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evezet  é 

Társadalmunk az elmult ket évtized alatt rohamos fejlődésen 

ment keresztül. A fejlődés lényege, hogy agrripari orszdgbél 

fejlett iparral rendelkező.országgá vdltunk, s leraktuk a szo-

cializmus alapjait. E fejlődési folyamat sordn nemcsak a társa-

dalmi alap, a gazdasági struktura megy át forradalmi változá-

son, hanem éppen ennek következtében a társadalmi felépitmény 

is'gyökeresen megváltozik. A pedagegia - mint a felépitmény 

tartozéka  szinten alapjaiban változott; fő célkitüzése: a 

szocialist,a társadalomnak megfelelő ember kialakitása, nevelése. 

Nem kétséges, hogy ez a pedagógiai célkitüzés megvalósitása 

döntően az iskolai nevelés feladata, hiszen a felnövekvő nem-

zedék már  az  uj társadalom szaaléletében nevelkeLik, fejlődik 

érett  emberré.  izonban a régi társadalom szülöttei, a mai fel-

nőtt nemzedék átnevelése, átformálása, szociallsta emberré 

válása sem kisebb feladat. Ez utóbbi feladatkörbe tartozik a 

bünelkövetők nevelésének ügye is. 

Az elmult bársadalomban a büncselekmény kizárólag büntetőjogi 

probléma volt. Társadalmunkban ez legaldbb annyira tdrsadalom-

pedagógiai ágy, mint amilyen mértékben büntetőjogi kérdés. 'la 

már világos, hogy azoknak van a legnagyobb szükségük nevelés-

re, akik valamilyen oknal fogya még jelen -,:ősen elmaradnak szem-

léletben, felfogásban, sőt szembe kerülnek, sulyosan megsértik 

a tElrsadali együttélés szabályait, normdit, as dllam törv-

nyeit. 4 biinelköve -Jők bUntetése nevelési tartamu; a büntetés-

végrehajte,si objektumok egyben a nevelésügy intézetei is. 
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Az is világos azonban, hogy a bünelkövetők speciális nevelést 

igényelnek, legalábbis a normálpedagógiai cél és eszközrendszer 

itt speciális körülmények között kerül alkalmazásra. 

A bünelkövetők nevelésének elmélete . és gyakorlati  módszerei  

• még `nem alakultak ki. Vannak azonban a gyakorlati nevelőmunká-

ban kezdeményezések, s egyes nevelési eljárások már beváltnak 

tekinthetők, ölméleti jellegű munkák is jelentek már meg. 

1956-ban jelent meg S. Németh Lajos - dr. Szentirmay Jánosné: 

Bűntettesek neveléstara c. tankönyv, 1961-ben pedig Pál László: 

Kriminálpedagógia c. egyetemi doktori disszertáció. 

S. Németh Lajos és dr. Szentirmay Jánosné munkája kezdeti pró-

bálkozás. Alapvető hibája, hogy a normálpedagógiát mechanikusan 

alkalmazza a bűntettesek nevelésére, csupán általános elveket 

. ad. Tévesen értékelik a felnőtt-nevelést, s ez végighuzódik az 

egész munkán. A  felnőtt-nevelés sajátosságainál a következőket . 

mondják: 

" Amig az ifjuság nevelése tudományos értelemben nagyrészt meg-

alapozott és történelmileg hosszu multra tekint vissza, addig a 

felnőtt dolgozók nevelése tudományelméleti szempontból kidolgo-

zatlan ós gyakorlatilag a • kulturforradalommal egyidőben életbe 

lépő nevelési forma. Másik fontos különbség az, hogy az ifjuság 

nevelése - mivel államunk legfőbb feladatának tekinti - maximá-

lis tervszerűséggel és szervezettséggel történik, és szocializ-

must épitő társadalmunban a demokratikus művelődéspolitikának 

megfelelő egys éges és nyitott  állami iskolarendszerben folyik.;. 

Ezzel szemben a felnőtt-nevelés kevesebb tervszerüséggel, több-

nyire társadalmilag szervezett formában / párt és tömegszerve- 
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zetek segít cégével / történik. 

Az alapfoku iskolai nevelés / általános iskolai nevelés / köte-

lező jellegii, minden 6-14 éves koru gyermekre kiterjed. A fel-

nőtt-nevelés általában önkéntes jellegisi, - bár egyre inkább ér-

vényesül az egész társadalmunk nevelésének célkitüzése - ma még 

elsősorban a szervezett dolgozók vesznek részt benne... " 

A szerzőknek az idézett résszel kapcsolatban egy kérdésben van 

igazuk: hogy a felnőtt-nevelés tudományelméleti szempontból ki-

dolgozatlan. A szocialista nevelés nem a kulturforradalommal 

egyidőben életbe lépő nevelési forma. A szervezett dolgozók nem 

a felszabadulás után, a kulturforradalom idején, hanem már a 

felszabadulás előtti időben is szocialista eszméken nevelődtek, 

s rajtuk keresztül családi, baráti körük is. A felszabadulás 

után pedig nem csupán a párt és társadalmi szervek utján folyt 

a néptömegek szocialista nevelése, hanem állani vonalon  is.  A 

pártnak az államhatalomban való részvétele sulyát is meghaladó 

mértékben. Felhasználva itt a rádiót, irodalmat, sajtót, a szín-

házat, mozit, sőt az iskolai oktatást is. Hiszen a dolgozók is-

kolai oktatása a proletárforradalom győzelmének időszakában már 

szervezetten folyt. Ebben a vonatkozásban pedig a felnőtt-neve-

lésről nem lehet azt  mondani, hogy önkéntes j ellegü, mivel ha-

tással voltak a széles néptömegekre. 

Ugyanakkor azt is meg, kell mondani, hogy Németh és Szentirmayné 

munkájukban a büntettesek nevelését jelentékenyen leszükitik. 

Világnézeti nevelésükre vonatkozóan emlitést sem tesznek. Az er-

kölcsi nevelés munkájukban csupán a munkára és fegyelemre neve- 



lésben merül ki. 

Az itt vázoltak miatt munkájuk a büntetésvégrelajtás nevelőmun-

kája során nem kerülhet alkalmazásra. A büntetésvégrehajtás 

elŐtt konkrétan az a feladat áll, hogy kidolgozza a szocialis-

ta pedagógia elvei alapján a bűnelkövetők nevelésének elveit, 

módszereit,  s ennek alapján szervezze Meg a gyakorlati munkáját. 

Dr. Pál László munkája kezdeti, uttörő jellegü, komoly fogya-

tékossága azonban, hogy a periférikus jellegü kérdések széles 

alapokon való tárgyalása mellett, nem forditott kellő figyelmet 

a büntettesek erkölcsi nevelésének kidolgozására. . ' 

A disszertáció éppen e fogyatékosságon kiván segiteni, mikor 

az egyik leglényegesebb kérdést, az erkölcsi nevelést, illetve 

annak egyik részkérdését: a büntettesek fegyelemre nevelését 

vizsgálja és tárgyalja. Disszertációmban alapul vettem a peda- 

gógia .elméleti tételeit, gyakorlati, módszerbeli utmutatásait , 
s ennek alapján a büntetésvégrehajtás nevelőmunkáját 
egyeztettem a szocialista pedagógia alapelveivel. Ii speciális 

körülmények szükségessé tették, hogy néhány pedagógiai eljárás 

egymáshoz való viszonya, egymással való összefüggése megválto-

zik disszertációmban a pedagógia álláspontjához képest. Igy pl. 

a kényszerités és a meggyőzés, amennyiben a büntettesek neve-

lésében az előbbi nagyobb szerephez jut;  továbbá pl.. a f egyel-

mi büntetés formái., amennyiben a bűntettesek fegyelemre nevelé-

sében•ezek összehasonlithatatlanul sulyosabbak bármely más, a 

szabad életben alkalmazott pedagógiai büntetési formáknál stb. 

Disszertációm elkészitését megelőzték az alábbi vizsgálatok: 

1./ A kriminalitás okainak vizsgálata "kérdő iv" felhasználá- 

sával, kikérdezéses módszerrel. 



Önéletrajz iratás. 

E két vizsgálati módszer 300-300 letartóztatottnál került alkal-

mazásra. Egyik csoportnál a kikérdezés során kapott feleletek 

alapján kerültek rögzitésre a kérdő-iven szereplő kérdésekre 

adandó. válaszok. A  másik csoport a  kérdő-iven szereplő kérdések-

re önéletrajz irds utján adott választ, 

Mindkét vizsgálati módszernél az alábbi kérdések szerepeltek: 

- név, születési év, 

- családi állapot, 	 . 

- iskolai végzettség, 	 . 

- a büntetés ideje alatt részt vett-e általános iskolai oktatás-

ban,  mikor, 	 . 

- jelenlegi büntetése előtt mennyi volt a jövedelme, milyen mun-

kakörben dolgozott, 

- eltartott családtagjainak száma, 

- legutolsó állandó lakásában milyen minőségben lakott, 

- van-e olyan szenvedélye, tulajdonsága, mely véleménye szerint 

közrejátszott b.üncselekményének elkövetésében / neve e meg azt 7, 

- a büncselekményből származó pénzt mire használta fel, 

- barátai segítették-e a büncselekmény elkövetésében. 

Megjegyzés: 	 . 

A vizsgált személyeknél nen minden esetben származott az elköve-

tett büncselekményből anyagi. haszon. I gy  a mellékletben az anyagi 

haszon hova forditásánál a megoszlás csak azokra vonatkozik, akik-

nél ez ténylegesen előfordult. 

Az önéletrajzot irt letartóztatottak a megadott kérdésekre nem 

minden esetben adtak pontos .választ, igy azokat figyelmen  kivül 

kellett  hagyni,  három vonatkozásban azonban meg nem áll ap ithat ó 

eseteknek kellett felhintetni. 
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A felmérés adatait az 1 -4 sz. mellékletek tartalmazzák. 

3./ A  letartóztatottak körében végeztem vizsgálatokat abban a 

tekintetben, hogy egyes személyek és elitélt közösségek fegyel-

mi helyzetének alakulásában milyen tényezők játszanak szerepet. 

E vizsgálat során alapvetően két elitélt kategóriát vettem ala - 

pul: 	. 

- sulyos visszaesőket, akik már harmadszor vagy több izben kö- 

vettek el bűncsel ek ényt és ugyanannyiszer kerültek börtönbe, 

- sulyos bűntényeseket,. akik hosszu / 5-15 évi / szabadságvesz- 

	

tés büntetést töltenek. 	. 

E vizsgálat során összesen 55o fegyelmi ügyet vizsgáltam meg. 

A vizsgálatokon kivül felhasználtam: 

1. Dokumentációkból külföldi tapasztalati anyagokat gyűjtöttem, 

főleg Szovjetunió, Csehszlovákia, HI)L, Anglia, USA, Franciaország 

büntetésvégrehajtási;rakorlatából. Összesen 8o dokumentációs 

	

nyersforditást dolgoztam fel. 	 . 

2. Disszertációm elkészitése előtt és alatt e témával kapcsolatos 

kisebb terjedelmű kérdéseket tanulmányként dolgoztam fel, amelyek-

azután disszertációmba részben bedolgozásra kerültek. E tanulná 

nyokat a Büntetésvégrehajtasi Szemlében és a Heti Hiradóban .  je-

lentettem meg. 

a•/  Az  elitéltek iskolán kivüli oktatása. / Bv.Szemle •196o. feb-

ruári számában /.. 	. 

b./  Hogyan  haladtunk .előre az elitélt aktivák. kiválasztásában és 

tervszerű irányitásában. / Bv. Szemle 196o. októberi számá-

ban. /. 	 . 

c./ A letartóztatottaknak adott kedvezmények helyes alkalmazásáról. 



/ Bv. Szemle 1961. márciusi számában /. 

d./ .A Heti Hiradó felhasználása a letartóztatottak világnézeti 

nevelésében. / By.  Szemle 1962. januári számában /. 

e./ A letartóztatottak fegyelemre nevelésének néhány gyakorlati 

kérdése. / By.  Szemle 1962. juliusi számában, közösen Ráth 

András  by.  h gy-al; /. 

f./ Gondolatok a  barátságról.  / Heti Hiradó 1962. évi 7 szám. / 

g./ Néhány szó az őszinteségről. / Heti Híradó 1962. évi 9•szám. / 

3. A BM.  By.  nevelőképző tanfolyamár;, 1961-ben a letartóztatottak 

erkölcsi neveléséről iskolai  jegyzetanyagot készítettem. Ez  mint 

tananyag  került leadásra, s jelenleg is a nevelők továbbképzési 

aryaga. 

Disszertációm elkészitésével az a célom, Bogy ezáltal hozzá-

járuljak a biintetésvégrehajtás nevelőmunkájának elméleti meg-

alapozásához. 
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I. Fejezet. 

A letartóztatottak fegyelemre nevelésének alapvető kérdései.  

1./ A fegyelemre nevelés helye és szerepe a letartóztatottak 

nevelésében.  

Minden társadalmi rend igen nagy gondot forditott - szükségletei-

nek megfelelően - az állampolgári fegyelem kialakitására. E téma 

feldolgozása nem teszi lehetővé a történelmi visszapillantást, 

mert célja kizárólag a szocialista társadalmi rend keretein be-

lül a büncselekményt elkövetők fegyelemre nevelésének elemzése. 

Az egy-egy társadalomban folyó fegyelemre nevelés célja, tartal-

ma, eszközei és módszerei fel dolgozása önmagában is megfelel 

egy teljesen önálló munkának. 	 . 

A szocialista társadalom r endkivül nagy igénnyel lép fel a tár-

sadalom tagjainak nevelése tekintetében. A kapitalizmus megdön-

tése után a szocializmus épitésével egyidőben kell kialakitani 

az uj, a szocialista társadalom igényeinek és szükségleteinek 

megfelelő, szocialista erkölcsi tulajdonságokkal rendelkező 

embert .is. Ezt a nevelés által éri el. 	 . 

A szocialista t. .rsadalom nem mondhat, s nem is mond le a tör-

vényeivel szembe került emberek megjavitéséról, átformálásáról, 

neveléséről. Ellentétben a kapitalista társadalommal, - ahol a 

törvényekkel szembe került emberek büntetésének célja a megtor-

lás és elrettentés - a szocialista társadalom büntetésének és 

ebből következően büntetésvégrehajtásának célja a bűncselekményt 

elkövető megjavitása, nevelése. 

Az, hogy a kapitalista társadalomban a büntetés céljának a meg- 



torlást  tekintik, bizonyitjdk egyrészt a XIX. szdzadi büntető-

jogi iskolák e kérdéSben vallott  felfogásai, másrészt büntetés-

végrehajtáSi rendszereik, melyekből a bUnbánatra való serkentés 

céljából az elkövetett büncsetény megtorldsa, a banyargatds 

kbvetkezett. i4 nézetek közül legszélsőségesebb a kriaindlantro- 

• pológiai irányzat. Jargorodszkij a, büntetőjogi büntetés c. 

könyvében erről a következőket irja: 

" A kriMindlantropológiai irdnyzat képviselői / Lombrosó, Garo-

faló, erri  és  iásk / azt hirdették, hogy állitólag van egy 

született bünöző ipus, amely a biológiai atavizmus eredménye, 

hogy  a  ounozo  tulajdonságok átöröklés utján szállnak át.  

..jzen az_alalDon azt javasolták, hogy a megtorló intézkedéseket 

nets az elkövetett cselekménynek megfelelően kell megállapitani 

- ami már nem elégithette ki a bdrzsoázidnak a metorlá intéz-

kedésekkel szemben támasztott igényeit -9 hanem a bünöző tipu-

sának megfelelően. A büntetés feladata a büntettes ártalMat-

.lanná tetele: " a született bünözőt " ki kell végezni, élet- 

fogytiglan  cl kell különiteni, lakatlan szigetre kell depor- . 
tálni, kasztrálni vagy steraizálni kell, hogy megfosszák a 

büncselekmény elkövetésének iziki lehetőségéől és hogy ne-

gativ biológiai tulajdonsdgai ne szállhassanak át utódaira. " 

" Az antropolgiai irdnyzatoknak különösen pe(Iig szélsősé- .  

ges képviselőinek azok a nézetei, amelyekben azt követelték,hogy 

orosokból és jogászokbel 'Kt:11bn bizottságot kell felállitpni 

az eesz lakossáo: ellenőrzésére es a született bünözőket jel-

lemző ismertetőjeleket felmutató személyek elkülönitése céljá- 
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1361 1  - tulsdgosan messze mentek, a XIX. század végén még elfo-

. ,:adhatatlanok voltak a burzsodzia számára. Csak a 7a. század 

30-as 6veiben, a  német  fasizmus faj elmél et ében  találták  meg a 

antro'polgiai irányzatok a nieguk aakorlati me gval ósu-

lását. A fasizmus átvette a krimindlantrepolágiai irdwzat bar-

bár elméleteit ás széles körben alkalmazta őket a gyakorlatban." 

/ I. kötet 16o-161 oldal. / 

A kriminálantropológai irdnyzat hirdetői  azzal, hogy az örök- 

• lbtt tulajdonsá.Lokat váltortathatatlanokk tüntetik fel, lénye-

gében tagadjak a bidneselekmény elkövetőjének megvelltortathatósá- 
- 	 ' gát  és  nevelhetőségét.  . . 	 .z hibás  nee A  tudomány  mai állása  eze- 

rim az ember öröklött tulajdonságai aják hajlamait, melyet a 

nevelés fejleszt ki, illetve az ember rossz tulajdons& -4ai neve-

lés utján megváltortathaták. 

A mai burzsod társadalmi rend jogfelfogása szerint is a büntetés 

tartalma a megtorlás, melyet a letartáztatottak saját bőrükön 

éreznek, s a büntetés célji.ként a társadalom többi tagjainak a 

büncseleményektől való visszatar .;dt jelölik mer.;. A  burzsoá  

büntetés, s b ntetásv reh ajtás ma sem mentes tehdt attól, ho gy 

a büntetést Jaegtorldsként alkalmazza. 

A szocialista társadalmi rend nemesak pedagógiájában, hanem 

jogfel-fogásan is az euiber nevelhetőségét hirdeti, s ebből ki-

indulva meg is szabja a büntetés ás ezen keresztül a büntetés-

vé6zrehajtás célját. Ezt a célt tükrözte  már az 195o. évi II.tvr. 

/11 bekezdése,  amely kimondta: " A büntetést a  dolgozó  

nép védelme erdekáben, a büntettet elkövető raegjavitzsa ás neve-

lése, továbbá a társadalom tagjainak a bLinözéstál való vissza-

tartEisa végett kell alkalmazni. " 

Hasonlőképpen határozza. meg a büntetés célját az uj Eiintet 
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vénykönyv, melyet az országgyülés az 1961. évi V. törvényben 

fogadott el. Ennek 34.-a kimondja: " A büntetés célja: a tár-

sadalom védelme érdekében a bűntett miatt a törvényben megha-

tározott joghátrány alkalmazása, az elkövető megjavitása, to-

vábbá a társadalom tagjainak  visszatartása a bűnözéstől ". 

A szocialista társadalmi rend, mint az idézett törvénycikkek 

is bizonyitják arra törekszik, hogy a törvényeivel szembe ke-

rült embereket megj avitsa, nevelje. 

Az ember nevelhetőségét hirdető és célultüző jogfelfogás elle-

nére is volt - s bizonyos mértékig még ma is fellelhető - a 

büntetésvégrehajtás személyi állományúnál egy olyan nézet, hogy 

a bűnözők egy jelentős része nem nevelhető. Különösen elterjedt 

volt ez a mdr többszörösen bűncselekményt elkövetőkkel szemben. 

Ezen nézet leküzdése nélkül szocialista bLtntetésvégrehajtás nem 

lehetséges. 

° Ez felveti a bünre vezetés motivációinak tisztázását. 

• A multban a bűnözésnek - a szubjektiv alapok mellett -, objek-

tiv társadalmi-gazdasági alapja volt, s •ez a társadalmi-gazda-

sági alap volt a.döntő. A börtönből kikerült egyén, aki szaba-

dulása után a társadalomban ismét szembe találkozott ezekkel az 

objektiv társadalmi-gazdasági okokkal, s ezért a burzsoá társa-

dalomban ha nevelni is akarták volna a büncselekmérr; t elkövető-

ket, akkor sem járhatott. volna eredménnyel. Ilyen objektiv tár-

sadalmi-gazdasági okok: kizsákmányolás, munkanélküliség, az utal-- 

.kodó osztálynak való kiszolgáltatottság,• a jogfosztottság, há-

boruk stb. 

A szocialista társadalomban a büncselekmény elkövetésének alap- 
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vető objektív okai megszűntek, s ennek főképp szubjektiv okai 

vannak.  Ez  azonban semmiképp sem jelenti azt, hogy ma  már  ha-

zánkban / különös tekintettel arra, hogy még csak az átmeneti 

időszakban élünk, csak a szocializmus alapjainak lerakása fejező-

dött be, s hátra van a szocializmus teljes felépítésének idősza-

ka,!, nincs egyáltalán objektív alapja a büncseIekméxy elköve-

tésének. 

Dr. Molnár József " A fiatalkoru bűnözők körében végzett szemé-
, 

lyiségvizsgálatokról " cimü cikkében - megjelent: Kriminaliszti- 

kai tanulmányok c. kiadványban 1962. Közgazdasági és Jogi Kiadó - 

erről a  következőt írja: " A társadalmi környezet a szocializmus 

építése ' során egyre kedvezőtlenebb a bűnözés számára. Egyre in-

kább gyérülnek az u.n. "ob jektiv" krimogén tényezők. 2 még meg-

lévő tényezőket sem a szocialista társadalom, hanem az átmeneti 

kor ellentmondásos jellegével magyarázhatjuk; pontosabban a 

kapitalista társadalom erkölcsi, világnézeti maradványainak és 

a nemzetközi méretekben folyó osztályharc követ kezményeinek. 

Tapasztalatunk szerint ilyen tényezőként foghatjuk fél a má-

sodik vílágiiáboru hatását, illetve következményeit ... az 1956-

os ellenforradalom káros következményét, egres rétegek deklasz-

szálódását ... A társadalomban létező krimógén tényezők csökke-

nése éppen ezért természetszerűleg felhívja a  figyelmet  az el-

követő személyében található szubjektiv krimogén tényezők fo-

kozottabb vizsgálatára ". / 121 old. / 

Dr. Vermes Miklós " A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények 

kriminológiai vizsgálatának néhány módszertani tapasztalata " 

címmel megjelent  cikkében - megjelent:  Kriminalisztikai tanul- 
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mányok c. kiadványban 1962. Közgazdasági és Jogi Kiadó -, né-

hány következtetést von le a büncselekmények objektiv és szub-

jektiv okaira vonatkozóan. 

