Development in the 

Treatment and Rehabilitation of Offenders -  
The Hong Kong Experience. Correctional 
Services Department Hong Kong

Correctional Services Department 
(1985): Evalution Report on the Detention 
Centre (Young Offenders Section), Hong 
Kong

Goffman, E.: Asylums II.I Pinguen, Lon
don

Lőrincz, J. (1993): A fiatalkorúak sza
badságelvonással járó büntetőjogi szankció
inak végrehajtása. Kandidátusi értekezés, 
Budapest

Pataki, F. (1967): A nevelési folyamat 
megszervezésének módszertana. In.: Nevelő
munka az általános iskola 5-8. osztályában. 
(Szerk.: Pataki, F. -  Tóth, L. -Hunyady, Gy.) 
Tankönyvkiadó, Budapest, 147.p.

Ruzsonyi, P. (1993): Beszámoló a japán 
ENSZ-iskoláról. IMBvOP Archívum, Kézi
rat

Shek, L.B. (1993): A brief outline on the 
treatment ofspecial categories of offenders in 
Hong Kong. Correctional Services Depart
ment, Headquarter, Hong Kong, Kézirat 

Vavró, I. (1992): A fiatalkori bűnözés és 
jogkövetkezményei, Kézirat

Vigh, J. (1973):/! nevelési eszme érvénye
sülése a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási 
Intézetében. Magyar Jog, 1973.6. szám, 335.p.

Volentics, A. (1993): Gyermekvédelem 
és reszocializáció, Kandidátusi értekezés, 
1993. 77.p

Az intézetekkel kapcsolatos generális 
információk találhatóak még:

The City of'New York Department of 'Cor- 
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map.html
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Jegyzetek
Cap. 239, Laws of Hong Kong

2 A csizmatábori program egymástól jól elkülö
nülő részekre tagolódik. Befogadási időszak: Min
den új befogadott legalább az első 7 napot egy befo
gadó körletben tölti el. Ez idő alatt megismerik a sza
bályokat és a napirendet, valamint tájékoztatást kap
nak a program céljáról. Az állomány a befogadási 
időszak alatt megismeri a beutalt esetleges sze
mélyes problémáit. Fokozatos rendszer: A prog
ram három, egymásra épülő szintet foglal magában. 
A befogadási időszakot követően a beutalt az Első 
Szintre kerül. Ott az egyén törekvése a meghatározó, 
ettől függ, hogy mennyire igyekszik megfelelni a 
program támasztotta követelményeknek, milyen 
magatartási és viselkedési változásokat produkál, 
végső soron milyen ütemben közeledik a szabadulá
sa felé.

JA „pártfogó felügyelet” alatti magatartási szabá
lyok:

-  tájékoztatni kell a pártfogó felügyelőt a lakhely 
és a foglalkozás valamennyi változásáról,

-  törvénytisztelő módon kell élni, tilos kapcsola
tot tartani a nyilvánvalóan helytelen életmódot folyta
tó személyekkel, valamint törvénysértő tevékenysé
get folytató társaságok tagjaival,

-  be kell tartani a pártfogó felügyelő utasításait és 
találkozni, illetve tanácskozni vele, valahányszor 
csak szükséges,

-  havonta minimum egyszer kötelező személye
sen megjelenni a pártfogó felügyelőnél,

-előzetes engedélykérés nélkül este 11 óra és reg
gel 6 óra között otthon, illetve meghatározott helyen 
kell tartózkodni,

-  nem mutatkozhatnak az alvilág tagjai által 
gyakran látogatott szórakozóhelyeken.

4Esetünkben az egy évnél rövidebb ideig tartó 
szabadságvesztés-büntetést tartjuk „rövid időtarta
múnak”.