Ob j e ktiv okokként emliti : 

az ellenőrzés hiányát, 

- a helytelen vagy felületes ellenőrzést, 

- az ellenőrzők részvételét a büncselekmény megvalósitásában, 

- a helytelen szervezeti vagy agyviteli rendelkezéseket. 

Szubjektiv okokként emliti: 

- az elkövető osztályhelyzetét, 

- a szakképzettséget, két vonatkozásban 

- a hiányát, ebből következően a. kötelező ellenőrzés elmulaszté- 

sát, 

- a meglétét, mikor ezt felhasználva a többieknél lévő hiány 

esetében büncselekményt követ el, 

- a büntetett előéletet, 

- a káros szenvedélyeket, 

- az elkövető családi, nevelési körülményeit., baráti társaságát, 

- az iskolai végzettséget, foglalkozást, foglalkozásra való kikép-

zést, 

- vagyoni és jövedelmi viszonyokat.. 

A tanulmány 84-85 oldalán a  következőket mondja: az "...objeLtiv 

okok és körülmények önmagukban nem váltanak ki büncselekményt, 

illetve nem !renden esetben, mert az emberek nagy részénél ezek 

csupán lehetőségként jelentkeznek, amelyet nem használnak fel, 

illetve nem élnek vele, tehát nem is .kerülnek büncselekmény vo-

natkozásában oksági kapcsolatba.  Az okság .folyamata csupán akkor 
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áll elő, ha valamely személy ezeket felhasználva, személyiségé-

vel kapcsolatos, szubjektív okoknál fogva bűnös magatartást követ 

el " 	. 

Dr. 'Iiiolnár és Dr. Vermes fent idézett cikkeikben azt bizonyít-

ják, hogy a szocialista társadalomban a büncselekmények alapvető 

objektív okai / kizsákmányolós, munkanélküliség, a  kiszolgálta 

tot tság, a jogfosztottság / megszüntek. A még meglévő 'objektiv 

okok nem szükségszerűen fakadnak a szocialista társadalom gazda-

sági és politikai rendjéből. A még meglévő objektiv okok - lehe-

tőségek - döntően a szubjektiv okok alapján válnak büncselekmény-

nyé. Dr. Vermes tanulmányából ez kitűnik, mikor leszögezi, hogy 

" az objektiv okok önmagukban nem váltanak ki bi.ncselekményt " • 

Csak a szubjektiv okok alapján kerülnek az objektív okok a bün-

cselekménnyel oksági. kapcsolatba., Dr. Molnár és Dr. vermes hibá-

jaként kell azonban felvetni, hogy a szubjektív okok között fel 

sem  vetnek olyan erkölcsi, jellembeli negativumokat, mint az 

akaraterő vagy önfegyelem hiánya. A biinelkövetésben szerepet 

játszó okok ,között pedig a legtöbb esetbe jelentkezik az ön-

feele:m hiánya, Láz akaratgyengeség. 

A letartóztatottak körében végzett vizsgálataim életkor és az 

elkövetett büncselekmény jellege szerint is eltérnek Dr. Molnár 

és Dr. Vermes által vizsgált elitélt csoportoktól. Az általam 

folytatott vizsgálat alá vont személyek életkora különböző, s 

elkövetett büncselekmértr eik között a köztörvényinek minősitett 

büncselekmények szinte valamennyi formája fellelhető. Az elköve-

tés motivációit illetöen részben igazolja, részben bizonyos mér-

tékig módosítja és kiegészíti Dr. Holnár és r. Vermes által 

megállapítottakat. A letartóztatottak összetétele ezt jórészt 
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indokolja is. ' 

A vizsgálat szempontjainak össze llitásáná.l az vezetett, hogy  egy-

részt feltárjak néhány nem  a társadalmi rendszerből fakadó, de 

mégis meglévő és ható objektiv motivációt, másrészt a szubjektiv 

motivációk vonatkozásában kimutassam az akaraterő ós önfegyelem 

hiányának jelentős szerepét a ban elkövetésében. 

A vizsgálat alá vont letartóztatottaktól összegyiijtött adatok a-

lapján - a teljesség igénye nélkül, hiszen más vizsgálati szem-

pontok alapján más motivációk is feltárhatók - a büncselekmények 

elkövetésének motivációit az alábbiakban lehet összegezni: 

Objektiv motivációk:  

1./ A mult társadalmi rendszer  erkölcsi maradványai. 

- A vizsgálat alá vont személyek tulnyomá többsége fiatalságát 

a mult társadalmi rendszerben élte le. A férfiak 86 -a, a 

nők 68.6 -a tul van a 3o életévén. A vizsg .lt személyek kö-

zdl a-férfiak 41-5o év között/38.2 %,/a nők. 31-4o év között 

n  /Y1.4 követtek el legtöbben báncselekményt. Az a tény, hogy 

a vizsgált női elitéltek ma jdnem 3/4 része / 72.8 	/ 2o-4o 

év között van, frappánsan bizonyitja a mult társadalmi rend-

szer erkölcsi maradványát, mert ezek büncselekményei között 

főként az üzletszerű kéjelgés szerepel. Ez a böncselekmény 

jellegénél fogva ezen életkorban lehet csak eredményes, az 

elkövetők erkölcsi felfogása szerint "kifizetődő". 

2./ A molt társadalmi rendszerből örökségként ránkraaradt, s még 

fel nem számolt rossz lakásviszonyok. 

A vizsgált személyek közit házasságban, vagy házasságon ki- 

viil együtt él 35.9 (A l  s önálló lakással csak 34.4 r rendelke-

zik. Ennél sokkal rosszabb képet mutat,-ha az "igényjogosult"-ság 



szempontjából vizsgáljuk az adatokat. Ha a nőtlen9k, hajado- 

nok 25.7 %-ból levonjuk az e csoportban a házasságon kivül 

együtt-élők 4.8 %-át, akkor. a  vizsgált személyek közül 79.1. %. 

lenne .önálló lakásra "igényjogosult". Ez a tény képet nyujt 

arról, hogy a vizsgált személyek közül miért •lettek sokan a 

lakásügyekkel kapcsolatos bűncselekményért büntetve. Ezek 

között szerepel csalás / több személytől vett fel pénzt 

lakás szerzésre, adta el lakását több embernek j', lopás, 

sikkasztás / lakás épitésére,-vagy vételére stb. /. 

3./ Szakképzettség hiánya, s ez ebből következő alacsony jövede-

lem. 

Dr. Vermes következhetésével ellentétben a szakképzettség 

hiányát és a jövedelmi viszonyokat objektív okként kellett 

megállapitani. Fentebb bizor jitást nyert, hogy a  vizsgált 

személyek zöme a mult társadalmi rendszerben élte ifjuságát, 

s általánosan' tudott, - s ezt vizsgálataim adatai is igazol- 

ják -, Logy a muitban sokak már gyermek korban kénytelep k 

voltak dolgozni. Az, ho gy  a vizsgált személyek 48.9 -nák 

semmiféle szakképzettsége nincs és segédmunkásként, vagy  

alkalmi munkán dolgozik , elsősorban a mult társadalmi rend-

szerből fakad. A szakképzettség hiánya csak másodsorban 

jöhet számításba szubjektiv okként, atekintetben, hogy nem 

próbált a felszabadulás után szakképzettséget szerezni, ha-

bár erre lehetőség bőségesen volt. Ebben azonban egyrészt a 

megélhetési viszonyoknak, másrészt az általános müveltség 

alacsony voltánák is szerepe van.  

4./ Az  általános 'müveltség alacsony szinvola.na. 

Dr. Vermessel ellentétben ezt is objektív okként kellett, a 

szakképzettség hiányával kapcsolatosan ismertetett okok miatt 
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megáll api t ani . 

A vizsgált személyek közül csupán 48.8 %-nak van meg a VIII. 

általános, vagy ennél magasabb iskolai végzettsége. Ennél 

figyelembe kell venni azt is, hogy sokan a büntetés végre-

hajtásának ideje alatt végezték el a VIII. általános isko-

lát. Ezt mutatja az, hogy a VIII: általános iskolai végzett- 

séggel nem  rendelkezők 36.1-a a beintetés ideje alatt is-

kolai oktatásban vett részt. 

Szubjektiv motivációk:  

Vizsgálataim alapján a bonelkövetés szub j ektiv motivációiként 

az alábbiakat állapitottam meg: / Az erre vonatkozó adatokat 

.a 3. 4. sz. mellékletek tartalmazzák. / 

= tulzott alkohol fogyasztás, 
- szerencsejátékok•mértéktelen űzése / kártya, lóverseny stb./ 

- költekező, züllött élet, 

- tulzott igény, 

- könnyelműség, felelőtlen életmód, 

- munkanélküli élet, 

- kalandvágy, 
- rossz baráti kapcsolat. 

Megjegyzés:  

1. A kikérdezés módszerének alkalmazása során kitünt, s némelyik 

önélatrajzból is kiviláglott, hogy a káros 'tulajdonságok kialaki-

ö tásában, meglétében jelentős szerepet. játszott az önfegyelem hi-

ánya, az akaratgyengeség. Az alábbiakban példákon keresztül bizo-

nyitom e meg,llapitást. 

2. A költekező, züllött élet, a tulzott igény, a  könnyelmüség, fe-

lelőtlen életmód és munka nélküli-élet főként a titkos kéjelgésért, 
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lopásért, zsebmetszésért elitéltekre volt jellemző. A könnyel-

műség, felelőtlen élet a fentieken tul a csalásért, sikkasztás-

ért elitéltekre is igen jellemző volt. 

3. A rossz baráti kapcsolatot azért kellett a s,ub jektiv motivá-

ciók között emliteni, mert a vizsgálat során a legtöbb esetben 

az tűnt ki, hogy ezen barátok társaságát a bűncselekményt elkö-

vető maga kereste. 

A bűncselekmény elkövetésének okait kutatva meg kellett állapi-

tani, hogy a letartcztatottak is  elsősorban  a szubjektiv motivá-

ciókban látják a bűncselekmény bekövetkezését. Ennek bizonyitá- 

sára álljon itt az alábbi néhány példa. 

M.B. letartóztatott életrajzában ezt irja: " Többször kellett 

• bünhcdnöm, hogy  belássam, az. élet amit eddig  folytattam, léha 

és felelőtlen, hogy aftársas egyiittlétnek nem annyira ünnepnap-

jai, mint inkább hétköznapjai vannak, hogy a magam könnyű hasz-

na, a hamis uton szerzett pénz nem értékes. " 

Sz.P. letartóztatott arra a kérdésre, hogy mire kellett a lopás-

bál származó pénz, a következőket válaszolta: " Gyorsan akartam 

venni egy motort vagy autót. A spóroláshoz idő kell, nekem ez 

nincs. Erre fizettem rá. " 

Az önfegyelem hiányára, a gyenge akaraterőre utalnak az alábbi 

esetek: 

Arra a kérdésre, hogy milyen okok késztették a bűncselekmény el-

követésére az alábbi válaszokat adták: 

egy  25 éves fiatalember,  aki több társával parkirozó autókat 

fosztogatott, vagy tulajdonitott el, s használta: "Tessék elhinni 

erre semmi okunk nem volt, csupán a szórakozás, az érdekes kaland 
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az  ujszerü izgalom keresése. Néha persze tul sok volt az iz-

galom, de egyikünk sem  merte ellenezni, nehogy gyávának tart- 

~ 	 n sák " .  

c~ 

K.I. letartóztatott: "Nagyon restellem  magam, hiszen már annyi-

szor fogadtam, hogy soha többé nem fogok börtönbe kerülni és  

mindig a gyenge akarat győzött " .  

G.A. letartóztatott: " Azt hiszem, gyenge akaratu vagyok és be-

folyásolható "  

Ide vonatkozóan példa az alábbi két büncselekmény elkövetése  

is. 

M.K. letartóztatott társadalmi tulajdon elleni lopásért töl- 

ti többéves büntetését. Biincselekménye motivációiként a követke-

zőket lehet megállapitani:  

- szerette a társaságot, rendszeresen baráti társaságban töltöt-

te szabad idejét,  

- a társasága férfi tagjai jól kereső fiatalemberek voltak, szü-

leiknél éltek,  

- M.K. közepes fizikumu, átlag munkás, átlag keresettel,  

- a társaság rendszeresen zenés vendéglőkben szórakozott, a szám-

lát felváltva fizették,  

- M.K. fizetése nem volt elég arra, bogy  mint egyedül élc ember  

eltartsa magát, s a reá is eső nagy össze gli számlákat is fizetni  

tudja,  

- becsvágya azonban nem  engedte  bevallani gyenge anyagi helyzetét,  

- az üzemben ahol dolgozott, az ellenőrzés hiányosságait kihasz-

nálva rendszeresen lopott, s ebből fedezte társasági kiadásait.  

B.M. letartóztatott azért tölti büntetését, mert mint szénszálli- 

tó munkás társaival közösén csalt a mérlegelésnél és a fennmaradó  
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szénmennyiséget eladták.  

• Bűncselekménye elkövetésének motivációi:  

- börtönből szabadulása után a TÍKER-nél helyezkedett el,  . 

- szállitámunkás társai a fenti bűncselekményt már folytatták, mi-

kor közéjük derült, 

- eleinte  nem akart  részt venni benne,  tiltakozott,  a börtön hatá-

sa alapján, 	 . 

- társai. azonban gyávának nevezték, gunyolták,  

-.látva, hogy társainak ebből milyen haszna van, s az ellenőrzés- 

től .sincs mit' tartani, rövidesen ő is részt vett a bUncsélek- 

mény b en.  

Számtalan ilyen és hasonló  példát lehetne felsorolni, de a fen- 

tick is mutatják a következőket: .  

fellelhetők a bűnevezetés objektiv és szubjektív okai.  

Ob j ektiv okok: 	 . 

- ellenőrzés hiánya,  

- rossz baráti környezet,  

Szubjektív okok: 	 . 

- becsvWgy,  

- anyagi előnyszerzés . , 	 . 

- gyenge akaraterő. 	. 

Természetesen a két bűnelkövető környezetében voltalti pozitív pe-

dagógiai hatások is. / Pl. a munkahelyen a wüvezető intelmei, az  

élenjáró munkatársak példája stb ./ A bünrevezetó inditékok azon-

ban erősebbek voltak.  

Mindkét példánál fő oknak az akaraterő. gyengeséget, önfegyelem  . 

hiányát kell me góllapit ani. M.K. megfelelő  akaraterővel és ön-

fegyelemmel nem -  fezültvolna abba a helyzetbe, hogy büncselek-

mén.~yt kövessen el, mert urrá tudott volna lenni becsvágyán,  
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s bevallotta volna társaság nük, hogy anyagilag nem bírja az 

ilyen szórakozással járó kiadásokat. Társasága ezt vagy megérti, 

s más szórakozást keresnek  együttesen,  vagy M.K. és társasága. 

között szakitásra kerül sor. 

Ebben az esetben is akaraterőre és önfegyelemre lett  volna szük-

sége. 

B.M. letartóztatott is akaratgyengesége miatt került ismét börtön-

be. Kezdetben sikerült .a csábításnak ellenállnia, akaratereje, 

önfegyelme megtört társai gunyolódása és "érvei" / érveltek az 

. ellenőrzés elmaradásával és felületességével  /‚s  anyagi előny-

szerzés következtében. Részt vett a böncseleléry ben, hogy ne 

tartsák gyávának / ál-becsvágy/, s anyagi előnyök miatt. 

Az .akaraterő hiányának a bünelk.övetésben szerepet játszóvoltáról 

szál B.  Imre élitéltnek a Heti Híradóban /1/ 1964: októberében 

megjelent cikke is. 

." 'Á minap éppen ugy, mint máskor, pontos időben vonultunk a munka-

helyünkre, mikor a hátam mögött megszólalt egy hang: 

Imre, hát te is ujra itt vagy? 

Mintha villám csapott volna a közelembe, ugy fordultam meg. Rög-

tön megismertem a hang  gazdáját. Egy hosszabb idős elitélt társam 

szólt, akivel már az  előbbi büntetésemet is töltöttem. 

Imre, nem  gondoltam  volna, hogy te ujra visszakerüljél! Már csak 

a Heti Híradóban közölt cikkeid után itélve sem. Emlékszel, hogyan 

ostoroztad te akkor az ujra meg ujra visszaesőket. 

Idézte a saját szavaimat - melyek ugy pattogtak, zuhogtak reám, 

mintha korbáccsal ütöttek volna. Éreztem, hogy fokozatosan elönt 

a forróság. Az arcomat égette a szégyen. 

/1/ A Heti Hiradó a Bv.Országos Parancsnokság kiadásában megjelenő 
heti lap, mely rendszeresen közöl elítéltek  által irt leveleket. 
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- Mondd, ezek után kinek  higgyen az ember? 

- Teljesen igazad van - erősitetteui meg szavait. - Minden lehe- • 

tőség megvolt arra, hogy szabadulásomkor beillegzkedjek a becsü-

letes emberek soraiba. a nem éltem ezzel a lehetőséggel, gyenge 
a 

voltam, Mint követtem el és bü.nhőönöm kell ujra érte. 

Tanuljon belőle mindenki. Mert: nem elég csak a nagy szavakat 

hangoztatni, jobbra-balra fogadkozni. Igéretünket szivós . ak c at-

tal be is kell tartani. Mert ime az én esetem. A saját szavaimmal, 

fogadkozásaimmal szégyenitettek meg. Még csak nem is védekezhetek. 

Nem hárithato;n senkire és semmire a felelősséget - mint ahogy azt 

egyesek teszik. Minden mellébeszélés nélkül egyedül csak én, és 

senki más nem hibás abban, hogy itt vagyok ujra a börtönben. 

Az én esetemben a szó már nem segit... Ide tettek kellene], őszin-

te tettek. VaS ka attal kéll bizonyitanom! " 

Mindezek mutatják: az akaraterő és önfegyelem hiánya döntő szere-

pet játszik abban, ho ,r a bLin utjára kerüljön az. egyén. Ez azon-

ban nem jelenti azt, hogy minden akaratgyenge, vagy önfegyelem 

hij ján lévő egyén bűncselekményt követ el.  Az objektiv és szubjek-

tiv tényezők közül egyebeknek is közre kell játszania ebben, mint 

• a példák is mutatják. Megfelelő akaraterővel és önfegyelemmel ren-

delkező ember azonban képes urrá lenni ugy az objektiv, mint a 

szubjektiv tényezőkön, mely a biinelkövetés irányába vinné. 

Következéskép p en le kell szögezni, hogy a szocialista társadalmi 

rendszer viszonyai között a bünelkövetés alapvető okai szubjektiv 

eredetűek, melyben döntő szerepet játszanak az akaraterő és önfe-

gyelem hiánya. . 

A fegyelem az emberi élet és tevékenység egyetlen területén sem 
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nélkülözhető. Az ember társas lény, terrnel.űtevékenysége során 

szerzi meg a létfenntartásához szükséges javakat. Ez pedig ma-

gasfoku önfegyelmet követel az embertől atekintetben, hogy eleget 

tegyen a társadalmi együttélés szabályainak. A társadalom együtt-

élési szabályainak teljesitése azt jelenti, hogy eléget kell ten-

ni a társadalom iránti kötelességeinek, törvényeinek. Ez megköve-

teli, hogy saját érdekeit, vágyait, kivá.nságait képes legyen ösz-

szeegyeztetni embertársai vágyaival, kivánságaival, érdekeivel s a 

társadalom érdekeivel. Ezért olyan tulajdonságokkal kell rendel-

keznié, hogy le tudjon mondani bizonyos dolgokról. Ez a tulajdon-

ság az akaraterő és az önfegyelem. A letartóztatottak pedig a 

fentebb bizony itIt tak szerint azért követnek el büncselekménYt, 

mert többek között nem rendelkeznek elegendő akaraterővel, ön-

fegyelemiel, ahhoz, hogy embertársaik vagy a társadalom érdekei- a  

vel ellentétes vágyaikon, kivánságaikon felül  tudjanak kerekedni, 

s az együttélési szabályok, törvények követelményeit képesek le-

gyenek teljesiteni. 

Ilyenk pl. azok a letartóztatottak, akik élet és testi épség 

veszélyeztetése, gázolás miatt lettek elitélve. kiint gépjármü-

vezetők ittassan vagy ;gyorshajtás következtében - sokszor e 

kettő párosulva,- veszélyeztetik utasaik életét, testi épségét, 

gázolnak. Ezen letartóztatottak nem tudnak urrá lenni italozási 

vagy száguldási - gyorshajtási - szenvedélyeiken. Mások önző 

hajlamaikon nem képesek uralkodni, vagy mert egyéni érdekeiket, 

kivánságaik teljesi tését mások rovására, kárára is képesek ki-

elé giteni, s ezért lopják meg embertársaikat vagy a társadu 7 - 

i tulajdont. Az állampolgárok önfegyelme társadalmi igény, az 

állampolgári kötelességek, a társadalom együttélési szabályai be- 
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tartásának nélkülözhetetlen előfeltétele. Bár az állampolgári fe-

gyl.ern kialakitása társadalmi szükségből fakad, világosan kell 

azonban látni, hogy  az egyes emberek fegyelmezettsége / amelynek 

összességéből tevődik össze a társadalom szilárd fegyelme /, az 

. egyes emberek védettségét is szolgálja. M:,karenkó több alkalommal 

is utal erre példákon keresztül cikkeiben  ás beszédeiben. 

Az emberek nevelése - i gy  fegyelemre nevelésük is - nem öncélu, 

hanem agy" társadalom igényének, követelményének megfelelően folyik, 

hiszen a társadalom szárvára történik. A letartóztatottak nevelé-

se is társadalmi igény, egyrészt, mert  büntetésük töltése alatt 

is a társadalom tagjai maradtak, másrészt a büntetésük kitöltése 

után visszakerülnek a szabad emberek körébe, de a társadalom ak-

kor már megváltozott embert, kötelességteljesitő állampolgárt 

vár vissza. 

Mindezekből követ kezik, hogy a letartóztatottak nevelésében 

alapvető feladat az akaraterő ás önfegyelem kialakitása, formá-

lása, szilárditása vagyis nevelése. 

2./.A fegyelemre nevelés kriminá.lpedagógiai értelmezése.  

A büntetésvégrehajtás nevelőmunkájában a fegyelemre nevelést olyan 

tevékenységnek tekintik, amelyben egyrészt a börtön megtorló jelle-

ge, másrészt a jutalmazás és büntetés érvényesül. Ez nem nevelés, 

hanem fegyelmezés ás a kriminálpedagógia leszükitésé t eredményezi. 

Ezzel kapcsolatban felbetődik a krimindlpedagógia létjogosultsá-

gának kérdése is. Br. Ágoston György "Pedagógia I. 	nevelés el- 

mélete " / 1962. tankönyvkiadó / c. könyvének befejező részében 'a 

következőket mondja: 

Régebben sajátos pedagógiának számított a bünügyi pedagógia /kri 



- 26 - 

minálpedagógia / a bűncselekményt elkövetett vagy a bűnözés ve- 

szé :gének kitett gyermekek nevelésével foglalkozó tudomány. A peda.-

gój ának ez az alkalmazott ága közeli rokonságot tartott a jogtudo-

mánnyal A szocialista pedagógiai felfogás azt az elvet vallja, hogy 

a büncselekményt elkövetett vagy a bűnözés veszélyének kitett 

. gyermekek különleges nevelést nem igényelnek. 

Makarenkóra hivatkozva rámutat még itt arra, hogy " a  pszichikai-

lag nem sérült, ép idegrendszerű bűnt elkövetett vagy szociálisan 

elhanyagolt gyermekek kellő gondoskodás után, / jól szervezett / 

pedagógiai környezetben, rövid idő alatt ugyantiey viselkednek, 

mint más, jó körülmények között felnőtt gyermekek, igazolva ezzel, 

hogy a bűnözés, forrása a rossz környezet és nem "velük-született" 

természetük". 

Dr.  Pál László a "Belügyi Szemle" 1963. évi április 4. számában 

" A kriming1pedagcgia alkalmazása a büntetésvégrehajtásban. " 

cimmel a 15. oldalon vitába száll Ágoston professzor Ma1karenkó tani-

tásai alapján tett megállapitásaival, s a következőt írja: 

" A szerzőnek helyes  az az állásfoglalása, hogy a "bűnözés veszé-

lyén ek"kitett gyermekek "különleges nevelést " nem  igényelnek, s 

ezeknek nevelését a pedagógia feladatának tekinti. Nem helyeselhe-

tő azonban, hogy a "büncselekiiényt elkövetett" gyermekek nevelése 

tekintetében ugyanezt vallja; ha a büncselekmény elkövetőit szabad-

ságvesztésre itélik, éppen e beintetés által kerülnek ki á pedagó-

gia hatásköréből. Azt hiszem abban  nem  lehet vita, hogy a szabad-

ságvesztés ideje alatt is nevelni kell a büncselekmények elkövetőit, 

ez a nevelés azonban nem lehet azonos a. szabad életben folyó mire-

léssel, mert a biintetésvégrehajtás eljárásai "alapos eltérést" je-

lentenek a pedagógiától. Olyan speciális pedagógiai eljárásokra van  
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tehát szükség, amelyek a büntetésből adódó végrehajtási eljárások-

kal összhangban vannak. Végin a szerző kifejezetten a fiatalkorua 

vonatkozásában veti el a krimindlpedagógiát, nyitva hagyja a fel-

nőtt korunk tekintetében alkalm.azhat.óságának kérdését. " 

Dr. Pál László cikkének idézett részében az alábbi tévedésekre 

kell rámutatni: 

Helytelen ilyen mereven elválasztani a bűnözés veszélyének kitett 

és a bünt elkövetőket. Egyrészt azért, mert a bűnt elkövetők a 

bűnözés veszélyének kitettek közül kerülnek. ki. Másrészt a büncse-

lekmény elkövetésének objektiv / környezeti / és szubjektiv okai 

vannak, melyben jelentős szerepe van a nevelés hiányának vagy a 

helytelen irányu nevelésnek. Ennek következtében a gyermekbü.nö-

zés döntően pedagógiai probléma. 	. 

ugyanakkor hibás az a következtetése is, hogy . Ágoston professzor 

"a fiatalkoruak vonatkozásában elveti a krimindlpedagógiát". 

Hibás azért, mert figyelmen kivül hagyja Ágoston professzor követ-

kező megállapitásait: " A  bűnös, a gyermekbiróságok által elitélt 

gyermekek elhelyezését is megtelelő nevelőintézetekben_ körültekin-

tően kell megszerveznünk..Szigoruan külön kell választani a nor-

mális gyermekeket és a  gyógypedagógiai  nevelésben részesitendőket • . 

Mindezek a feladatok számos speciális pedagógiai, orvosi és jogi 

kérdést vetnek fel, melyekkel tudományosan foglalkoznunk kell. " 

Mindezek .világosan mutatják, hogy Ágoston professzor csupán abban 

az értelemben veti el a kriminálpedagógiát, mint különleges neve-

lést. Nem veti el azonban abban  az értelemben, mint a szocialista 

pedagógia speciális, sajátos körülmények között való alkalmazását, 

melynek "pedagógiai, orvosi ős jogi" vonatkozásait egyaránt figye-

lembe kell  Venni,  vagyis a  problémát  komplexumában vizsgálva mondja 
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ki, hogy minden vonatkozásban "tudományosan " kell vele foglal-

kozni. 

Hibás az a konkluzió is, hogy Ágoston professzor könyvében "nyit-

va hagyja a felnőttkoruak tekintetében - a kriminálpedagógia - al-

kalmazásának kérdését". Ágoston professzor munkája a gyermeknevelés 

elméletének kérdéseivel foglalkozik. Igy nem támasztható olyan 

igény, hogy miért nem tér ki a felnőtt-nevelés kérdéseire, vagy 

problémáira. 

A bűncselekményt elkövetők nevelése sem fiat:], sem felnőtt korban 

semmiképp seri kiván különleges nevelést. A büntetésvégrehajtás so-

rán folyó nevelőmunkában a szocialista pedagógia tanitásait kell 

sajátos módon ai  kalmazni ugy, hogy figyelembe kell venni az orvo-

si, a jogi és igazgatási problémákat, a jogpolitikai elveket, szer-

vezeti kereteket. A kriminálpedagó iának tehát terminológiai ér-

telemben van létjogosultsága, raelyel kifejezésre juttatjuk azt, 

hogy a szocialista pedagógia elveinek és módszereinek alkat inazása 

sajátos körülmények és feltételek között kerül alkalmazásra. Mind-

ezekből következik, hogy a büntetésvégrehajtás nevelőmunkájában 

a fegyelemre nevelés fent vázolt elvei nincsenek helyesen megh a-

tározva. 

A  fegyelemre nevelés nem szükülbet le a  kényszeritésre, -a bünte-

tésre és jutalmazásra, s méginkább nem a megtorlásra. A kényszeri-

tésben, a jutalmazásban és büntetésben látni a fegyelemre nevelést, 

azt jelenti, hogy a fegyelemre nevelést leszükitjük a fegyelme-

zésre, vagyis a  fegyelmezést tekintjük fegyelemre nevelésnek. Ez 

pedig ellenkezik a szocialista nevelés elveivel. 

3./ Fegyelmezés, fegyelemre nevelés.  

A szocialista pedagógia a fegyelmet a maga sokoldaluságában vizs- 
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gálja és elemzi. Kimutatja, ho gy  a fegyelem nem csupán a neve-

lés célj a és eszköze,. hanem a nevelőfolyamat eredménye. Nem a 

fegyelmező eszközök, a  fegyelmi i rendszabályok, hanem  a  nevelőfo-

lyamat eredményeként válik az ember fegyelmezetté. " Az iskolai 

fegyelmet nem alakithatjuk ki csupán speciális fegyelmi rendsza-

bályok segitségével. A szovjet pedagógia a fegyelmet az egész 

nevelőmunka általános eredményének tekinti.  Azt  tartja, hogy a 

magasfoku fegyelmet az iskola sokoldalu tevékenységének egésze 

biztosit ja" . / Kairov-Goncsarov-Jeszipov-Zankov: Pedagógia« 

Tankönyvkiadó 196o. 322 old. / 

A burzsoá pedagógia a fegyelmezésben látja; a fegyelemre nevelést, 

vagyis azonosítja a fegyelemre nevelést a fegyelmezéssel.. Imre 

Sándor a magyar burzsoá pedagógia egyik legnevesebb alakja a kö-

vetkezőket mondja: " A fegyelmezést sokszor ugy értik, mintha elő-. 

fordult rendellenesség megszüntetése, tehát csak a rend helyre-

állitása lenne. Ide tartozik ez is, de csak kivételes lehet. A 

fegyelmezés lényege az, hogy a növendék napról-napra észleli a 

rend értékét, s a rendetlenség kellemetlen voltát ". Néhány sorral 

lejjebb igy folytatja: "Ezer apró mozzanat megérteti a növendék-

kell, hogy rend a lelke m indennek, a. rend megtartósa feltétele 

a békés egTüttlétnak, a nyugodt, közös munkának, megelőzi a kelle-

metlenségeket. A rendtartás, fegyelmezés igazi rendeltetése tehát 

az önfegyelmezés, azaz a közösségbe való szándékos beilleszkedés". 

/ Imre Sándor: Népiskolai Neveléstan. S tudiumi kiadás 146. oldal ./ 

Hasonlóképpen fogalmazza meg ezt a problémát a Neveléstan .c. munká-

jának 32o. oldalán is . 

Az idézett, részből az tűnik ki, hogy a szerző tisztában van azzal, 

hogy a fegyelemre nevelés sokoldalu. folyamat. Csakho gy Imre  Sándor 
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a fegyelmezés alkalmazását tekinti a  fegyelemre  nevelés folyama-

tának. A fegyelmezést egyenlőnek tekinti a fegyelemre neveléssel 

- nála - az önfegyelem a fegyelmezés során alakul ki a növendék-

ben.. Ez csak kényszer-fegyelem lehet, 'hiszen maga - is kimondja 

"megelőzi a kellemetlenségeket ". 	. 

A fegyelmezett ember kialakitása., formálása tekintetében Imre 

Sándor pedagógiai álláspontjából 	hogy az önfegyelmet 

tekinti lényegesnek. Hibája e kérdésben - bár tudja, - hogy az 

önfegyelem tudatos, mégis ennek kialaki sási folyamatát ugy hatá-

rozza meg, hogy ez a fegyelmezés során alakul ki. Leszükiti a 

fegyelemre nevelés egész folyamatát a kényszeritésre, azaz a fe-

gyelmezésre. 

A tudatos önfegyelem csak az egész nevelőfolyamat eredményeként 

jöhet létre, mint ahogy ezt a szocialista pedagógia világosan 

kimutatja és bizonyitja. A fegyelmezés mint ilyen csak egyik 

eszköze a fegyelemre nevelésnek. 

A fegyelem, az ember fegyelmezettsége abban jelentkezik, hogy 

miként tesz eleget a reá háruló kötelességeknek. A kötelessége-

ket peuig mindenkor  a  társadalmi együttélés szabályainak követel-

ményei határozzák meg.  

4./ A követelmény szerepe a letartcztatottak fegyelemre  nevelésé- 

ben. 

J társadalom tagjai együttélésének  szabályai egyrészt irot tak, . 

másrészt ira tlanók. Az együttélés irott szabályait a törvények, az 

inatlanokat az  erkölcsi szokások alkotják. A társadalom egyes tag-

jainak ezekhez a szabályokhoz kell igazodniok, különben szembeke- 
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rülnek a társadalommal, vagy a társadalom egyes csoportjával, 

környezetcikkel. Az  életben az egyes enber csak ugy tudja megállni 

helyét, ha ezekhez a szabályokhoz igazodik, saját érdekeit, vi gya-

it, kívánságain stb. összeegyezteti környezete, a társadalom érde-

keivel. Ehhez megelelő akaraterővel ős önfegyelemmel kell rendel-

keznie. 

4 börtönben.. is érvényesülnek olyan együttélési szabályok alkotta 

követelmények, melyek iratlanok. Ezek a társadalom erkölcsi nor- 

• máiból fakadnak, hiszen itt is együtt élnek a letartóztatottak., 

A börtönben lévő egydttélés azonban sokkal szorosabb, mint a sza-

bad életben, mert .a nap szinte minden órájában és percében az 

egy zárkában lévők együtt vannak, mert együtt is dolgoznak. En-

nek következtében a többsé gnek ezen íratlan szabályokhoz varé 

viszonya az egyedekre agy pozitiv, mint negatív vonatkozásban 

nagyobb hatással van, mint a szabad életben. 

Pozitiv hatás: 

- Az őszinteség és becsületesség önmagához és társaihoz. 

Ez mutatkozik meg az olyan esetekben, amikor biincselekményé-

vel kapcsolatban az elkövetés o kait önmagban keresi, s nem 

másokat okol azért. Ugyanakkor a letartóztatott társainak is 

igyekszik segíteni abban, hogy bLincselekm&nyUk okait önmagukban 

keressék és tárják fel. 

- Egymás megbecsülése: amikor letartóztatott társaikban nem a 

"rabot",  hanem az embert látják, segitenek egymásnak hibáik 

kijavitásá.ban és fejlődésében. Fellépnek egyes letartőzta-

tottak helytelen magatartásával, esetleges terrorizálásával 

szemben. 

Ilyén hatással vannak társaikra rendszerint ázok a letartóztatottak, 

akik csak a büntetés, illetőleg a börtönbe kerülés után döbben- 

nek rd előző életlik helytelenségére. 
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Negatív hatás: 

Ilyén hatással a már több ízben börtönbüntetést töltő letartózta-

tottak vannak társaikra. 	. 

- Alakoskodás a bírósági szervek felé. Igy pl. kedvezőbb szinben 

igyekeznek felhintetni önmagukat. Erre oktatják társaikat, hogy 

esetleg igy kedvezőbb elbiralásban részesülhetnek, s enyhébb 

ítéletet kaphatnak. 

- Alakoskodás és hízelgés a büntetésvégrehajtás beosztottai fe-

lé.. Igy próbálnak a maguk szgmára kedvezőbb körülményeket, 

esetleg kedvezményeket elérni. Ugyanekkor ' társaikat a börtön-

szabályok be nem tartásának különféle formáira tanitjé  és 

buzdit ják. 	 . 

A börtön életének alapvető követelményeit az írott szabályok al-

kotják, relyek meghatározzák a nap minden szakára, valamint a 

magatartásra vonatkozó összes követelményeket. A letartáztatottak 

tevékenységét meghatározó szabályok képezik a letartóztatottak 

elé állított követelményeket. Ezen követelmények • tel jesitése ut-

ján-formálódik önfegyelmük, társaikhoz, az állami szervekhez, 

azok intézkedéseihez, a munkához, a termelés követelményeihez 

való viszonyuk. 

A követelményekben meghatározottakat a büntetésvégrehajtás 

/ a továbbiakban: by.  / személyi állományának ugy kell végrehaj-

tani, hogy a  börtön követelményein tul, a társadalmi élet köve-

telményeihez kapcsolja. A  by.  nevelőmunkája a fegyelemre nevelés-

ben is csak akkor lehet eredményes, ha nem kizárólagosan a bör-. 

tön fegyelmére korlátozódik, mert a börtönben folyó nevelésnek 

célja az, hogy az életre neveljen. A letartóztatott szabadulása 

után is eleget tegyen a társadalom követelményeinek, kötelességé- 

nek. 	 . 
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Ez nem  köngyii faadat, mert a börtönben a letartóztatott szemé-

lye és egész tevékenysége állandó felügyelet és ellenőrzés alatt 

'áll, melyet a letartóztatott maga is lát és érez. Ugyanakkor azon-

ban szaba.ilása után az ilyen szoros felügyelet és ellenőrzés alól 

kikerülve  csak akkor tud fegyelmezetten eleget tenni kötelessége-

inek, az együttélési szabályoknak, ha a börtönben eltöltött ide-

je alatt a börtön követelményeivel párhuzamosan a szabad élet 

. követelményeit is érvényesitik, figyelembe veszik, támaszkodnak 

rá. 

Ehhez a lehetőséget biztositják a magatartási szabályok és a 

társadalmi élet együttélési szabályai között fennálló kapcsola-

tok. Igy pl. a magatartási szabályok előirj ák: ° " .A letartózta-

tottak kötelesek a bv. személyi állomány tagjaival szemben tisz-

teletet tanusitani és őket köszöntéssel üdvözölni." Ezen köve-

telmény teljesitésére való nevelés során tul kell menni •a bv. 

személyi állomány keretén, s meg kell mutatni, hogy nemcsak a 

börtönben kell tisztelettudóan, előzékenyen viselkedni, hanem az 

idősebbekkel, embertársainkkal szemben a szabad életben is. Ezt 

az együttélési szabályos megkövetelik minden embertől. Ehhez 

kapcsolódik a magatartási szabályok egy másik előirása: " A le-

tartóztatottak kötelesek egymással szemben tisztelettudóan és 

fegyelmezetten v selkedni" . Ezen követelmény a tisztelettudó és 

előzékeny viselkedésen tul a  társadalmi egrizttélés olyan követel- 

ményeihez is kapcsolódik, mely embertársaink munkáját, annak ered-

ményeit tisztelni, értékelni és megbecsülni követeli a társada-

lom minden egyes tagjától. 	 . 

Egy más irányu követelményt állit a le4artőztatottak elé az 

alábbi magatartási szabály:." A közös zárkában elhélyezett letar- 
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tóztatottak kötelesek egymást figyelmeztetni a szabálytalan ma-

gatartásra. Ha  a figyelmeztetés nem vezet ere vényre, a szabály-

talanságot jelenteni kötelesek a nevelőnek vagy  a szolgálatban  

lévő őrnek". Ezt a követelméiért össze kell kapcsolni a társadal-

mi élet e Tiittélésének azon követelményeivel, hogy következetes 

harcot• folytassunk a fogyat éko sságok. felszámolásáért, valamint a 

bírálat és önbirálat kérdésével. Ezen tulmenően az egymásnak 

nyujtott segítség problémájával. 

Mindezekből  következik, hogy a börtönben a letartóztatottak 

elé állitott követelmények / magatartási szabályok / szerepe 

egyrészt az, hogy végrehajtása, illetve végrehajtatása során 

lehet biztositani a börtön rendjét, fegyelmét, a letartózta- 

tottakban a fegyelem-készségeinek kialakitását. Másrészt a tár-

sadalmi élet együttélési szabályaival való összekapcs7lása 

alapján, a társadalom követelményeinek megfelelően előkészite-

ni a letartóztatottat a szabad életben valö helytállásra, a 

vele szemben támasztott követelmények teljesítésére. 

A követelménynek bár jelentős szerepe van a fegyelemre nevelés 

folyamatában, azonban nem szabad figyelmen '_d vül hagyni  azt,  

hogy a követelmény a személyre irányul.. Nem közömbös, sőt 

igen fontos momentum a személy reagálása a követelmérnjre. 

5./ A személyiség szerepe a fegyelemre nevelésben.  

Minden emberi tevékenység vizsgálatánál abból kell kiindulni, 

hogy az emberi tevékenység  egyrészt ob jektiv / társadalmi ás 

biológiai /, másrészt szubjektiv / belső tulajdonságok / sckré-

td összefüggésén keresztül megy végbe. Rubinstein: Lét ás tudat 

cimU könyvében a következőket mondja: " Minden pszichikus je-

lenséget - mint az objektív valóság visszatükrözését - tárgya 



- 35 - 

határozza meg. A szichikus jelenségnek az objektumtól való füg-

gését azonban az illető jelenség létrejöttét előidéző pszichikus 

tevékenység közvetíti.. Az észlelés folyamatábún például a képimás 

elsősorban attól a tárgytól függ, amelynek képmása. A képmás a-

zonban a tárgynak nem élettelen lenyomata. Az, hogy a tárgy me-

lyik oldalát mutatja meg a képmásban, attól függ, hogy É szub-

jektum létfontosságu viszonyokat  alakit ki a visszatükrözött 

tdrggyal, vagy személlyel 	" 

a ... Az objektiv világ szubjektiv képmását maga a valóság hatá- 

rozza meg, s ennek során a valóság nem ugy jelentkezik, mint vala- 

miféle "magánvaló" dolog, amely sem milyen viszonyban nem áll a 

szubjektummal;  hanent mint a szubjektummal reális, hatékony, lét- 

fontosságu viszonyokban álló tárgy. A képmás a tárgy v isszatv L- 

rözÜdése f  : a tárgy a képmásában ugy tLkr Ö zÜuik, ahogyan a szub-

jektummal 

 

 kialakult valóságos, létfontosságu viszonyokban jelent-

kezik ... " / 246-247 old. / 

Mindez azt  jelenti, hogy az objektív valóság képmását az egyén, 

az egy én személyisége befolyásolja. Azaz, hogy  a valóságnak hü 

vagy torz képe alakul fii az egyénben az a személyiségtől függ, 

mégpedig attól, hogy az objektív valóság és az eg yén között mi-

lyen viszony alakul ki. Az egyén az objektív valóság melyik ol- 

dalát, milyenséget, miniséget képes felfogni és felismerni, az 

személyiségétől függ. Személyiség alatt "azoknak a jegyeknek öSz-

szességé t értjük, melyek az élőlényekhez tartoznak és amelyekben 

különböznek a többiektől 	az egyes jegyek tulsulya okozza az 

alany strukturájának és viselkedéseinek egész különlegességet. " 

f Prihoda: Bevezetés a pedagógiai pszichológiába 23o-231 old. / 

A letartóztatottak nevelésénél, tehát fegyelemre nevelésénél is, 

vizsgálnunk kell egyrészt azt, hogy milyen tényezők, motivációk 
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játszottak közre biinelkövetésébeii, másrészt megváltoztatásához, 

neveléséhez milyen tényezők adottak, milyen tulajdonságait kell 

formálni, melyeket lebontani, s milyen uj vonásokat, tulaj donságo-- 

kat kell kialakítani. Mindezekkel alakitani, formálni személyisé-

gét, személyi tulajdonságait. " Az ember tulajdonságainak egész 

sokféleségéből voltaképpen személyi tulajdonságként rendszerint 

azokat emelik ki , api  ely ek me ghat áro z zák az emb er társadalmi j e-

lentéssel biró magatartását .vagy tevékenységét. Ezért a tulajdon-

ságok között a fő helyet a motivumok ős a kitűzött feladatok 

rendszere, valamint az ember jellersének tulajdonságai fa ga.. alják 

el,  melyek meghatározzák magatartását / pl.  eljárásait / - vagyis 

azokat a cselekedeteket, amelyek realizálják, vagy kifejezik má-

sokhoz való viszonyát - és képességei - vagyis azok a tulajdon-

ságai, amelyek  alkalmassá teszik történelmileg kialakult formáju, 

társadalmilag hasznos tevékenysé gre. " / Rubinstein: Lét és tu-

dat 328. old./ Bvncselekmér}yt elkövető személyek vonatkozásában 

pedig azon tulajdonságai, melyek közrejátszottak abban, hogy 

b iincsel ekmén.yt kövessenek el. 

A letartóztatottak nevelése, igy  fegyelemre  nevelés során ahhoz, 

hogy a társadalmilag hasznos tevékenységre inspiráló tulajdon-

ságot fejlesszük é.s erősitsiik' benniák, sziikséges megismerni a 

fegyelemre nevelés motivációit. 	 . 

6./ A fegyelemre nevelés motivációi.  

A fegyelme nevelés során figyelembe kell venni azokat az indí-

tékokat, al&kitó / motiváló /.. hatásokat, melyek elősegitik vagy 

gátolják az önfegyelem formálását, szilárditását. Ezek két irá-

nyuak: egyrészt az egyén erkölcsi tulajdonságaiból, személyisé-

géből fakadnak, másrészt a fegyelemre nevelés során alkalmazott 
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nevelői eljárásokból következnek. 

- Az egyén, ha büncselekriényt követett  el még nem jelenti azt, 

hógy hijján van minden pozitiv erkölcsi tulajdonságnak. Rendel-

kezik olyan tulajdonságokkal, melyek elősegitik az önfegyelem 

szilár.ditását. 	 . 

Ilyenek: 	. 

- Vágy az elkövetett. cselekmény jóvátételére. Ez a vágy a le- . 

tartóztatottak döntő többségénél megtalálható. 	. 

- Az elkövetett cselekmény fölötti szégyenérzet. Sokszor kifej-

tik, hogy mennyire szégyellik elkövetett cselekményeiket, s 

mennyit töprengenek azon, hogy szeretteik, családjuk és nun-

katársaik, barátaik, de á társadalom is, megbocsátja-e vala-

ha is azt, amit ellenük vétettek. 

- A becsvágy, mely az elkövetett cselekmény fölötti szégyenér-

zetből fakad, ' s ez növeli a cselekmény jóvátételére irányuló 

vágyat. 	 . 

- a felelősségérzet a család iránt, s ebből kifolyólag a bünte-

tése ideje alatt tehetetlenséget,' elkeseredettséget érez, 

mert egyrészt el van szakitva családjától, másrészt nem tud 

kellően gondoskodni róluk. . 

- ,fiz önvád, mely  a szebb, a becsületesebb és boldogabb élet u-

táni vágyból fakad. 	. 

Mindezek a tulajdonságok megfelelő nevelői közremö.ködéssel pozi-

tiv irányu motiváló hatással vannak az  önfegyelem szilárditására 

irányuló nevelésben. ,Vannak azonban olyan negativ tulajdonságai 

is a letartóztatottnak, amelyek gátló motivációk. Ilyenek: a 

jellemfogyatékosságok és a kialakult rossz szokások, mint pl. a 

dac, a konokság, a makacsság, az alakoskodás, a durvaság, . az 

önkény, az önzés, anyagiasság, léhaság, felelőtlenség stb. Türel- 
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mes, rendszeres és alapos nevelői ráhatások utján azonban ezek a 

tulajdonságok csökkenthetők, megszüntethetők. 

A nevelői eljárásokból következő motivációk: 

A nevelői eljárások, ha helyesen vannak megválasztva .és alkalmaz- 

va, az egyén tevékenységére, igy fegyelmére, magatartására hátó 

pozitiv motivációkat serkenti - ez lehet pozitiv tulajdonság, 

vagy a negativval szembeni  gátlás -, mig a helytelenül megválasz- 

tott és alkalmazott nevelői eljárás a negativ motivációkat erő-

siti. A nevelői eljárLsok ere ményekénz a serkentés vagy gátlás 

hatása alatt fejlődnek, alakulnak, formálódnak •az egyén tulajdon-

ságai, s ezzel .együtt maga az ember is. 

A letartáztatottak fegyelemre nevelésénél két tényezőből kell ki-

indulni. Egyrészt abból, hogy milyen motivációk hatására követte 

el a letartóztatott a bűncsele kmiényt , mert ezen motivációk gyen-

gitésével, lebontásával, megsemmisitésével erüsithetjük ak4rat-

erejét és önfegyelmét. Másrészt az egyén pozitiv erkölcsi tulaj-

donságaiból. Az egyén pozitiv erkölcsi tulajdonságainak s zilárdi- 

tásával a nevelő hatással van a fegyelmezett magatartás alaku-

lására, vagyis a pozitiv erkölcsi tulajdonságok szilárditásával 

motiválja az egyén fegyelmi magatartását. 

A nevelő csak e két tényező figyelembevételével képes helyesen 

meghatározni azokat az eljárásokat, melyeket alkalmaznia kell a 

letartóztatottak fegyelmi magatartásának formálásában. 

Ha a bűncselekményt elkövetőket abból a szempontból vizsgáljuk, 

hogy 11;ilyen motivációk hatására követték el büncseleknényüket, 

akkor ' azt tapasztaljuk - mint ahogy ezt vizsgálataim tapaszta-

latai is igazolják -, hogy az egyes bűncselekményeket azonos, 

vagy hasonló motivációk hatására követték el. Ebből kiindulva 

a letartóztatottak nevelésé szempontjából jelentős szerepe van 



a letartóztatottak differenciálásának. éppen ezért vizsgálat 

tárgyává kell tenni a büntetésvégrehajtás során alkalmazott diffe-

renciálás elveit, formáit, hogy ez mennyiben segiti elő a letar-

tóztatottak nevelését. 

7./ A differenciálás szerepe a fegyelmi magatartás alakitásában.  

A bün_tetÉsvégrehajtds során a büncselekményt elkövetők differen-

ciálása a Büntető Törv monykönyv alapján a miniszteri rendeletnek 

megfelelően az alábbi képet adja: 

a büntetés végrehajtása börtönökben és munkahelyeken történik. 

Két. fő csoportban való differenciálás alapjául a büncselekmény 

első vagy ismételt elkövétését, valamint a büntetési időt tekin-

tik alapnak. Ez azt  jelenti,  hogy az első izb en b öncsel eketény ek-

éit elitéltek egy  részét, melynek ítéleti ideje egy meghatározott 

évet nem hal ad meg, munkahelyeken, e fölött pedig éppen ugj mint 

az ismételten büncselekményt. elkövetők, börtönben töltik le bun-

tetésüket. Étnek megfelelően igyekeznek megszabni a letartózta-

tottak nevelésének elveit és módszereit az első büntényesekre, 

a visszaesőkre, a többszöri visszaesőkre es a konok biinözőkre 

vonatkozóan. 	 . 

A differenciálás mint a fentiekből kitűnik, a büntetésvégrehaj-

tás során egybe esik a kategórizálással. Pedagógiailag ez nem 

helyes, mert ez a nevelés hatékonyságát gátolja. 

A  kategórizálással egybe eső differenciálás, valamint  az ezen 

alapuló nevelési elvek és módszerek teljesen helytelenek, mert 

fi gyelmen kivid hagyják a büncseleknény elkövetésének, valamint 

a. bünceeleekményt elkövető nevelésének objektív és szubjektiv 

feltételeit, azokat a motivációkat, amelyek a bűn elkövetésére 

vezették, s azokat, amelyek erősitésével a biin utjáról levezet- 
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hető az egyén. Szerintem az elitéltek nevelése a büncselekmény 

jellege szerinti differenciálást követel.  

A büncselekmény jellege szerinti differenciálás azt ered,aényezi, 

hogy a bűncselekmény elköveuése szempontjából azok a letartázta-

tottak. kerülnek egy csoportba, akiknél az elkövetés szubjektiv 

okai azonosak, vagy legalábbis hasonlóak, közelállónk egymáshoz. 

Ez megkönnyiti a nevelők munkáját, hatékonyabbá teszi a nevelést, 

mert egyrészt szikebb területre korlátozódik a nevelőknek a káros 

tulajdonságok lebontására irányuló tevékenysége, másrészt a le- ° 

tartóztatottakat torsaik részéről ujabb káros tulajdonságok ki-

alakulására irányuló hatás nem éri. 

A letartóztatottaknak büncselekmény jellege szerinti differenci- . 

álására - a teljességre való törekvés nélkül - többek között 

az alábbi mó do z atokat j avas olnám. • 

a./ Gondatlan büncseleknénvekért elítéltek:  

A büntet ésvégrehaj tás során a  gondatlan büncselekruényekért el-

itélteknek a bünelkövetdk azon kategóriáját értik, akik  esetében 

a biróság a cselekmény elkövetésében szándékosságot nem állapi-

tott meg. 

Az ilyen alapon megállapított gondatlanság a nevelés szempontjá-

bl nei elégséges. A 'motivációk figyelembe vételével a gondatlan 

büncselekményekért elitélteket két csoportra kell osztani. Az 

egyik csoportba. azok tartoznak, akik nem látják a cselekmény hely-

telekségét, akik nem ismerik, hogy cselekTményöknek milyen követ-

kezraénye lehet, vagy lesz. Ilyen pl: az orgazdaságért elitéltek 

egy része, akik magán személyektől vásárolnak használt holmit, s 

eredetéről nem győződnek meg. 
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Az  ilyen  cselekmények okai lehetnek: 

- hiszékenység, 

- felületesség, . 

- felelőtlenség. 

. A másik csoportba azok tartoznak, akik látják ugyan, ho gy  cselek-

ményüknek káros következménye lehet, de abban biznak, hogy az nem 

fog bekövetkezni. Ide sorolhatók: ittas állapotban való gépko-

csi vezetés, ellenőrzés elmulasztása, foglalkozás szabályainak 

gondatlan megszegése / gyorshajtás / stb. 

Az ilyen csel ekmények okai  lehetnek:  

- szakképzettség hiánya, 

- hanyagság, 	 . 

- önállótlanság, 

- felelőtlenség, 

	

akarat és önfegyelem hiánya. 	. 

b./ Garázda, erőszakos, huligán tipusu büncselekmén -ekért elitéltek.  

Ide sorolhatók: verekedés, sulyos testi sértés, , gaxazdaság, ere-

szakos nemi közösülés, gyilkosság, rablás stb. cselekményekért 

elitéltek. 

4z ilyen cselekmények okai lehetnek: 

- a káros szenvedélyek pl.  ital mértéktelen fogyasztása, 

- tulzott érzékenység pl. verekedésnél, 

- gyülölet, indulatosság, harag,  bosszu, 

- gyengább feletti ural odú.si, parancsolási vágy,  

- akarat és önfegyelem hiánya. 

c./ Intellektuális •biincselekményekért elitéltek.  

Ide sorolhatók: csalás, sikkasztás, okirathamisitás, vesztege-

tés, hivatali hatalommal való visszaélés stb. cselekményekért 

elitéltek. 
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Az ilyen cselekmények okai lehetnek: 

ellenőrzés hiánya, 

- szakképzettség, 

- káros szenvedélyek / ital, lóverseny stb./ 

szándékos károkozás, 

- jogtalan előnyszerzés, 

- pénzsóvárság, haszonlesés, 

- anyagilag megalapozatlan igények, 

- akarat és önfegyelem hiánya. 

Nyilvánvaló, hogy még számos ehhez hasonló csoportot kell ki-

alakitarji a büncselekmények jellegének további elemzésével. 

Igy. pl. a társadalmai tulajdon lopása, szándékos rongálása, 

hütlen kezelése stb. Vagy a társadalmi rend ellen irányuló ese-

lekmények stb. 

letartóztatottak differenciálásának biáncselekcnény jellege sze-

rinti megvalósitá sát nem csupán_ az indokolja, hogy a bünelköve-

tés és a letartóztatottak nevelésének objektiv és szubjektiv oka-

it, feltételeit, motivumait figyelembe vegyük, hanem az is, hogy 

a nevelők pedagógiai felkészültsége következt ében a bűncselekmény 

létrejötte, elkövetése szempontjából sokirányu inditá okok és mo-

tivumok követelte nevelőmunka megoldása rendkivül nagy nehézséget 

okoz számukra. A bűncselekmény jellege szerinti differenciálás 

lehetővé .teszik, hogy az azonos és egymáshoz közelálló erkölcsi 

fogyatékosságokkal rendelkező letartóztatottak kerüljenek egy kö-

zösségbe, s ezáltal a nevelők tevékenységi köre szükebb lesz, 

koncentráltabbá és hatékonyabbá válik. 
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A neveltek - a letartóztatottak oldaláról vizsgálva a kérdést - 

számára, fejlődésére nézve is előnyösebb a bűncselekmény jellege 

szerinti differenciálás. A környezet rosszirányu hatása nem ér-

vényesiilhet•olyan széles körben, mint a jelenlegi differenciálás 

következtében. A visszaeső elitéltek egy- részénél ti bűncselekmény 

elkövetésének okánál közrejátszik az a tény, hogy a börtönbunte-

tése ideje alatt a  negativ irányu hatás erősebb volt, mint a pozi-

tiv. Pl. a gondatlan cselekmény miatt elitélt, aki felelőtlenség, 

hanyagság stb. miatt követett el biincselekményt, a jelenlegi dif-

ferenciálás következtében egyiitt van olyan letartóztatottakkal, 

akik rosszindulatból, kárókozási szándékból, gyűlöletből stb. kö-

vettek el büncselekmény ;:.Ezek káros hatása következményekkel jár-

hat és jár is a gondatlan cselekményért elitéltek vonatkozásában. 

Különösen nagy a rosszirányu hatás az előzetes,letartóztatás 

időszakában, ugyanis ezen időszak alatt csupán kor ás nem, vala-

mint egészségi állapot szerint differenciálnak. 	attól a ká- 

ros hatástál sem védik az e]izben büncselekményt elkövetőt, a-

melytől az elitélés :1 ni időben oly következetesen védelmezik: 

a visszaeső es többszörös visszaesők hatásával szemben. 

Csakhogy a biintetésvégrehajtás során a káros hatásoktól való vé-

delem az elitélés utáni differenciálás miatt már késő , mert a rom-

boló hatás már megkezdődött az előzetes letartóztatás időszakában 

ás folytatódik .a  j el enle gi differenciálás hibája következtelen, 

a büntetés idejének letöltése alatt. 

A büncselekmény jellege szerinti differenciálás önmagában is mo-

tivál. Mivel azonos vagy  hasonló jell mfogyatékosságuak kerülnek 

ezáltal egy csoportba, gátat vet ujabb jellemfogyatékosságok ha-

tásának és kialakulásának. Ez megkönnyiti és eredményesebbé teszi 
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a meglévő jellemfogyatékosságok lerombolására, s pozitiv jellegi- 

tulajdonságok kialakitására irányuló nevelőmunkát. A büntetés le-

töltése után az egyén cselekvését meghatározó motivációk létre-

jöttében igy játszik szerepet a helyes differenciálás. 

Tüindezek világosan mutatják, milyen jelentős szerepe van a diffe- 

enciálásnak a letartóztatottak nevelésében. A letartóztatottak 

nevelését a helyes elvek szerinti differenciálás elősegiti, mig 

a helytelen gátolja. 

.A 

 

fegyelmi. magatartás alakulása a letartóztatott fejlődésétől 

függ. A fejlődés, a nevelés, a nevelőhatás eredménye. A fegyel-

mezett magatartás alakitás át, formálását, szilárditását elősegitik 

a nevelés többi területei. Nevelésről, igy fegyelemre nevelésről 

is .csak komplexumában beszélhetünk.. A letartóztatottak helyes 

elvek szerinti differenciálása elősegiti, •eredményesebbé teszi 

a letartóztatottak nevelését, igy jelentősen hozzájárul a fegyel-

mi magatartás alakitásához. 

8./ A fegyelemre nevelés kapcsolata a nevelés más terileteivel.  

Nem kivánom teljes részletességgel tárgyalni e témakört. Szándé-

kom csupán néhány területen bizonyitani a szocialista pedagógia 

azon elvi álláspontját, hogy a nevelés egyrészt komplex folya- 

mat, másrészt, hogy a fegyelem, a fegyelmezett magatartás e 

komplex nev előfoly amat eredménye a büntetésvégrehajtás nevelő-

munkájára vonatkozóan is teljességgel érvényes. 

a./ A munkára nevelés és fegyelemre nevelés kapcsolata. 

Nem kivánom e kérdésen belül a munkára nevelés problémáit minden 

vonatkozásban elemezni, ez - önmagában is széleskörü tevékenység. 
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Csupán a fegyelemre nevelés vonatozásban néhány sajátosságának 

kiemelésére törekszem. 

A büntetésvégrehajtáson belül .étterjedt nézet az, hogy csak azo-

kat a letartóztatottakat kell munkára nevelni, akik dologkerülők 

voltak, ilyen cselekmény miatt lettek elitélve, s azokat, akik 

egyébként sem szeretnek dolgozni. Ez téves nézet. 

Nyilvánvaló, hogy munkára, a munka szeretetére nevelni, a munká-

hoz való helyes viszonyt kialakitani, alapvetően fontos a dolog- 

kerülő letartézta.tottaknál, de nemcsak ezek, hanem minden le-

tartóztatott nevelésében fontos feladat a munkára nevelés. Ezt 

indokolják olyan körülmények, hogy a szabadságvesztés ideje alatt 

fenn kell tartani munkakészségüket, szakmai ismereteiket, lépést 

kell tartanok - különösen fontos ez a több éves szabadságvesz-

tést töltők telntetében - a technológia' fejlődésével stb. 

A munkára' nevelésnek azért vari kiemelkedő jelentősége a letartóz-

tatottak nevelésében, mert leginkább segiti elő valamennyi neve-

lési cél megvalósítását, közöttük a fegyelmi magatartás kialaki-

tását is. Ez drthető is, .hiszen a letartóztatottak a nap jelentős 

részét munkában töltik el.  A dolgozó e]itélt legtöbb ellentétes 

érzelmi konfliktusa ! sikertelenség és siker,' öröm és bánat stb.! 

a terhelőmunkával kapcsolatos, perspektivái is a munkára épül-

nek / szakteai képzés és továbbképzés /. 

Az eredményes munka egyrészt fegyelmezett embert követel, Más-

részt formálja, alva  itja és szilárditja a fegyelmi magatartást. . 

Igy  pl. amikor a nevelés során kialakitjuk a letartóztatottabban a 

munka folyamatos és pontos elvégzésének, . a tervi és technológiai 

előírások betartásának készségeit és szokásait,. kétségkívül fe-

gyelemre is neveljük. A pontosság, kötelességteljesités a fegyel- 
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mezett magatartás ismertető jegei. Amikor arra neveljük a letar-

táztatottakat, hogy a munka során szerzett ismereteiket adják 

át egymásnak, akkor nem csupán a technológiai elöirások tökéle-. 

tesebb teljesítésére neveljük őket, hanem ezzel együtt, egymás 

munkájának megbecsülésére, e gymás támogatására is,' s ez már az 

együttélési szabályok betartására, annak önkéntes vállalására 

nevei. Az  együttélési szabályok betartása, annak önkéntes válla 

lósa pedig a fegyelmezett magatartás ismertető jegye. 

b./ Közösségi munka, közösségi fegyelem.  

A' közöss6ggel kapcsolatban  Dr.  Vaclav Frihoda: Bevezetés a pe-

dagógiai pszichológiába c.. könyvében a következő gondolatokat 

veti fel: 

... minden tagja tudatos alanya a tevékenységnek..." 

"... nemcsak cél van, hanem. megvan a csoport tagjai között a lel- 

ki érintkezés is ... " 

"... mindig kell lenni vslaninek, amely  valamennyi  tagját össze-

kapcsolja ... " 

... a kollektiva a jól kidolgozott szervezettség, vezetés és  aid- 

rendeltség, a tagság, egy célra, munkamegosztásra és fegyelemre 

való beállitottsága ... " 

Ezek a gondolatok kétségkivül tükrözik a közösség alapvető ismer-

tető jegyeit. .A letartóztatott közösségek azonban nem önkéntes ala-

pon kialakult közösségek, hanem ebben bizonyos kényszer jut kifeje-

zésre. Az a kényszer,  mely-a  büntetésvégrehajtás során alkalmazott 

differenciálásból következik. Ebből következik, hogy a homogen 

csoportokból közösségeket kell kialakitani, mégpedig olyan közös-

ségeket, melyeket a fenti sajátosságok jellemeznek. A letartózta- 

tottak homogen csoportjából válhat-e ilyenközösség? Feltétlenül. 
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Hiszen másképp közösségről nem is beszélhetünk. A munka, a ta-

nulás, az érdeklődési köröknek megfelelő szakkörök, a kulturmun-

ka stb. megteremtik mindazokat az előfeltételeket, célkitüzése-

ket ős tevékenységi területeket, amelyek során és alapján .a homo-

gen csoportok közösséggé válnak. 

A  közösség alapformája a termelőmunka során kialakított - bri-

gád, munkacsapat stb. - szervezeti formák. Ezt egészítik ki az 

egyéb szervezeti formák: zárkaközösség, - az a  forma  a termelő-

közösségnek egy részéből alakul, vagyis pl.  egy  munkacsapat 2-3 

vagy több zárkaközösségre oszlik - iskolai közösségek, az érdek-

lődési köröknek  megfelelő  szak- és sportkörök. j pl. irodalmi, 

szavaló, szinjátszó, földrajzi, fizikai stb. szakkörök és sakk, 

asztalitenisz, röplabda stb. sportkörök /. 

A közösségi nevelés terén kell az egyén fejlődése során minősé-

gi változásnak bekövetkeznie, mert a homogen csoportok közösség-

gé csak ugy válnak, ha tagjai egyedi, elszigetelt, magába zárkó-

zott emberekből közösségi .emberré válnak. 

A,közössógi munka megköveteli minden tagjától, hogy a közösség 

érdekeit tekintse elsődlegesnek, alá-vesse magát a közösségnek, 

a közösségi döntéseknek. A  közösségi fegyelem,  a közösséghez  va- 

ló viszony kifejezője. A rendszeres közösségi munka alakitja, for-

málj a a kitüzött célok elérése során az igényességet, a következe-

tességet a munkéban, gyarapitja azokat a tá.rgyí és pszichikai 

feltételeket, melyek összekovácsolják a közösséget. Igy a közös-

ségi fegyelem e gyre szilárdabbá válik ős ezáltal elősegíti, hoz-

zájárul az általános fegyelem kialakuláséhoz ós megszilárdulásá-

hoz. A rendszeres közösségi munka igy válik részévé a fegyelemre 

nevelésnek. 
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c./ Az iskolai oktatás és a fegyelemre nevelés kapcsolata.  

Az iskolai oktatás során a nevelés minden területe érvényesül. 

A letartóztatottak jelentős számban vesznek részt általános is-

kolai oktatásban. ;' 1 sz. melléklet. / 

iz oktatás során széleskörű lehetőség nyilik a fegyelemre neve-

lésre is. Az órákon való pontos megjelenés, a házi feladat el-

készitése, az oktatási órán való munka, a figyelem, egymás regi= 

tése stb. mind hozzá] rul ahhoz, hogy a fegyelmi magatartás kész-

ségei és szokásai szilárduljanak .a  letartóztatottakban. Ezen tul-

m_enően azonban az oktatásban való részvétel jelentős áldozatvál-

lalás a letartóztatott részéről. Felvetődhet az, hogy legalább 

ilyen áldozat a dolgozók esti iskolájában való tanulás minden 

dolgozó részéről a szabad életben is. 

Kétségtelen, ha gy  a szabad életben is jelentős áldozatvállalást 

.jelent a dolgozó részéről a munka melletti rendszeres tanulás. 

Azonban a letartóztatottaknál a napirend betartása mellett az 

amugyis kevés szórakozási lehetőségről való lemondás nagyobb erő-

feszitésbe kerül az embernek, mint a szabad életben. Ennek  oka, 

hogy a letartóztatottaknál közvetlenebbül jut érvényre az együtt-

élés. / Éjjel-nappal együttvannak. / 

Nagyobb vonzerővel hatnak a közös szórakozások, az un. "csábvitása 

nak  is jobban varnak kitéve, hiszen hivják egymást a szórakozáS-

ban való részvételre. ;síig társagy szóraaíoznak, sportolnak, az is-

kolába járó tanul. Társai szórakozását igy jobban érzi, közvetle-

nebbül tud róla, mint a szabad életben, hiszen látja elmeneteleiket, 

egyedül  marad, hallja  mindazokat, amit  a szórakozásban részt vevők 

elmondanak egymásnak a szórakozás örömeiről, igy  a szórakozás él-

vezetének hiánya - mindezek következtében - aktivabban lép fel. 
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Igy a tanulás jelentős áldozatvallalással és erőkifejtéssel jár 

- a felm.erUlt akadavok leküzdése során. Az áldozatvállalás és az 

akadályok leküzdése, akaraterő es az önfegyelem erősitését jelenti. 

Ugyanakkor az iskolai oktatás széleskörű .ismereteket is nyujt. 

Müveltebb, ismeretekben gazdagabb lesz az egén. Ismereteinek 

bővülésével változik felfogása, környezetéhez való viszonya. Ez 

egyrészt hatással van azokra a motiváciákra, melyek szerepet ját- 1- 

szottak büncselekmélre elköve téaiben, módosítja azokat . Másrészt 

erősíti pozitív tulajdonságait, • melyek a társadalmilag hasznos 

tevékenységre inspirálják. Igy az iskól ai oktatás közvetlenül és 

közvetve is hozzájárul, előse;iti a fegyelmezett magatartás ala-

kulásalt, a készségek és szokások megszilárditását. • 

d./ Gnf egyelem.  

A nevelés során a  fegyelmezett magatartás formálására irányuló ha-

tások és az  egyes tevékenységek folyamán ennek gyakorlása kiala-

kítja és egyre szilárdabbá teszi az egyénben a fegyelem készsége-

it és szokásait. Tudatossá, jellembeli tulajdonsággal válik a fe-

gyelem, kialakult önfegyelem. A letartóztatott, aki kezdetben 

félelmből / a fegyelmi felelősségrevonástól való félelmében ; tesz 

eleget az eléj e állitott követelményekből fakadó kötelességeinek, 

különböző  iránya t evékeny sége / termelőmunka, oktatásban való rész-

vétel, a közösségi munkák különböző formája stb. / során a rend-

szeres gyakorlás következtében megszokja a fegyelmezett magatartás 

követelményeinek teljesitését és egyéni, jellembeli-tulajdonságává 

válik. 

Egy  e;nberról, csak akkor mondhatjuk, hogy fegyelmezett magatartásu, 

ha a fegyelem tudatossá, szokássá ás jellembeli. talajdon gá, vált 

nála. Ez abban jelentkezik, hogy nem csupán önmaga teljesíti köte- 

lességeit, betartja a társadalom együttélési szabályait, hanem 
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annak tel j esitesé re buzdit másokat is, másoktól is megköveteli 

azt. 

Az itt  kifejtetteket  az alábbi példák is igazolják, bizonyítják: 

Sz.S. letartóztatott: foglalkozás  nélküli, azaz tanult mestersége, 

állandó munkahely nem volt. Segédmunkásként hol  dolgozott, hol 

nem. Rendszerint nem dolgozott. Amit keresett elitta, de ez nem 

volt elég. az italozásra, lopott, garázdálkodott. Lopás és garáz-

daság g miatt több évi szabadságvesztés buntetést szabott  ki  rá a  

biróság. Büntetésének kezdetén rendkívül sok probléma volt vele. 

Nem akart dolgozni, hanyagul, felületesen végezte a munkát, ha 

megunta megtagadta a munka végzését. Zárkatársaival kötekedett, 

nem egyszer tettlegességet provokált. A fegyelmi büntetések kö-

vetkeztében ritkultak ugyan  a fegyelmezetle_iségek nála, de  nem  

szűntek meg.  A kényszer hatására a fegyelmi beintetéstől való 

félelmében kezdett ügyelni magatartására, igyekezett betartani a 

követelményeket. Egy  alkalommal  részt vett " A fa az ember életé-

ben"  címmel tartott  ismeretterjesztő  előadáson, amelyen a növény-

zet élettani szerep ről, a különböző fafajtákról és felhasználá-

suk módjáról volt sző. Ez felkeltette érdekklődését az asztalos 

szakma iránt. Kérte, hogy 'melyezzék a butorü.zembe, szeretné megta-

nulni az asztalos mesterséget. Kérésének eleget tettek. Előbb be-

tanitott munkásként dolgozott, s ekkor még voltak vele problémák 

a munkafegyelem, a technológiai előirások betartása terén. 

A  munkavezető és letartóztatott társai is segitették a munka során, 

bár kötekedő magatartása miatt nem szerették őt. A brigádvezető 

és a brigád tagjai, amelyben dolgozott, rexdszeresen foglalkoztak 

vele, melynek eredményeként egyre  jobban végezte munkáját. 

A  letartóztatott társai által nyu jtott segítség következtében, a 
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türelmes ős segitő szándéku foglalkozások eredményeképpen b 

látta, hogy mennyit köszönhet nekik, ez. arra .késztette, hogy reg- 

változtassa hozzájuk való viszonyát. Később letette a szakmunkás 

vizsgát is. i  termelőmunka, brigádtársainak vele való rendszeres 

foglalkozása, a brigádéletben való tevékenysége ós egyéb jellegű 

közösségi munkájának hatósa alatt egyre fegyelmezettebbé vált. 

Munkáját lelkiismeretesen és egyre nagyobb eredménnyel végezte, 

ebben leikesitették azok a dicséretek ős jutalmak  is; melyeket 

eredményes  munkája során kapott. Szabadulása után botor gyárban 

helyezték el. Itt munkájával ma is meg vannak elégedve, már több 

észszerüsitése és ujitása is volt. Sz.S. volt letartóztatottból 

fegyelmezett, munkaszerető ember lett. 

I.L. letartóztatott  gépkocsivezető társadalmi tulajdon elleni 

lopás miatt több évi szabadságvesztés büntetést kapott. Müvelet-

len, önző és anyagias jellemű ember volt. Büntetése kezdetét 

többször előfordult, hogy meglopta letartóztatott társait. • 

• Nevelője felfigyelt hiányosságaira- Szilárd, egymást kölcsönö-

sen segitő közösségbe helyezte. Ez a közösség mindenekelőtt rá-

vette ót arra, hogy végezze el az általános iskolát, mivel csak 

négy elemije volt. A közösségi munka  ős az  iskolai oktatásban 

való részvétel során jellembeli fogyatékosságait is levetkőzte. 

A történelem ős irodalom tanulása során megismerte a kiemelkedő 

egyéniségeket, azok jellembeli tulajdonságait. Egyrészt ennek ha-

tása alatt, másrészt a közösségi munka során a megszégyenités 

és segités eszközeivel sikerült fogyatékosságait leküzdenie. 

Nem volt könnyű ez sem a közösség, sem K.L. számára. Letartózta-

tott társai, amikor a nevelő i.L-t hozzájuk helyezte ismerték bün-

cselekményét ős a letartóztatott társaitól való lopásait is, 
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mindkettőnek oka önző ás anyagias jelleme volt, ezt tudták  róla. 

Ennek ellenére .ugy bántak vele is, mint odahelyezése előtt ear-

mással. Megkinálták a hazulról érkezett csomagokbúl, cigarettá-

böl stb. Egy  ideig társai nem kértek tőle semmit, később hozzá-

fordultak; hogy segítse ki egyik-másik társát cigarettával. Erre 

csak ellenszolgáltatásért lett volna hajlandó. Segitségét nem 

vették igénybe, de figyelmeztették arra, hogy a közösség őt is 

egyenrangu tagként kezelte mindeddig és segitette is. Megszégye-

nitették. 'Továbbra sem tagadták meg a segitséget , mikor igényelte 

azt. Később ismét kérték az ő segits:gét, de ujbó1 megtagadta. 

Most már egy ideig a közösség is megvonta tőle támogatását, me-

lyet rövid idő után ismét folytattak. Igy ment ez néhányszor, 

mindaddig, mig az iskolai tanulmányi munka és a közösség tevé- 

kenységCinek hatására, annak eredményeképpen annyira megerősö-

dött az akaratereje, és önfegyelme, hogy önző ás anyagias tulaj-

donsága, felett képes volt urrá lenni . Ezt követően ő is ugyanugy 

vett részt a közösség mindenirányu tevékenységében, mint a közös-

ség többi tagja. Szabadulása után ismét korábbi helyére ment 

vissza dolgozni. Ott akart a  bizonyítani megváltozását , jévátenni 

elnövetett. hibáját. Az üzem vezetősége megadta neki erre a lehe-

tőséget .  6 eredményesen bizonyitott. 

Itt a nevelés néhány teriiletével kapcsolatosan került sor annak 

biZOny t  'Sárá,  hogy a  biinte tésvé grehaj tás során folyó nevelőmun-

kában  is érvényre jut a szocialista neveléselmélet azon megálla-

pitása, hog;,r a fegyelmezettség kialakulása az egész nevelőfolyamat 

eredménye. íl bü tetésvc "ehajtás sor Ln sem a  munka, vagy  az iskola-

i oktatás, vagy a közösségi munka során  alakul  ki a letartózta-

tottakban a fegyelmezett magatartás, hanem a nevelés valamennyi 
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területér_ kifejtett,  erre irányuló nevelőmunka együttes eredménye-

ként. 

e./ A letartóztatottak fegyeleare nevelése alapja más nevelői 

el j ..,.z ws nah. .  

A letartáztatott k nevelése azt jelenti, hogy a biróság által ki-

szabott szabadságvesztés büntetés ideje alatt olyan hatást gyako-

roljunk a letartóztatottakra, melynek következtében gyengülnek, 

majd megszünnek azok az erkölcsi fooya.tékosságok, melyek  a bün-

cselekmény elkövetésében annak okaként szerepeltek. 

Az ember képes arra, riog,.- rassz tulajdonságait levetkőzze, meg-

szüntesse. Ehhez azonban megfelelő akaraterőre, önfegyelemre 

van szüksége. Az akaraterő és önfegyelem hiánya minden bűnelköve-

tés esetében fellelhető és lemutatható. Pl. a szándékos -emberö-

lés büntettének esetében, .ahol látszólag,nagy akaraterőre van 

szükség arra, hogy véghez vigyék a cselekményt,. mégsem az aka- 

raterő játszik szerepet, hanem az akaratgyengeség, az önuralom, az 

önfegyelemhiánya. A szándékos emberölés vagy annak kisőrletében 

mindig szerepet játszanak: az irigység, az indulatosság, .a  gyűlö-

let stb. együttesen, vagy külön-külön. Bizonyitható ez általáno-

san isni rt esetek vonathozásában is. Igy pl. annál az asszonynál 

is, aki szeretője két gyermekét sósavval itatta meg, azzal a 

szándékkal, hogy megöli a kétgyermeket, mert őket tartotta fő aka-

dálynak abban, hogy a férfi nem válik el feleségétől. Ezért g;tülöl- 

te a  gyermekeket.  A gyülölet, az irigység, az indulatosság erköl-

csi fogyatékosságok, emberi hibák, melyek kellő akaraterővel, 

önfegyelemmel leküzdhetők. Mivel a büntetésvégrehajtás ideje al att 

a nevelés fő célja, a  " bitncselekményt elkövető m.egjavl téaa H 
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/ Btk.34.§./ vagyis az, hogy ugy adja vissza az embert a társa-

dalomnak, hogy az becsületes, dolgos, hasznos tagja legyen. Ezt 

pedig csak ugy érheti el, ha  igyekszik  megszabaditani erkölcsi 

fogyatékosságaitól. Vagyis képessé teszi az embert arra, hogy hi-

báit leküzdje. Ezért a fegyelemre nevelés az alapja a _letartázta-

tottak nevelése során al kalmazott nevelői eljárásoknak. 

Ugyanakkor azonban  a büntetés végrehajtása is fegyelmet követel. 
d 

Az életben sehol sem lehet semmiféle tevékenységet kifejteni 

fegyelem nélkül. Ha valaki belép egy üzembe, ott munkát vállal; 

akkor ismertetik vele az üzem rendjét, azt, hogy mit,  hol  talál 

meg, ki a vezetője, milyenek a munkakövetelmények és feltételek 

stb. A zenekar tagjai számára a karmester határozza meg a játszan-

dó számot, intésére kezd, vezénylete alatt játszik és fejezi be 

munkáját. Mindez mutatja, hogy fegyelem nélkül nincs élet. A fegye-

lem pedig csak a nevelés során alakulhat ki, jöhet létre. Ezért a 

büntetés végrehajtása során nemcsak a nevelői eljárásoknak képezi 

;:lapját a fegyelemre nevelés, hanem az egész büntetésvégrehajtás-

n_ak is. A  büntetésvégrehajtás egész apparátusa nem tudná tevékeny-

ségét elvégezni / nevelőmunkáját sem./, anélkül, hogy ne biztosíta-

ná a fegyelmet. A fegyelem biztositásának alapja pedig a fegyelem-

re nevelés. 

g./ A letartóztatottak fegyelemre nevelésének cél,a.  

A szocialista társadalom Büntető Törvénykönyve meghatározza a 

büntetés alkalmazásának célját, s ebből fakad a bv. nevelési célja 

is. A büntetés egyik célja, melynek megvalósítása a bv. feladata 

és nevelési célja: " A büncselekményt elkövető megjavitása ". 

A megjavitásy  alatt értendő: olyan eredményeket kell a letartózta- 
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tottnál a büntetésének letöltése ideje alatt elérni, hogy 

szabad életbe való visszakerülése után ne kövessen el ujabb bün- 

csele1miényt,taxtsa be a társadalmi együttélés  irott és iratban sza-

bályait. Tehát a  by.  nevelési célja az éllaapolgári kötelességek 

teljesitésére való nevelés. Ezért a letartóztatottak fegyelemre 

nevelésének 	lja: a követelmények teljesitésére való nevelés 

utj án a fegyelmezett állampolgár kialakitása. Azért kell ezt 

tekinteni a letartóztatott,-.:k fegyelemre nevelésének céljaként, 

mert  a  követelmények teljesetése utján kialakitott fegyelem kész-

ségei alapján lesz képes eleget tenni állampolgári kötelességei-

nek. 	 . 

• lo./ A letartóztatottak fegyelemre nevelésének folyamata.  

letartóztatottak fegyelemre nevelése a  börtönbe történő befoga-

dással megkezdődik. A börtönbe történő befogadás / felvételi el-

járás / során a nevelőnek ismertetnie kell a hozzá tartozó letar-

tóztatotta• a börtön rendjét, a magatartdsi szabályokat. A neve-

lő tehát felállítja azokat a követelményeket, amelyeket a letar-

tóztatottnak a börtönbüntetése ideje alatt teljesitenie kell. 

A letartóztatottak fegyelemre nevelése a köietelmények felállitá-

sával kezdődik. A fegyelemre nevelés folyamata alatt alakulnak ki 

és szilárdulnak meg a letartóztatottakban a fegyelmezettség kész-

ségei. A fegyelmezettség kialakulásának és megszilárdulásának két 

szakasza van. Első szakaszban a börtön rendjéhez, fegyelméhez va-

ló alkalmazkodás alakul ki a letartóztatottban, mig a második sza-

kaszban a szabad élet együttélési szabályaiből fakadó kötelességek 

önkéntes vállalása dominál. 
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a.! A börtön szabályaihoz, fegyelméhez való alkalmazkodás.  

Ebben a szakaszban még nem beszélhetünk fegyelemezettségről, hi-

szen itt  a  letartóztatott  még csupán alkalmazkodik: a rendhez, a 

fegyelem követelményeihez; alkalmazkodik, mert állandó felügyelet 

és ellenőrzés alatt á.]1. Itt még jelentós szerepe és befolyása van 

a kényszernek. E szakasz végén jelentkezik csak a tudatosság, mely 

alapját képezi a következő szakaszban  végzendő nevelőmunkának, 

melynek eredményei  a kötelességek Önkéntes vállalásához vezetnek. 

A  nevelőfolyamat ezen szakaszában a kényszernek azért van döntő 

szerepe, mert azon letartóztatottak, akik a. s z abad élet együtté-

lési szabályaiból fakadó kötelességeiknek nem tettek eleget, csak 

azért tartják be a börLönrendjét o  és fegyelmét, hogy elkerüljék a 

fegyelmi felelősségre vonást, s az ebből fakadó hátrányokat. 

Tehát az első szaka nagy részében a kényszer és a félelem vált-

ja ki a fegyelmi kövegelményekhez való alkalmazkodást. A fegyel-

mi követelményekhez való alkalmazkodás során kezd a nevelőfolya- . 

tat eredményeként tudatosodni a letartóztatottakban a fegyelem 

szerepe és jelentősége a börtönben. S a további folyamat az, hogy . 

a börtönön tul, a szabad élet vonatkozásában is megértsék a fegye-

lem szükségességét. 

A szükségesség fel ismerése érzelmileg motiválja az embert.  A  fe-

gyelmezett magatartás nem csupán_ a fegyelem szükségességének 

ismerésén alapszik, hanem ennek szerves része az érzelmi viszo-

nyulás is. A fegyelemre nevelés a tudatra való. hatáson tul ér-

zelmi nevelést is  jelent.  

Vannak, akik e folyamatot nem látják." Megelégednek azzal, hogy 

kialalíal a letartázt atottakban a fegyelem köve telményeihez való 

alkalmazkodás készsége. Ugy vélik, hogy ez elegendő a letartózta- 

tottak fegyelemre nevelésében, mert ez képessé teszi őt arra, 
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hogy szabadulása után képes legyen  az együttélési szabályokhoz 

alkalmazkodni, s az ebből fakadó kötelességeket tel jesiteni. Ez 

helytelen nézet. Két okból is helytelen. Először azért, mert e 

nézet vallói nem látják, hogy a fegyelem követelményeihez v aló al-

kalmazkodás döntően a . kényszeritésből és a félelemből fakad. 

Ennek következtében a letartóztatott szabadulása után,. mivel nincs 

szoros ellenőrzés és rendszeres értékelés alatt, mivel még nem  

alakultak ki benne a fegyelmezettség készségei, nem képes eleget 

tenni kötelességeinek. Másodsorban azért helytelenez a nézet, 

mert figyelmen kivü1, hagyja.  a letartóztatottak fegyelemre nevelé-

sének fő cél j ,, hogy a fegyelmezettség készségeit kell kialaki-

tani és megszilárditani ahhoz, hogy az életben helyt tudjon állni, 

s nem az alkalmazkodó készségeit. A fe elemhez való alkalmazko-

dás - még nem fegyelezettség. 

b./ Az együttélési szabályokból fakadó kötelességek önkéntes 

vállalása.  

A  nevelőfolyamai ezen szakaszában alapulnak ki a letartóztatottak-

ban a fegyelmezettségnek azon készségei, melyek alkalmassá teszik 

arra, fogy az életben képes legyen helytállni, kötelességeit tel-

jesiteni. Csak az az ember képes teljesiteni a társadalom által 

eléje éllitott kÜtelességeket,aki tudatában van annak, hogy köte-

lességei t el jesitsse az alapja a jogai biztosításának, a jogok 

gyakorlásának. Vagyis csak tudatos fegyelmezettséggel rendelkező 

ember képes önként vállalkozni kötelességeinek teljesitésére. 

;ppen ezért a letartóztatottak fegyelemre nevelésének döntő szaka-

sza ezen :pásodik szak_asz...E szakaszban a nevelőfolyamatban már 

nem kényszer és félelem játszik döntő szerepet, hanem a tudatra 

. való ráhatás. 
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Az első szakasz végén, amikor a letartóztatott már megérti a 

börtönön belül a fegyelem jelentőségét és szükségességét, akkór 

veszi kezdetét a második szakaszra való áttérés. E két szakasz 

nem választható el mereven egymástól. A második szakasz nevelő-

folyamata szorosan  kapcsolódik  az első szakaszéhoz. Itt jut döntő 

szerephez a börtön követelményeinek  összekapcsolása a társadalmi 

együttélés követelményeivel, melyről " A követelmények szerepe 

a letartóztatottak fegyelemre nevelésében "• c. részben már szó 

esett. Ezen követelmények összekapcsolása döntően a tudatra való 

ráhats utján megy végbe. 	 . 

A letartóztatottak fegyelemre nevelésének célkitűzése e• kettős 

követelménynek összekapcsolásán hell, hogy alapuljon. Csak ezen 

az uton•érhető el, hogy a tudatos fegyelem készségei kialakulja-

nak és -megszilárduljanak. Csak a tudatos fegyelem kialakult és 

Megszilárdult készségei teszik alkalmassá az egres embert, i gy  

a letartóztatottat is, hogy szabadulása után eleget tudjon ten- 

ni kötelességeinek. Csak  tudatos fegyelem teszi lehetővé, hogy • 

saját érdekei, ahrata, kivánságai, vágyai teljesitése során fi-

gyelembe és számításba vegye más emberek érdekeit, kívánságait 

stb., valamint a társadalom érdekeit; saját érdekeit összeegyez-

tesse a társadalom és embertársai érdekeivel. 

A fegyelemre nevelés folyamatával kapcsolatban az eddig kifejtet-

tek alapján világos, hogy  itt nem a börtönfegyelem kialakitá.sá-

ról van szá, hanem ennél-sokkal többről. A fegyelmezettség kész-

ségeinek, szokásainak kial akitásáról. Nem lehet szó börtönfegye-

lemről akkor, ha a fegyelmezettség készségeinek, szokásainak 

kiaskitását a fegyelemre nevelés során elhanyagoljuk. A börtön-

fegyelem a fegyelmezettség része. ' A fegyelemre nevelés célja nem 

a rész, hanem az egész niegvalósitására irányul, vagyis a fegyel- 
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mezett emberré formálásra. 

A fegyelemre nevelésnek uz előbbiekben elemzett folyamatát nem 

ugy kell tekinteni, mint egyenesvonalu, egyenletes, zökkenőmen- 

tes fejlődést. A arakorlaL- i nevelőmunka során tapasztalhatók, hogy 

a fej lődósben ,iáz egy. bizonyos szintet elérő letartóztatott - aki 

már megközeliti a fegyelmezett ember erkölcsi szinvonalát - bi-

zonyos okok hatására fejlődésében megáll, sőt alacsonyabb szín-

vonalra esik vissza. 

Ilyen okok lehetnek: a ietLrtáztatot't társak részéről ért rossz 

hatások; külső okok mint pl. levél utján, látogatás alkalméval 

ért kedvezőtlen hatások; a bv. személyi állománya részéről gya-

korolt káros hatások. / Szabályzattál eltérő, helytelen intéz-

kedés, törvénysértés,  egymás  intézkedését keresztező utasitások 

ptb ./ 

Abban az esetben, ha a nevelő időben nem figyel fel a letartóz-

tatottak fejlődésében mutatkozó ilyen tartalm.0 jelenségre, - nem-

csak a már elért eredmény vész el, hanem legkÚ.rosabb következ-

ményként megindulhat az adott letartóztatott renitenssé válása. 

A börtönben folyó nevelőmurkában ez a visszaesés, illetve hanyat-

lás / retrakciá / gyakori jelenség. Sőt azt is mondhatjuk, hogy 

éppen ezért a  fegyelemre  nevelésben e jelenség megelőzését és aaz 

ezzel kapcsolatos nevelői intézhe dóseket fontos feladatnak kell 

tekinténi. 	 . 

A retrakciós folyamatok  .regelőzésének, illetőleg a renitens meg-

nyilvánulások felszámolásának eredményessége attól függ, hogy egy-

részt a nevelők milyen széleskörüen képesek feltárni, megismerni 

a .letartóztatottak•személyiségjegyeit, másrészt. milyen  Mélység-

ben képesek a jelenségek inditá okait és azok összefüggéseit meg-

látni. 
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II. Fejezet. 

A letartóztatottak fegyélemre nevelésében alkalmazott nevelői 

eljárások.  

A letartóztatottak fegyelemre nevelése során alkalmazott nevelői 

eljárások alapvetően a következőeke 

1.7 . A követelés és kényszer. 

2./ A meggyűzés. 

3./ A követelmények teljesitésének gyakorlása. 

4•/ A követelmények teljesitésének ellenőrzése. 

5./ A követelmények teljesítésének értékelése. 

1./ A  követelés és kényszer.  

A követés alapja - a szabályokban rögzített, s a letartózta-

tottak elé állitott követelmények. A letartóztatott amikor beke-

rül a  börtönbe,  a nevelő megismerteti vele a magatartásra, a te-

vékenységre vonatkozó szabályokat. Ennek során nincs helye semmi-

féle magyarázatnak arra vonatkozóan, hogy miért kell igy  meg igy 

viselkedni, cselekedni, ha nem fel kell állítani a követelményt, s 

annak végrehajtását, • betartását meg kell követelni. Makarenko 

több alkalommal rr mutatott , hogy bizonyos körülmények között 

nincs helye semmiféle magyarázkodásnak, hanem fel kell állítani 

a követelményt, s a tanulóval teljesittetni kell azt, a pedagó-

gus akaratát érvényre kell  juttatni.  

A követelmény érvényre juttatására sokkal inkább szükség v an  a 

börtönben,  mint  az iskolában, a  gyermekkorban.  ermekkorbann. 



A gyermekkorban helyes erkölcsi tulaj donsüok formálása, alakitd-

sa sokkal könnyebb, mint a felnőttkoruaknál. Könnyebb azért, 

mert w gyermek fogékonyabb, nincsenek kialakult nézetei az egyes 

problémákkal 'kapcsolatban, a felnőttek véleményét éppen ezért 

könnyebben fogadja • el . A letartóztatottak helyes irányba, nevelé-

se  a gyermek nevelésénél egyrészt azért nehezebb,  mert felnőtt 

emberekről van szó, akikben helytelen szemléletek alakultak. ki 

és merevedtek meg, rosti erkölcsi tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Helytelen ás rossz tulajdonságaitól meg kell szabaditani, le 

kell rombolni azokat, hogy a  já tulaj donsáobkat kialakithassuk 

bennük, hogy helyes irányba fejlődhessenek. Ezt  csak  a követelés 

utján yalósithat j uk meg. Másrészt a börtön jellege is ezt köve- 

teli meg. A börtönbe került emberek szembekerültek a társadalom 

együttélési szabályaival, törvényeivel. A velük szembeni. fel-

lépésnek másnak kell lennie, mint a társadalom többi tagjaival 

szemben, hogy vissza lehessen vezetni őket á helyes utra. Ezek 

megszabja a követelés milyenségét is. 	 . 
Milyyen legyen a követelés.  

- A  követelésben érv ényre kell jutnia a következetességnek. 

• A követke zetességnek két irányban kell érvé /r esülnie. Először: 

a börtönélet valamennyi területén következetesen teljesitetni 

kell a szabályok által meghatározott követelményeket. Másodszor: 

a. következetességnek abban kell kifejezésre jutnia, hogy vala-

mennyi letartóztatott egyformán teljesitse a követelményeket. 

- A követelésnek mentesnek kell lennie a szubjektivizmustól. 

Nem engedhető meg, hogy a  by.  személyi állománya szimpátia vagy 

unszimpátia alapján birálja el a letartóztatottakat atekintet-

ben, kinek, hogyan kell teljesitenie a követelményeket. Nem 

engedhető meg az sem, hogy az időleges, a, nem állandó jellegű 
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követelményekben szubjektivizmus érvényesüljön. Pl.  a körlet-

takaritási munka elosztása nem történhet szimpátia és unszimpá-

tiaalapján, egy `y enge fizikumu emberrel nem lehet ehhez a 

munkához  a vizet hordatni csak azért, mert az nem  szimpatikus, 

vagy azért, mert az . előzőleg fegyelmezetlen volt. 

követelésnek egységesnek kell lennie.  Ez  azt jelenti, hogy .  

az egyes követelmények teljesitését a bv. egész személyi di-

lom-ényának egyfor an kell megkövetelnie. 	engedhető meg, 

hogy az egyik  szolgálati ág enyhébben, a másik szigorubban 

járjon el a követelmények végrehajtása során. Pl.  " a mun-

kateremben tilos a dohányzás ", - s ha a termelési szakszol-

gálat ennek teljesitését megköveteli / meg is kell, hogy kö-

vetelje 7, akkor pl. az őrnek is ezt kell tennie; ha tehát 

ennek megszegését észleli .feltétlentil kifogásolnia kell, s 

meg kell szüntetnie, a tilalom megszegőjét felelősségre kell 

vonnia, vagyis, ha  szükséges a kényszerités utján kell tel-

jesittetni. 	 . 

Az  egységesség másik oldala, hogy a letartáztatotta nak is 

egységesen kell teljesiteniök a követelményeket. t, követel-

mények egyformán érvényesek minden letartáztatottra. Nem  en-

gedhető meg  scsmiképpen, hogy a letartéztatot jak  közül bárki-

nek is lehetősége legyen a köve teltvények nem  megfelelő  tel-

jesitésére vagy nem teljesitésére. Pl. a körletmunkálatokbél 

kivonja magát, mert nagyobb fizikai erővel rendelkezik tár-

sainál, s a végrehajtandó feladatokat maga helyett másokkal 

végezteti el;  vagy régebben van a börtönben, s a később bör-

tönbe kerülükkel . szemben előjogokat biztosit magának. 



- A követelésben az állandóságnak kell érvényesülnie. A követel-

mények teljesitését nem alkalomszerüen, időlegesen, hanem min- 

den_ időben, azaz állandóan meg kell követelni. Az állandóság 

utján érhető csak el , ho a  a fegyelem követelményeinek telje-

sitésére irányuló követelés során kialakuljanak a fegyelmezett-

ség készségei, szokásai. A követelésben érvényesülő állandóság 

alap j dn megszokja, szokásává válik a  követelmények helyes tel-

jesitése. 

• A követelésnek ösztönző hat.sunak kell lennie. A követelésnek 

akkor van értelme és -  eredménye, ha az ösztönző hatási, ha en-

nek alapján a követelmények teljesitése egyre eredményesebbé 

válik. Ez •egyrészt azt •jelenti, hoer a követelés során ;.elmi 

ráhatások atj a el kell érni, hogy a  letartóztatott megértse 

a követelés, valamint a követelés teljesítésének szükségessé-

gét. Másrészt, ahol az értelemre gyakorolt hatás .utján • ez 

nem érhető el,  a kényszerités eszközeivel kell ösztönözni a 

követelmények eredményesebb teljesítésére . 

- A követelésben a fokozatosságnak kell érvényesülnie. Kezdet-

ben a követelés csak arra terjed ki, hogy az egyén maga tel-

jesitse a szabályok által meghatározott követelményeket. Később 

azonban már az irányba is ki lehet és ki is kell terjeszteni, 

hogy másokat is a követelmények teljesitésére serkentsen. Kez-

detben csak egyszeri± követelményeket állitsunk a letartázta-

tottak .elé. Később a követelmények lehetnek bonyolultabbak , 

nehezebben megoldhatók. Ilyen követelmény pl. a termelőhun- 

ka területén állitható leginkább eléjük. 
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- A követelésben a humanizmusnak is érvényesülnie kell. A köve-

telés nevei önmagáért van, hanem azt szolgálja,. hogy a követel-

mények teljesítése egyre eredményesebb legyen. Ez megköveteli 

a bv. sze°mélu i állományától, hogy a követelés során az egyén 

adottságait / fizikai, egészségi, értelmi képességeit /ugye 

lenbe vegye. A gyenge fizikursu embertől ne m  követelheti meg 

a nehéz fizikai  munkában azt, hogy egyenlő teljesítést .érjen 

el az erősebb fizikai képességgel rendelkező emberrel. A beteg 

embernél elsősorban egészsége helyreállitása érdekében kell 

követelményeket állitani, s ennek teljesitését kell követelni 

tőle, mert egészsége helyreállítása nélkül nem  lesz képes más 

ir ányu követelmények teljesitésére. 

- A követelésben a tudatosságnak is érvér jesül:nie kell. Az egyes 

feladatok megoldása során arra kell törekedni, hogy felesleges, 

.szükségtelen, céltalankövetelményeket ne állítsunk a letartáz-

tatottak elé. Pl.  ha egy feladat mégoldása tekintetében helyte-

lenül járt el a letartóztatott, mielőtt e feladatot ismételten 

elvégeztetnénk vele, feltétlenül el kell mondani, hogy miért 

tartjuk a feladat megoldását helytelenndc . E nélkül nem látja 

célját, értelmét, szükségét, a feladat ismételt elvégzésének. 

A kényszer alkalmazása.  

.A követelés a követelmények tel jesitésére vonatkozik. A kényszer 

alkalmazásának célja szintén a követelmények teljesítésére irányul. 

A kényszer tehát-együtt jár a követeléssel. A letartóztatottak kez-

detben csak a kényszer, a félelem hatása alatt tesznek eleget a 

követelményeknek. A börtönbe való kerüléskor meghatározzák számuk-

ra azokat  a követelményeket, amelyeket teljesiteniök kell, s ugyan- 
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akkor megismerik a fegyelmi felelősségre vonás azon eszközeít 

is,  melyek  a követelmények nem teljesítése esetén alkalmazást 

nyerhetnek.  A  börtön jellegéből fakad, hogy a letartóztatottak 

tevékenysége szoros ellenőrzés alatt all, s ebből következik, 

hogy a követelmények nem teljesítése esetén haladéktalanul meg-

indul a  fegyelmi  felelősségre vonás. A kezdeti időben a felelős- 

ség.re vonástól való félelem, a kényszer hatása az ami arra kész-

teti a letartóztatottat, hogy az eléje állitott követelményeket 

teljesítse.  

Vannak, akik nem látják ezt az összefüggést,. s azt vallják, 

hogy a kényszer ellentétben all  a neveléssel, kényszeritsünk, 

vagy  neveljünk, teszik .fel a kérdést. Ez a szemlélet éppen ugy, 

rmint a kérdés ilyen felvetése helytelen. Ez abból a hibás szem- 

léletből fakad,  hogy a kényszer alatt burzsóá értelembe vett tes-

ti-lelki fájdalom-okozást értenek. Erről pedig 82;6 sincs.  

A szabadságvesztés büntetés maga is kényrszer, a társadalom kény-

szeríti a büncselekmény elkövetőjét, hogy a büntetéssel járó hát-

rányokat elszenvedje. Nem azért kényszeríti a büncselekmény el-

követőjét a büntetéssel járó hátrányok elviselésére, hogy ezzel 

• szenvedést okozzon az embernek, hanem azért, hogy a személyt a . 

későbbi büncselekményektől, .a társadalom tagjait pedig . a, büncse- 

lekmény elkövetésétől visszatartsa,. Ezzel kényszeriti a büncse-

lekmény elkövetőjét a meghatározott társadalmi normák, követel-

mények betartására, teljesítésére.  

A börtönben a kényszer egyrészt a fegyelmi felelősségre vonás-

ban, másrészt az esetleges ujabb büntetőeljárás alá vonásban 

van.• A fegyelmi .felelősségre vonásról, annak folyamatáról a 

követelménye: teljesitésének értékelése c. résznél lesz sző 
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részletesen. A büntetőeljárás alkalmazása olyan esetekben követ-

kezik be,  amikor a letartóztatott olyan csel ekm_ényt• követ el, 

amelyért a polgári életben is büntetőeljárásnak kell bekövetkez-

nie. A kényszer során azonban nemcsak a fegyelmi felelősségre vo-

nás vagy ujabb büntetőeljárás inditisa jut érvényre, hanem eseten-

ként a fizikai kényszer is. A fizikai kényszer alkalmazása csak 

rendkivüli esetben és körülmények között alkalmazható. Ilyen ese-

tek: amikor a letartóztatott saját vagy társai, esetleg a bv. 

személyi állomány egyes  tagjainak  testi , épségét kell védeni, s 

ennek érdekében hathatós indézkedést kell foganatositani. 

Pl. ha  egy kitartóztatott olyan idegállapotba kerül, hogy pilla-

natnyilag elveszti itélő és józan cselekvő képességét, s ha ön-

magában vagy letartóztatott társaiban kárt akar tenni, esetleg 

a bv. személyi állomány beosztottaira t4.mad, ilyen esetben a tör- 
• 	• 

vényekben meghatározott fizikai kényszer alkalmazását is igénybe 

kell venni a cselekvés meggátlására, a börtön követelményeinek 

betartása érdekében. Fizikai ké nyszert lehet és kell alkalmazni 

olyan esetben is, ha a letartóztatott törvénytelen módon ki akar-

ja magát vonni a kiszabott büntetés végrehajtása alól, azaz szök-

ni akar. Ilyen esetben a törvény még a fegyverhasználatát is elő-

irja.. A büntetésvégrehajtási szabályok kimondják, hogy a normá-

lis állapot helyreálltakor a fizikai kényszeritést - pl. kényszer-

zubbony alkalmazását - haladéktalanul meg kell szüntetni. 

A kényszer alkalmazása során, akár fegyelmi felelősségre vonást 

vagy büntetőeljárást, vagy fizikai kényszert alkalazutk, azt 

csak a törvényes keretek között tehetjük meg. Ezért a kényg.zer so-

rán minden körülmények között bé kell tartani a törvényességét. 

A kényszert, csak a követelmények tel jesitése érdekében lehet  ás 

szabad alkalmazni. A nevélés és a kényszer tehát 'nem áll ellen- 
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tétes... e. in ssal. 

A nevelés azonban nem elégedhet meg azzal, hogy a letartóztatott 

á kényszer hatására eleget tesz az eléje éllitott követelmények-

nek. A követelésnek és a kényszernek is elő kell segíteni a lel-

ki, a jellembeli változásokat. Vagyis azt, hogy a követelmények 

ne csupán a kényszer hatása alatt .valósuljanak meg, hanen a köve-

telmények teljesitése kielég?lést, az elégedettség érzését váltsa 

ki a letartóztatottból. A nevelés ilyen célkitüizése a követelmény 

teljesítésében nagyon reális dolog a letartóztatottak vonatkozásá-

ban is. Kezdetben, ha a kényszer hatása alatt tett is eleget és 

valósitotta meg a követelményeket, a későbbiek során e követel-

mények teljesitését megszokja, szokásává va.ik. 	követelmények 

megszokott telje: itésétöl a tudatos cselekvésig csupán egy lépés, 

amelyet a letartóztatottak egy részénél L1 lehet érni megfelelő 

tudati és erkölcsi r aliatasok alapján. Felvetődik a kérdés, hogy 

miért csak egy részénél érhető el. 

Egyrészt azért, mert a let a tcztatott meghatározott időt tölt 

a börtönben, s ezen idő alatt nem bizonyos, hogy a  maximum'  érhe-

tő el e tekintetben  nála. Másrészt a letartóztatottat a börtön-

ben a pozitiv hatások mellett negatív hatások is érik. Mint ahogy 

erről már a követelmények szerepéről szólva említés történt, me-

lyek hátráltatják e tekintetben is az erkölcsi folyamatokban 

bekövetkező változásokat. 

A  fentiek alapján világos, hogy a büntetőeljárás alá vonás, a 

fizikai kényszer csak.. rendkivüili esetekben kerülhet és kerül 

alkalmazásra, 1=ií  nt kényszeritő eszköz. 	követelmények nem tel jesi- 

tése, vagy tiltott cselekvés megakadályozása végett a fegyelmi 

felelőssége vonás kerül alkalmazásra. Ezért a fegyelmi felelős-

ség-re vonást mint a kényszer eszközét kellene térgyalnunk. 
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Azonban a  fegyelmi i felelősségre vonás nem csupán a  kényszer 

eszköze, hanem nevelői eljárás is .  Ennek7jive tkeztében nem 

volna helyes lesziikiteni a fegyelmi felelősségre vonást a 

kén°szerités eszközére. A fegyelmi felelősségre vonást szere-

pénél fogva az értékelés egyik foxmájának kell felfognunk és e 

tekintetben kell vizsgálnunk. -gppe.n ezért a. fegyelmii• felelős-

ségre vonás: a követelmények teljesitésének értékelése dmü. 

részen belül kerL1 kifejtésre. 	 . 

2./  A meggyőzés. 

A börtön jellegénél fogva a letartóztatottak kötelességeik tel-

jesitésére való nevelésében a börtönbe kerülésük után először 

akénTszeri tés érvényesül. Ugyanis olyan emberekkeláll  szemben 

U nevelő, akik a szabad életben a társadalmi együttélési sza- 

- bályokat nem tartott.ak be, bűncselekményeket követtek  el, s 

ezért a biróság a kötelességteljesitésre való nevelés céljá-

ból olyan kvszerits eszköz alkalmazás hoz nyult, mely emberi 

jogaiban korlátozza. A biróság szabadságvesztés .büntetés al-

kalLnazásával. látja csak biztositottnak azt, hogy az elkövetőt 

visszatartsa a további bűnözéstől. Ilivel a letartóztatottat 

kötelességeinek telj esitésére kell első sorban nevelni, melynek 

előfeltétele a fegyelmezettség, ezért a börtönben a  fegyelme-

zett ember kialakitásüra kell törekedni. Mivel a letartózta-

tott a szabad életben rosszul vizsgázott fegyelmezettségből, 

ezért nyilvánvaló, hogy a kezdeti időben kény szeriteni kell 

a fegyelem, s ezzel egy itt az etiyüttélési szabályok .követel-

ményeinek teljesités.ére. A fegyelmezettség azonban csak kény- 
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szer utján nem alakulhat ki az emberben. Szükséges, hogy az 

ember kötelességeinek tudatosan tegyen eleget. Csak akkor be-

szélhetünk fegyelmezettségről, ha az ember kötelességteljesité-

sa tudatos. Ezért nélkülözhetetlen a börtönben is a fegyelme-

zettség szükségességének megétetése. E nélkül a letartóztatott 

börtönből való szabadulása után nem válhat fegyelmezett, kö-

telességteljesitő emberré, mert nincs meggyőződve annak helyes-

ségéről. Ezért szükséges a n eggvőzést a nevelői eljárás során 

a börtönben is alkalmazni a letartóztatottak nevelésében. 

A börtönben a meggyőzés alkalmazásának mindkét formája szere-

pet játszik a nevelőmunka sorén. 

Az egyik formában az egyes  emberré való rú gatás az etikai  be-

szélgetés során, a másik formában amikor egy-egy letartózta-

tottra éppen ugy, mint a közösségre, a•közösségi foglalkozások 

során gyakorolunk hatást. 

::indenekelőtt azt szükséges tisztázni, mikor kell az egyéni rá- 

hatás,, az etikai beszélgetés Utján, s mikor a közösségi foglal-

kozás utján hatást gyakorolni a, letartóztatottra, hogy a kitü-

zött nevelési célt a legeredményesebben tudjuk megvalósitani. 

Erre természetesen n_en lehet szabályt adni, minden egyedi eset- 
0 

ben a neveltnek magának kell tudnia, hogy mikor, milyen ese-

tekben, melyik eljárást alkalmazza, melyik lesz uélravezetőb b. 

Nagy általánosságban lehet csak e kérdésben az elveket megfo- 

. galmazni. 

a./  A közösségi fo-l alkozásokat kell minden olyan esetben  al-

kalmazni, amely az egész közösséget érintő probl émá. Igy: 

- a letartóztatott társa ellen elkövetett fegyelmi  vétség 

esetén: 
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- megverte zárkatársát,  

- lopott zárkatársától.  

- Suly osab b fegyelmi vétség esetén:  

-  munkamegtagadásra -vett rá más letartóztatottakat,  

- szökést ki sér elt meg, erre vett rá másokat is,-  

- megtámadta az őrt,  

- a börtönben olyan cselekményt követett el,  melyet  a tör- 

vények bLintetii. rendelnek. Ilyen pl. izgatás, társadal- 

mi tulajdon szándékos rongálása, társadat   mi tulajdon  

sérelmére elkövetett lopás stb,  

b./  Az etikai beszélgetés utján kell hatást gyakorolni a le-  

tartóztatottra. olyanesetekben, amikor  fegyelmi  vétségének be-

következése nem  a börtönbeli, hanem külső hatásokra következik  

be. Igy:  

- hozzátartozó elhalálozása, vagy a házastárs válása következ-

tében elkeseredés, lemondás lehet urrá rajta, .s olyan nézetek  

alakulhatnak ki emiatt benne, Logy a büntetésének letöltése  

után nincs szüksége rá a  társadalomnak, környezetének, hozzá-

tartozáinak. Ilyen állapotban öngyilkossági kísérletet köve-

tett el, vagy fegyelmi vétséget követ el. - Megtagadja a munkát,  

Vagy nem tesz eleget a  magatartási szabályok követelményeinek,  

- félénk, visszahuzád természetű a letartóztatott. :z különféle  

okok miatt lehetséges: 

- alaptermészeténél fogva magába zárkózott,  

- szégyelli elkövetett büncselekményét, azaz a szégyenérzet,  

- valamilyen  fogyatékossága következtében letartóztatott társai  

között rendszeres élcelődés középpontjává vált,  
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- a visszahuzódás oka kisebbségi érzésből is fakadhat, mely-

nek alapja  lehet:  

- általános ismeretbeli hiányosság, 

- hiányos beszéd, kifejezőkészség, 

- a közösség előtti szereplés esetén fellépő gátlások stb. 

Ezekből is világos, hogy a nevelőnek magának kell  tudni el- 

dönteni, hogy mikor alkalmazza  az etikai beszélgetést, s mi - 

kor 

 

 a közösségi foglalkozásokat. Az elhatározásban jelentős 

segitséget nyujtanak a nevelőnek, a  fegyelmi  v-étség tisztázá-

sa során feltárt azon okok, melyek a fegyelmi vétség elköve-

téséhez vezettek a letartóztatottnál. 

A pozitiv cselekmények értékelése során a félénk és vissza-

huzódó letartóztatott esetében is helyes a közösségi foglalko-

zásokon való dicséret vagy jutalom ismertetése, mert cselek 

ménye elismerése a közösség előtt magabiztosabbá teszi, s ez 

elősegiti félénksége lekíizdését. 

A nevelőnek - a fegyelmi vétség tisztázása során - a fegyelmi 

vétség elkövetésének okai  és a letartóztatott egyénisége alap-

ján kell eldöntenie a meggyőzés formáját / etikai beszélgetés 

vagy  közösségi foglalkozás utján 7. 

A letartóztatott fogyatékosságai olyan feladatot állitanak a 

nevelő elé, hogy harcot inditson a feltárt jellembeli fogya-

tékosságok felszámolásáért. 

Az eddigiekből kitt nik, hogy a meggyőzés szükségessége egyrészt 

fegyelmi vétség bekövetkezése esetén, másrészt a pozitiv tulaj-

donsá.gok erősitése érdekében, tehát jó munka esetén merül fel. 

Ez utóbbi esetben azonban a  by.  nevelőmunkájában elhanyagoltság 
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tapasztalhatd.. közösség előtt vagy etikai beszélgetés utján 

csak  a termelésben elért eredményekért alkalmaznak  dicséretet,. 

jutalmat. .iáz is csak a kihirdetésben jelentkezik. Hiényos a to-

vábbi feladatok meghatározása, ez csökkenti az értékelés ered-

ményét és hatékonyságát. A meggyőzés alkatmaz sc teljesen hiány-

zik a megismerés folt' atábzn. Ugyanis nem csupán ott szükséges 

a  meggyőzés,  ahol fogyatékosságok vagy pozitivumok jelentkeznek, 

hanem az átlagembernél is, akiknél - esetleg hosszabb időn ke-

resztül - nem tapasztal a nevelő egyik irányban sem konkrét 

megnyilvánulásokat. Igy az olyan letartóztatottak vonatkozásá- 

ban  is,  akik nem követnek el ugyan fegyelmi vétséget, s munká-

jukat is elvégzik minden kimagasló eredmények nélkül. 

Az ilyen letartóztatottaknak is vannak pozitiv és negativ tulaj-

donságaik, 

 

  a a nevelőnek meg kell azokat ismert ahhoz, hogy cél-

tudatosan tudjon a fegyelemre nevelés vonatkozásában ere&n.énye-

ket elérni ezen letartóztatottak esetéiben is. A fegyelmezett,  

kötelességteljesitő ember fonnálása, a fegyelmezettség készsé-

geinek és szokásainak kialakitésa épp az. ilyen tipusu emberek-

nél a legnehezebb, mert lényege nem tárul fel  a nevelő előtt. 

Hogyan folyjanak le ezek a foglalkozások? 

Ha fegyelmi vétséget követ el, akkor előbb felelősségre kell. 

vonni, ki kell szabni a fegyelmi büntetést, s végre kell azt 

hajtani. Csak ezután kerülhet sor a meggyőzés alkalmazására. 

Hiba volna e folyamatot felcserélni, összekeverni, mert hatásá-

ban  gátolná az egyes nevelői eljárásokat. Makarenko pedagógiai 

tapasztalatai alapján tartott előadásaiban, irásaiban nem egy 

ízben rámutat arra, hogy a felállított követelményeket előbb 

teljesittetni kell, s mikor ezt teljesitik, .akkor jöhet a meg-

győzés, hogy miért helyes és szükséges azon követelmény tel jesi- 
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tése. Ha a követelmény teljesitése elmarad, minden magyarázat 

nélkiil kell w büntetést kiszabni. 

Ezt a makarenkói elvet fokozottabb mértékben kell követni a  le-

tartáztatottak fegyelemre nevelése során,  ha  megfelelő eredmé-

nyek et akarunk el érni egy-egy nevelői eljárás alkalmazásával. 

A meggyőzésnek a .fegyelmi büntetés letöltése után kell követ-

keznie, melyben a cselekvés helytelenségének bizonyitása, vala-

mint a feladatok meghatározása kell, hogy jelentkezzen. 

Foglalközni kell a let - artóztatottal akkor is, ha pozitiv a cse-

lekedete, s ebben a pozitiv cselekvésben tovább akm.juk erősite-

ni. Az erősités e cselekvésben csak ugy következhet be, ha nem 

csupán abban  me iil kí a foglalkozás, hogy elismerjii'k cselekvése 

helyességét, hanei . íieghatérozzuk "az u jabb- tennivalókat is. 

Vagyis uj abb követelményeket állitunk eléje. 

közösségi foglalkozások formái: 

- irásbeli parancsok ismertetése. Ennek formájáról " a követel-

mények tel jesitésérek gyakorlása " c. rész c. pontjában lesz 

sz 

- termelési értekezletek, ahol ,az egész ifizem, egyes brigádok 

munkáját, munkafegyelmét, az általános magatartást értékelik, 

s meg iatérozzák a további feladatokat, 

- brigádértekezletek, ahol a termelési értekezlet alapján, vala-

mint  a termelési értekezletek közötti időben rendszeresen a 

brigád tagjaink munkáját, fegyelmét értékelik, s személy sze-

rinti feladatait határozz -  k meg, 

- a közösségi vezetők értekezletei, ahol a börtön rendjének, fegyel-

mének követelményei alapján az egres közösségek és közösségi ve-

zetők tevékenységét értékelik, s a lkközösségi vezetők feladatait 

határozzák meg; személyére, valamint a közösség kötelességtel- 
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jesitésének vonatkozásában, 

-- 

 

zárkafoglalkozások, ahol a zárkaközösség tevékenységét érté-

kelik a börtönszab-élyok. állitotta követelmények teljesitésé-

re vonatkozóan, s a közösség egyes tagjának feladatát, illet-

ve a közösség fel adatát az egyes tagok vonatkozásában határoz-

zák meg, 

- osztályfőnöki órák, ahol a tanulóközösségek tevékenységét ér-

tékelik, s meghatározzák személy szerint a közösség tagjai, 

illetve  az  egész közösségnek egy-egy tagjával szembeni felada-

tát a tanulmányi munka és tanulmányi fegyelem javitása terén, 

- Önkormányzati Tanács. Ennek  ülésein regszeresen értékelik az 

egész letartóztatott közösség minden irányu tevékenységét,  

hogy ezek börtön szabályainak, követelmér.reinek hogyan 

felelnek meg. 	 . . 

Meghatározzák e téren az Önkormányzati fanács tagjainak felada-

tait. Rendszeresen . foglalkoznak emellett egy-egy kirivó .fegye-

lemsértővel, egy-egy  kimagasló eredmény Ú elért letartózta- 

tot tal . 

Itt nyilvánvalóan a közösségi foglalkozások olyan formáiról esett 

szó, melyek a fegyelemre nevelés. vonatkozás alan döntő szerepet 

játszanak. Emellett azonban.i? az  értelmi-,világnézeti-,testi ne- 

velés területein alkalmazott közösségi foglalkozások is gyakorol-

nak hatást a letart ztatott`kra a fegyelmezettség ki ;lakitúsa 

irányában. Pl. az iskolai oktd ás során az órák alatti rendsze-

res és fegyelmezett munkával., vagy a sportfoglalkozásokon a sport 

szabályainak betartásával stb. 

c./ A példaadás:  a meggyőzés egyik  leghatásosabb eszköze. A 

péld áadás al ott egyformán értendő a  személyes példamutatás és 

a példák alkalmazása. 
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A személyes példamutatás.  

Csak az_a . névelő képes meggyőzni a letartóztatottat cselekmé-

nye helytelenségéről vagy helyességéről, aki maga is fegyelme-

zett. Tetti követelhet a letartáztatottól olyat, amit magaiiem 

tel jesit. Pl. ha a letartóztatottak azt látják, hogy ,  a nevelő 

irodája mindig rendetlen, akkor maguk sem. törekednek arra, hogy 

hálókörletük rendben legyen, .vagyis a körlet rendjére vonat-

kozó szabályokat betartsák.. 

A fegyelmezett nevelő saját példájával neveli a hozzá beosz-

tott letartóztatottakat kötelessé g eik teljesitésére. N-i börtön-

ben B. alhdgy. nevelőhöz tartozó letartóztatottak egynás, közötti 

érintkezése igen példás volt. Soha nem fordult elő, hogy egy-

mást önérzetében megbántották volna, gorombáskodtak volna egy-

mással, vagy  tettleg bántalTmazták volna emu-mást. Pedig kordb-

ban  a  drasztikus beszéd igen elterjedt volt, .s előfordultak ve-

rekedések is. _Amikor. B. alhdgy. karült e csoporthoz nevelőnek, 

az ő nyugodt, kimért és közvetlen modorával beszélt a letartáz- 

tatottakhoz, soha egy drasztikus szóval nem illette egyiküket sem, 

s ugyanezt  elvárta, s megkövetelte a letartóztatottak e>-más kö-

zötti érintkezésében is.  Rövid  idő alatt e hatás következtében 

megváltozott a ietartáztatottak közötti viszdny is. 

A p él dák alkalmaz ása.  

A meggyőzésben igen nagy szerepet játszik a példa alkalmazása. 

Ahhoz, hogy a letartóztatottak megértsék, s meggyőződjenek cse-

lekményük helytelen: égéről, példák segítségével kell azt bizo-

nyitani az egyes embernek is, különösképpen pedig  a  közösség e-

lőtt. Bizonyitani kell, hogy . a kifogasolt cselekmény miért hely-

telen, s a helyeselt cselekvést miért tartjuk helyesnek. 
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Különösképpen nagy  jélentősége van ennek a parancsok ismerte-

tése során, a, közösségi vezetők részére tartott megbeszéléseken, 

de az etikai beszélgetések során is.  A  közösségi  és egyéni fog-

lalkozások során fel kell tárni, hogy a kifogásolt cselekmény mi-

ért helytelen, mik annok következményei. 	. 

Isu er Getni kell azokat a fegyelmi s zw kci ;kat , melyeket az ilyen 

cselekményekért alkalmaztak. 

A példák szerepe pozitív vonatkozásban is nélkulözhetetlen. 

Nem csak azt kell bizonyítanunk a letartóztatottakkal való fog-

lalkozás során, hogy ezt vagy azt a  cselekvést  miért tartjuk 

helytelennek, hanem azt is, hogy az egyes cselekvéseket miért 

tartjuk helyesnek. A helyesnek tartott  cselekvés követésére 

kell őket inspirálni. A helyes irányu hatás szempontjából ered-

ményesebb az, amikor :élda állításával arra mutatunk rá, hogy 

mi a helyes cselekedet, s az ilyen cselekedet követésének he-

lyességét szükségességét bizonyitjuk. 

Csak a meggyőzés utján válhat tudatoss á a Letartóztatottakban 

a követelmények teljesitésének szükségessége, s ennek alapján 

é#hetik meg.a kötelességteljesités fontosságát, szerepét, je- 

lentőségé`. Csak igy teljesitheti a börtönből való szabadulása 

után a társadalom által eléje állított követelményeket, köteles-

ségeket. Azért csak a  tudatos kötelességteljesités  utján, vert 

a 

 

társadalomba velővisszakerülése után már nem áll olyan szor cs 

megfigyelés és ellenőrzés alatt tevékenysége, mint •a börtönben. 

Ekkor már  önmagv. dönti el, hogy mit, miért kell tennie, ebben 

pedig a kötelesség teljesítésének tudatossága játszik szerepet. 

Önmagának kell eldöntenie, hogy caiekményével a kötelességét 

• teljesiti-e, vagy sem. Ha a börtönben folyó nevelés - igy a fe-

gyelemre nevelés - célja, hogy a letartcztatot.takat a börtönből 
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való szabadulásuk utáni helyes cselekedetre, kötelességtel-

jesitésre nevelje, akkor a nevelés során a meggyőzésnek is meg-

felelő helyet ós szerepet kell biztositani. 

3./ A  köve telméry ek teljesítésének gyakorlása.  

A letartóztatottak fegyelemre nevelésének célja - mint  ahogy 

erről már e kérdés tárgyalásánál szó esett - a követelmények 

teljesitésére való nevélés utján, a fegyelmezett állampolgár 

kialakítása. Ezért igen fontos szerepet tölt be a letartázta-

tottak f_e`yelemre nevelésében a követelmények teljesítésének 

gyakorlása. Csak a gyakorlás utján rögződnek meg, alakulnak ki 

és szilárdulnak meg a fegyelmezettség készségei ás szokásai. 

A fegyelmezettség az ember  előtt álló követelmények teljesité-

sében jelentkezik. A börtön szabályainak betartása is gyakor-

lás kérdése. Mivel a börtön szabályai, a magatartási szabá-

lyon olyan követelményekét tartalmaznak, hogy ahhoz kapcsolód-

nak a társadalom együttélési szabályai - mint erről "a követel-

mények szerepe a letartóztatottak f egrelemre nevelésében " c. 

résznél már sző esett -, igy a börtön követelményeinek gyakor-

lásával egyidőben a társadalom együttélési szabályaiból fakadó 

kötelességeket is gyakorolják a letartóztatottak. 

A követelmények teljesítésének gyakorlása a letartóztatottak 

mindennapi tevékenységéken jel entkezik. Nem külön tevékenység 

a gyakorlás, hanem az ellenőrzés és értékelés alapján minden-

kor meg kell határozni, hogy a tevékenységüket, feladataikat 

hogyan, miképpen végezzék, illetve oldják meg. Ezt segiti elő 

a fegyelmi felelősségre vonás épp ugy, mint a buzdítás külön- 
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böző formája. 

Ennek folyamatot vizsgajuk meg  egy  konkrét példán keresztül. 

M.Z letartóztatott esztergapadon dolgozik. Az ellenőrzés so-

rán azt tapasztaljuk, hogy az áramtakarékosságra vonatkozó 

rendelkezéseket nem tartja be, mert a gépe akkor is jár, ha 

történetesen nem dolgozik rajta. ,fiz első lépés • az, hogy figyel 

meztetjük kötelességére - az áramtakarékossági rendelkezések 

betartására -, majd az ellenőrzést süritjük. Ha a figyelmezte-

tés nem használ, akkor fegyelmileg felelősségre vonjuk. Mind-

ezzel az intézkedéssel a tevékenységét helyes irányba terel-

jük, vagyis a követelmények helyes irányu tel j esitését gyako-

roltatjuk vele. A gyakorlás - során megszokja, hogy gépét, ha 

azt elhagyja, - .le kell állitania, vagyis tel jesiti az áramtaka-

rékosságból reá háruló kötelezettségeket. 

Nyilvánvaló, ha  ezt-a  börtönben megszokta, akkor büntetésének 

.letöltése után a szabad életben. végzett termelőmunkája során 

is ezt fogja tenni. Igy a börtönben kialakult kötelességtelje-

sités érvényesül a szabadulás utáni tevékenységében is. 

• A gyakorlás lehetőségének területei a börtönben. 

a./ A napirend.  

A napirend elöirásainak betartására irányuló rendszeres köve-

telés során a letartóztatottak nap mint nap gymkorolják a napi-

rendben előirt feladatok megoldását. Ennek során olyan erkölcsi 

tulajdonságok ala alnak ki bennük, melyek a fegyelmezett embert 

jellemző tulajdonságok. Ilyenek: 

- A pontosság. Azzal, hogy naponta ugyanazon időben, ugyanazon 

feladatokat oldják meg, megszokják, hogy mikor, mit kell tenni. 
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Igy az ébresztőtől a tisztálkodáson, a reggeli tornán, az ét-

kezési időn, a munkakezdésen ás befejezésen sít, egészen a ta-

karodóig mindent naponta egyazon időben végeznek. A napirend 

megszokása, a gyakorlás, a teijesités utján azt jelenti, hogy 

kialakul az emberben annak tudata, hogy mindent időben kell 

elvégzni, tehát a napirend betartása pontosságra nevel. 

- A rendszeresség. A pontosság mellett  a  napirend gyakorlása 

rendszerességre is nevel. A napirend azzal, hogy meghatározza, 

mikor, mit  kell terezi,, ez a napi élet rendszerét adja. A nap 

minden szakára meghatározott feladatok teljesitése rendszeres-

sée nevel, szoktat. 4 napirend rendszert visz a börtön éle-

tébe, igy a letartóztatottak tevékenységébe is. 

- A rendszeretet. A napirend betartása rendszeretetre is ne-

vel. Azáltal, hogy a napi életben rendszeresség van, a re nd-

szeresség megszokása a rend szeretetét is kialakitja. Kezdet-

ben a napirend betartása terhet jelent, hiszen a letartózta• 

tott nincs hozzászokva a pontos, rendszeres napi időbeosztás-

hoz. Ha azonban a napirend betartását követelés alapján gya-

korolja, annak végrehajtását megszokja, s már ekkor kialakul 

benne a rend szeretete, mert látja annak előnyét a napi tevé-

kenység végrehajtásában. Rájön, hogy csak e rend biztositásá-

val oldhaíák meg azok a feladatok, melyek számára a nap folya-

mán megvannak határozvá. Igy alakul ki benne a rendszeretet. 

b ./ A  magatartási  sz ab ályok.  

A magatart .si szabályokban vannak rögzitve a letartóztatottak 

kötelességei és jogai. A magatartási szabályok teljesitésének 

megkövetelése során a kötelességteljesitéd; gyakorolják a le- 
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tartóztatottak. A kötelesség mindennapi teljesitése, rendszeres 

gyakorlása során kialakul a le t artözt atot takb an egy sor olyan 

erkölcsi tulajdonság, amely a fegyelmezett embert jellemzi. 

Ilyenek: 

- A kötelességtudat. Ez már a napirend betartása, illetve •gya-

korlása során is jelentkezik bizonyos mértékig. A napirend tarta-

ma azonban  az egyes előirt kötelességek gakorlati .megoldásában 

realizálódik, ezért . a kötelességtudat a magit art:.si szabályok 

gyakorlása során szilárdul és erősödik a letartóztatottakban. 

a napirendben csupán az van rögzitve, hogy a nap mely idősza-

kában mit kell tennie, aagatartási szabályok viszont az tar-

talmazzák, hogy  hogyan kell azt. tenni. Pl. a napirend előirja, 

hogy 5.30 - 5.45-ig zárkatakaritás, zárkarendezés, vagy .6-14 

orvig munka. Azonban, hogy a zárkarendezés után  araikor elvonul-

nak a munkára, hogyan kell a zárkának kinéznie, vagy a munkát 

hogyan kell.végeznie, azt a magatartási szabályok rögzitik. 

Ezért a kötelességtudat alapjában csak  a magatartási szabályok  

betartásának gyakorlása során szilárdulhat meg. 	 . 

- Alkalmazkodás. Az embernek a mindennapi életben alkalmazkod-

nia kell a környezetéhez, embertársaihoz. Enélkül örökös össze- 

Ütközés volna közöttük. A börtönben a magatartási szabályok 

határozzak meg, ho gy  a  by.  személyi állományhoz és egymáshoz 

hogyan kell viszonyulniok a letartéztatottakbak. Ezen szabályok 

betartásának gyakorlása során alakul, formálédik és szilárdul 

a letartóztatottakban az alkalmazkodó képesség. Az alkalmazkodd 

képesség formálása nem  jelentheti, s nem is jelenti azt, hogy az  

alakoskodást meg kell törni. Az alakoskodás ellen harcolni kell, 

mert  nem  eldeegiti, hanem  gátolja a helyes erkölcsi tulajdonságok 

sziláríd.i tásá t , s igy a  fegyelmezett  emberréválást is. 
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Az alakoskodás kárt okoz az embereknek, mert szándékosan meg - 

téveszti, 

 

 becsapja őket. Az alkalmazkodás pedig azt jelenti, 

bogy figyelembe vesszük ei:>,be rtársa.ink vágyait, kivánság.ait, s 

a magunkét ugy el égit j ö.k ki, bogy .  azt ne aás rovására, esetleg  

kdrára tegyük. 	 . 

A magatartási szabályok betartásának gyakorlása a börtön rend-

jének ős fegyelmének biziositásán tul olyan erkölcsi tulajdon-

ságokat is megszilárdit a letartóztatottakban, melyek a társa-

dalom szempontjából feltétlenül szükségesek ős kivánatosak, 

hogy a társadalom tagjaiban meglegyenek. Igy pl. a magatartási 

szabályok előirják: " letartóztatott köteles a munkaidő 

alatt szorgalmasan dolgozni, a rábizott anyagra, gépre, ,szer-

számra stb. vigyázni". Ez tehát a munkaidő alatti kötelessége. 

Ezt be kell tartania. Tehát egyrészt munkaszorgalomra, másrészt 

a társadal:li tulajdon védelmére nevel. Amikor a letartóztatottat 

kötelességteljesitésre, azaz fegyelmezettségre neveljük, ezzel 

egyidőben fontos erkölcsi tulajdonságokat is alekitunk, formá-

lunk, szilárditunk benne. 

c./ Irásb el i  parancsok. 

A letartáztatottak részére kÉszitett parancsok  csak akkor jöhet-

nek számításba a gyakorlds szempontjából, ha azok .rendszeresek 

ós követelményeket állitanrk.. 

A parancsokat ezért rendszeres időközönként kell kiadni, s ezek-

ben értékelni kell a letartáztatottak fegyelmét,  tevékenységét 

abból a szempontból, hogy a követelményeket hogyan teljesitették. 

Fel kell tárni eredményeiket, fogyatékosságaikat. Meg kell ha-

tározni azokat a feladatokat, melyek megoldásával a fog,yatékos- 
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sáltok kijavithatk. Igy állit a parancs követelményeket. 

A  napirend,  a magatartási szabályok, s az írásos parancsok 

általánosságban, vagyis indirekt módon határozzák meg a köve-

telr .ényeket, s teremtik meg a gyakorlás feltételeit. A rész-

feladatokat, a direkt követelményeket, s a konkrét gyakorlást 

a szóbeli parancsok, utasítások alapján végzik. Pl.  a magatar-

tási szabályok meghat : rozz-k, hogy a letartőztatottak kötele-

sek egyuással szemben udvariasan viselkedni; hogy az udvarias 

viselkedés konkrétan miben  kell, hogy jelentkezzen, ezt rész-

letesen ismertetni  ós gy koroltatni kell. E nélkül nem alakul-

hatnak ki, s nem szilárdulhatnak meg az udvarias viselkedés 

készségei, szokásai, melyek részét képezik a fegyelmezett ma-

gatartásnak. 

4./ A követelmények teljesitésének ellenőrzése.  

A letartóztatottak nevelése során a nevelő alapvető feladata 

annak ellenőrzése, hogy a  letartóztatottak hogyan, milyen mér-

tékben teljesítik az eléjük állított követelményeket.. Csak a 

helyesen  tervezett és szervezett ellenőrzés teszi lehetővé, 

hogy a letartóztatottakban a követelmények teljesitése alapján 

változások menjenek végbe, s a helytelen tulajdonságaik halvá-

nyuljanak, megszün jenek, a helyes tulajdonságoknak adják át 

helyüket. A letartóztatott helyes tulajdonságait a nevelés során 

erósiteni kell, s uj pozitív tulajdonságok kialakitására és meg-

szilárö.itá,sára kell  törekedni. A jól tervezett ős szervezett, 

ellenőrzés ezt elősegíti. Segiti azért, mert a letartóztatott 

érzi, 

 

látja, tapasztalja, hogy minden tevékenysége ellenőrzés 
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alatt áll, s ennek következtében igyekszik az eléje állított 

követelményeket teljesíteni. Az igy teljesített követelriéirek 

később megszokottá válnak, s akkor már nem az ellenőrzés miatt, 

hanem szokásból téljesiti a kövételményeket. 

Milyen legyen az ellenőrzés?  

a.; Az ellenőrzés legyen tervszerv és szervezett.  

Csak a tervszert,. és szervezett ellenőrzés alapján alakulhatnak  

ki a letartóztatottakban a követelmények teljesítése során a 

kívánt helyes szokások és készségek. Hiszen, ha az ellenőrzés 

rendszertelen, akkor lehetőség nyílik a követelmének nem tel- . 

jesitésére. Ez pedig káros',: mert ilyen  helyzetben  nem a helyes 

tu O donságok kialakulása irányában gyakorol hatást az ellenőr-

zés, hanem a rossz, a helytelen tulajdonságok erősödését ered-

ményezi. Ha az ellenőrzés nem rendszeres, akkor lehetőség van 

arra, hogy  csak az ellenzés során teljesitse a követelménye-

ket, s máskor nem. Ez alakoskodásra neveli az embert. Ugyanis 

az ellenőrzés somín azt mutatja, hogy teljesíti a. követelményt, 

s máskor nem ezt teszi, s a  rendszertelen  ellenőrzés ezt nem 

képes feltárni. Ebből a letartüztatott azt látja, hogy megvan a 

lehetősége és módja arra, hogy  a követelményt ne mindig tel- 

j esitse, csak akkor, ha azt látják. Tehát a Szabad  életben is 

lehet szinlelni a kötelességek tel j esitésé t , mert ott az  el-

lenőrzés jég• ugy sem  valósulhat meg, mint a börtönben. 

A fentiekből következik, hogy a nevelőnek az ellenőrzést meg 

kell tervezni és szervezni. Tudnia kell, hogy mikor, mit és 

Milyen sormában ellenőrízzen.:Az ellenőrzés tapasztalatai alap-

ján a hozzátartozó letartóztatott közösség egészét, s az egyes 
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személyeket is értékelnie kell. / Az értékelésről részletÉiben 

a letartóztatottak tevékenységének értékelése c. résznél lesz 

szó.  / 
 

b./ Az ellenőrzés legyen alapos és részletes.  

A felszines ellenőrzés nem teszi lehetővé a követelmények nem 

teljesitése okainak feltárását. E nélkül pedig nem lehet ered-

ményes hatást elérni a követelmények minden  körülmények  között, 

való teljesitése irányában. 	felszines ellenőrzés, mivel nem 

képes feltárni a követelmények nem teljesitésének okát, a 

nevelő minden magyarázatot kénytelen elfogadni a nem teljesítés 

indokolására. 	 . 

vénytelen, mert okát nem tudja. Ez a letartóztatottak nevelése 

szempontjából végzetes, mert, ha azt látja, hogy a követelmé-

nyek nem teljesítésére lehetőség van, csak meg kell tudni ma- 

. g;yarázni. Ez szintén alakoskodásra, hazudozásra nevel. Nemcsak 

az egyes emberre van ilyen hatással, hanem a közösségre is, 

mert látják, hogy az alakoskodónak van laza, sőt az alakosko-

dó lehetőséget kap.rra is, hogy ez irányba hasson saját példá-

ján keresztül másokra is. 

P-i egységnél előfordult, hogy az egyik letartóztatott jelen-

tette: a konyháról E .S. letartóztatott lopja  a zsírt, azonban 

a vizsgálat során ezt bizonyítani .nem tudta. Ezért rágalmazás- 

- ért felelősségre vonták. A vizsgálat azonban nem  volt elég ala-

pos, mert néhány nap mulya kiderült, ho gy  B.S. valóban lopkod-

ta a ;sírt a konyháról. Világos tehát, hogy az esetet jelentő 

letartóztatott a valóságnak  megfelelő tényt állított. Ennek el-

lenére sem módositották a fegyelmi büntetést. Itt két irányu 
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hiányosság is mutatkozik. Egyrészt • a vizsgálat felületessége, 

másrészt a  felelősségre vonás jogtalansága. Ha a nevelő vizs-

gálata, a bejelentés valódiságának alapos ellenőrzése megtörtént 

volna, akkor nem kerülhetett volna. sor jogtalan fegyelmi bün-

tetés kiszabására, somi csak azt eredmény ezi, hogy a letartózta-

tott ne  tegyen eleget azon követelménynek - melyet a magatar-

tási szabályok követelményként állítanak eléje - "... a sza-

bélytl  arságot jelenteni  kötelesek  a nevelőnek, vagy a szolgá-

latban lévő őrnak ..." Nyilvánvaló, hogy ha a .felszínes ellen-

őrzés következtében a szabálytalanság jelentőjét vonják fele-

lősségre, akkor nem a követelmények teljesitése irányában fej-

tenek ki nevelőhatást, hanem éppen ellenkezőleg. Ez a cselek-

vés arra ösztönöz, hogy ne tegyenek a letartóztatottak eleget 

ezen követelményeknek. A felszines ellenőrzés éppen azt ered-

ményezte ebben az esetben is, hogy az szenvedett: hátrányt, 

aki eleget tett a követelményeknek. 

E példa az ellenőrzésben jelentkező kettős fogyatékosságra mu-

tat rá. Egyrészt a bejelentés felületes ellenőrzése, kivizsgá-

lása,. másrészt a konyha vezetőjének ellenőrzésében jelentkező 

felületességet is mutatja. 

Csak  az alapos és részletes ellenőrzés alapjára lehet feltárni 

a követelmény nem tel jesités ének okait, s az okok feltárása 

alapján elemezni és értékelni a letartóztatottak tevékenységét 

abból a célbél, hogy a követelmények teljesitése irányában 

fejlesszük pozitív tulajdonságaikat. 

G,/ Az ellenőrzésben a segitésnek kell kifejeződnie. 

 ellenőrzés nem öncélu eljárás a nevelés során, hanem célja 



— 86 — 

az, hogy elősegítse olyan érzetek kialakulását és megszilárdu-

lását, melyek alapján a letartóztatott már szükségesnek és nél-

külözhetetlennek tartja a kötelességteljesítést. E célkitűzés 

csak ugy érhető el, ha az ellenőrzés segitő j ellegü. Az ellen-

őrzés akkor lesz segítő jellegű, ha: 

az ellenőrzés során kerüljük 

- a mindenáron való hibakeresést, 

- a felesleges zaklatást, 

- a következetlenséget, 

- az egyesekkel szembeni elnézést, s a másokkal szembeni tul- 

ű0 tt szigort, 

az ellenőrzés során érvényelit j ük 

- az igazságosságot, 

- a körültekintő víz sgatot, 

- a hibák feltárásában a megalapozottságot, 

- a kötelesség-teljesítés terén mutatkozó minden pozitívumot 

és a egativumot, feltárunk. 

Csak ezek figyelembevételével érhető el, hogy valóban segítő jel- 

legű legyen az ellenőrzés. Nem  tud a nevelő a kötelességteljesi-

tés irányában hatást gyakorolni a letartóztatottakra,. ha ellen-

őrzése során igazságtalan: vélt, erőszakolt hiányosságokat vet 

fel, igazságtalanul és feleslegesen zaklatja a hozzá tartozó 

személyeket, vagy a  közösséget;  hanem egyenlő elbírálás alapján 

itéli meg  az egyes ewberek cselekedeteit, ha a rosszindulatu, 

provokatív emberek bejelentései alapján értékel, s nem a meg-

vizsgált tények alapján; ha nem minden részletében tárja fel a 

fogyatékosságokat, hanem egyes hibák mellett eltekint; / ez még 

akkor is helytelen, ha lényegtelennek vélt hibáról van szó j. 
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Csak a minden részletében feltárt fogyatékosság alapján lehet 

dönteni a fogyatékosság okait illetően. 

Az ellenőrzés során mindig azt kell szem előtt tart an i, hogy 

azokat az eredményeket  kell feltárni, melyek elősegitik, s 

azokat a hiányosságokat, melyek gátolják a kötelességérzetek 

kialakulás át, forrt lását a letartóztatottakban. 

5.7 A letartóztatott ak tevékenységének értékelése.  

A követelmények t el j elit és ének előfeltétele az ellenőrzés ta-

pasztalatai alapján végzett értékelés. Ahhoz, hogy a letartáz- 

tatottak tudják mit, hogyan tel jesitettek, s a jövőben - ho z4r an 

teljesitsék,szi kséges az értékelés. A letartcztatottak tevé-

kenységének értékelését s;  by.  személyi állománya részére a 

bánásmódra vonatkozó. szabályokban rögzített alapvető feladat 

szerint kell végezni. Ez kimondja: " a letartóztatottakkal va-

ló bánásmód mindig határozott, szigoru, de emberséges és igaz-

ságos legyen ". A letartóztatottak t evékenységét elbírálni, 

értékelni szigoruan, de igazságosan kell. • 

Az értékelés során mit vegyiink figyelembe?  

- A letartóztatott egyénileg és a közösség hogyan tel j esiti a 

követelményeket, az eredményeket éppen ugy, mint a fogyatékos-

Ságokat fel kell tárni. 

- A követelménk-ek nem teljesitése esetén: 

- mi volt a nem teljesités oka, 

keletkezett-e ebből kifolyólag erkölcsi vagy anyagi kár. 

- Helyesen megválasztani az ércékelés módját, a nevelés szem-

pont j ából . 
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- Melyik  uton érhető el a megfelelő nevelőhatás, ha egyéni-' 

leg vagy a közösség előtt történik az értékelés. 

Ezek figyelembevétele nélkül helyesen értékelni nem lehet. 

Az alábbi példa is bizonyitja ezt: 

P.H. letartóztatottról a munkáltató őre fegyelmi lapot állitott 

ki azért, mert mint kazánfiitő a be yu jtáshoz meg nem engedett 

mádon és helyről szerzett be tüzelőagy agot . 3  a kivizsgálás 

során a  nevelő is beigazoltnak látta, s .javaslatot tett a 

fegyelmi felelősségre vonására. 

z esetben ugy a munkáltató őr, mint a nevelő a  tényeke nem 

.megfelelő módon vizsgálta, s helytelenül értékelte a cselek-

ményt. F.l{-nak mint k_azánflitőnek kötelessége volt benyujtani. 

A követelmény ezen részét teljesitette. Nem vizsgálta meg, mi 

volt annak oka, hogy meg;' nem engedett módon és helyről szerez-

te be a gyujtóst. Azért tette-e, mrt nem volt gyujtós, vagy 

gyujtós volt, de szándékosan nem azt használta, mert leárt 

akart tenni. Világos, hogy a szén meggyujtásához alágyujtósra 

is szükség van. Enélkül a szén nem gyullad meg. Nem vizsgálta 

meg a nevelő azt sem, hogy a követelmény azon részéből, melyet 

nem ta jesitett - engedély nélkül tilos bármit elvenni -, szár-

mazott-e valamilyen kár. Nyilvánvaló, hogy az eset értékelése 

nem  volt  helyes, mert lényeges momentumokat nem tisztázott 

a nevelő, sem az ellenőrzés, sem az értékelés során. 

Ezek után vizsgú`Ljuk meg a követelmények teljesitésének érté-

kelési formáit. 

A fegyelmi felelősségre vonás.  

Mielőtt a fegyelmi felelősségre vonás - mint az értékelés egyik 

módszerének - vi.r;sgálatába fognánk, fel kell vetni, viz ;ólat 
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tár gyává kell tenni, hogy a fegyeleare nevelés során a fegyel-

mi vétségek elleni fellépésnek milyen formái vannak. 

Mindenekelőtt a fegyelmi vétségek megelőzése. Ennek előfeltéte-

le a fegyelmi vétségek okainak megszüntetése, valamint a fegyel-

mi vétségek elkövetése lehetőségének csökkentése. Amikor egy 

fegyelmi vétség elkövetésének okait feltárjuk, s ezen okokat 

megszüntetjük, akkor ujabb fegyelmi vétség bekövetkezését nem 

tesszük lehetővé, megelőztük a fegyelmi vétség bekövetkezését. 

A fegyelmi vétség elkövetése lehetőségének csökkéntésére igen • 

jellemző példa Z.L. letartóztatott esete. Z.L. letartéztatottal 

kapcsolatban el kell mondani, hogy raktári munkásként dolgozott. 

Ebben a raktárban voltak elhelyezve asz egészségügyi anyagok. 

Z.B letartóztatottal kapcsol atban olyan jelzések érkeztek a 

raktár vezetőjéhez, hogy injekciós tü felhasználásával a rak-

tárban sz egészségagyi anyagok közül a  tiszta szeszt lopja. 

A raktár vezetője azonnal ellenőrizte az üvegekben_ tárolt tiszta 

szesz mennyiségét. %.egállapitotta, hogy azok dugói pecsétvi-

asszal vannak ellátva és sértetlenek. Fegyelmi vétség tehát 

necc áll fenn. rízt is megállapitotta azonban, hogy a le tartóz-

tatott hozzájuthat az ugyanazon raktárban tárolt injekciós tű-

höz . Intézkedést tett, hogy a letartóztatott a jövőben ne • j ut-

alasson injekciós tö.höz. Ezáltá,l megelőzte, hogy ami eddig nem 

történt meg - bár megvolt rá a lehetőség -,. a jövőben se történ-

hessek meg. Vagyis a fegyelmi vétség elkövetésének lehetőségét 

csökkentette. 

A fegyelmi vétségek elleni fellépés másik formája a fegyelmi 

felelősségre vonás. :.s követelmények nem  teljesítése fegyelmi 

vétség. A  by.  szabályzat kimondja, hogy a fegyelmi vétséget el- 

követő letartóztatottat feEyelmileg felelősségre kell vonni. 
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A fegyelmi vétség minősitését, a fegyelmi_ büntetés nemét és 

maximális mértékét is a  by.  szabályzat határozza meg. A 1e- 

tartáztatottákfegé,;elemre nevelésében jelentős szerepe van 

mint nevelői eljárásnak a fegyelmi felelősségre vonásnak. A 

fegyelmi felelősségre vonás alkalmazásánál két font os ténye-

zőt kell figyelembe venni: 

- egyetlen fegyelmi vétség sem maradhat fegyelmi felelősség-

re vonós nélkül, 

- a fegyelmi felelősségre vonás során a törvényessé i ek es  a 

nevelőhatósnak kell érvé nyes ölnie. 

Ezen tér ezők figyelembevételével kell meghatározni a fegyelmi 

felelősségre vonás folyamatát, mert ezen tét Tezők a fegyelmi 

felelősséfre vonás folyamatában  jutnak  érvényre. E folyamat 

né ,7,7 szakaszba áll: a./ fegyelmi vétség feltárása, b./ a 

fegyelmi vétség tisztázása, c./ a fegyelmi büntetés kiszabása, 

(1.1  a fegyelmi büntetés végrehajtása. 

a./ A fegyelmi vétségi; feltárása.  

• A fegyelmi vétség feltárása a fegyelmi felelősségre vonás folya-

matában a kezdeti, az elinditási szakasz. E szakaszban a fegyel-

mi vétséget észlelő bv. beosztott fegyelmii lapot állit id  a 

fegyelmi vétséget elkövetőről. A szabályok értelmében ettől 

a fegyelmi vétséget észlelő nem tekinthet el. Annak elbirálásá-

ra, hogy a fegyelmi vétséget elkövető milyen mértékben felelős 

a fegyelmi vétség tisztázása szakaszában kerül sor. 

Ebben rögzíti, hogy milyen fegyelmi vétség következett be / ezt 

konkrétan meg ell határozni, pontosan le kell irni lefolyását /, 

pl. megtagadta a munkát azáltal, hogy több.let.ártóz t.atq. tt  előtt:. 

kijelent ette: 
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" '.lét a munkát nem vagyok hajlandó tovább végezni"; fegyelmi 

felelősségére való figyelmeztetés ellenére sem folytatta a man-

kát . E tényrögzitésben afegyelmi vétség összes körülményei fel-

tárultak. Igya  milyen  jellegű a fegyelmi vétség - munkamegtaga-

dás, mivel követte el - a kijelentése után figyelmeztetés elle-

nére sem folytatta a munkát. 

Tisztázza azt is, hogy  egyedül v agy többednagával követte el, 

valamint azé, hogy a fegyelmi vétség bekövetkezésénél voltak-e  

jelen mások is. :1indezek• szükséges adatokat szolgáltatnak a fe-

gyelmi fel é lősségre vonás következő szakaszához, a fegyelmi 

vétség tisztázásához. ii fegyelmi vétségg feltárása során jut ér-

vényre a fegyelmi felelősségre vonás során az a figyelembe ve- . 

endő:tényező, hogy egyetlen fegyelmi vétség sem maradhat fe-

lelősségre vonás .nélkül. Ugyanis, mint  fentebb már szó esett 

róla, a. fegyelmi felelősségre vonás a fegyelmi vétség feltárá-

sával veszi kezdetét. Ha a fegyelmi vétség észlelésekor a bv. 

beosztott fegyelmi lapot állit ki, akkor érvényre jut a fent 

említett tényező, ha fegyelmi lapot nem állitana ki, akkor 

nem indulna meg a fegyelmi felelősségre vonás. Az  a tény, - hogy 

csak fegyelmi lap alapján indul meg fegyelmi eljárás, a törvé-

nyesség; érvényre jutását jelenti, / a fegyelmi felelősségre vo-

nás során mar annak kezdeti, feltári stádiumban 7. A törvényes- 
M ségnek döntüen azonban a fegyelmi felelősségre vonás következő 

szakaszaiban kell .érvényesülnie. A nevelőpatásnak az egyénné 

nézve az egész folyamatban. Ugyanis a fegyelmi felelősségre vo-

nás egyrészt a követelmény teljesittetését jelenti a kényszeri-

tés utján, másrészt nevelési eljárás. Ez megköveteli, hogy a  

fegyelmi felelősségre vonás során a fegyelmi vétséget elkövető- 
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jén_ek bebizonyitsuk cselekméiye helytelenséfiét. A közösségre 

nézve a nevelőharás a harmadik szakasz lezárásától kezdődik, 

amikoris a cselekményt és a kiszabott fegyelmi büntetést 

a közösség előtt ismertetik és elemzik. 

b./  A flgY  elm.i vétség tisztázása. 

A fegyélmi vétség tisztázásának jelentős szerepe van a fegyel-

mi felelősségre vonás folyamatában. E szakaszban  tárulnak fel 

a fegyelmi vétse g elkövetésének okai, továbbá az összefüggé-

sek az egyes elkövetett fegyelmi vétségek között, valamint a 

letartóztatott büncselekménye - amiért büntetését tölti - és 

fegyelmi vétsége / vétségei / között. Mindenek előtt felvetődik 

a kérdés: ki tisztázza a fegyelmi vétséget? A  fegyelmi  vétség 

tisztázása a letartóztatott nevelőjének feladata - abban az 

esetben, ha nem ó észlelte a fegyelmi vétséget -, azonban ha 

a. fegyelmi felelősségre vonás folyamatát a nevelő inditotta el, 

őtárta fel a fegyelmi vétséget és állította ki a fegyelmi la-

pot, akkor más nevelőt kell a fegyelmi vétség tisztázásával 

megbizni. Ezzel a szubjektivizmus érvényesülési lehetőségét meg-

akadályozzuk a fegyelmi vétség tisztázásában. Igen lényeges, hogy 

a szubjektivizmust kiküszöböljük a fegyelmi vétség tisztázásá-

ban, mert a fegyelmi  vétség tisztázása során - bizonyosodik'; be, 

hogy  történt-e valóban fegyelmi vétség, s az milyen jellegit. 

A fegyelmi felelősségre vonásnak u gyanis a szabályok értelmé-

ben komoly kÖvetkezthényei vannak  a fegyelmi vétséget elkövető 

személyére nézve, a fegyelmi büntetés által  elszenvedett  hátré.-

nyokkal. Ezen tul azonban kihatással lehet a feltételes szabad-

ságra bocsáj tálra, vagyis a. biróság által kiszabott büntetési 
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idő lejárt a előtti szabadulásra is. Ugyanis a büntető törvény-

könyv 39.<<-a a feltételes szabadságra bocsájtás feltételeként  

többek között . kimondj a, hogy csak akkor alkálr.azhatá,  

posan feltételezhető, hogy a büntetés célja a további  

" ha al a-

szabad- 

ságelvonás nélkül is elérhető ". A büntetés célja pedig, mint  

A fegyelemre nevelés helye és szerepe."  c. részben a törvény  

idézetében szó esett " a büncselekmél rt elkövető o megjavitása ". 

A büncselekménrt elkövető megjavulásáról pedig csak akkor be-

szélhetünk, ha  a letöltött büntetési idő alatt fegyelmezett  

emberré vált, s feltehető, ho gy  szabadulása után fegyelmezett,  

a törvényeket és az együttélési szabályok követelményeit képes  

betartani, teljesiteni. Ezért van a  fegyelmi  bLintet-ésnek ki-

hatása a feltételes szabadsága bocsájtű.sra.  

A  fegyelmi vétség tisztázása során elsődlegesenszükséges átnéz-

ni a letartóztatott büntetési iratait. Látszólag nincs semmi  

köze a büntetési iratoknak a  fegyelmi vétség elkövetéséhez,  

mégis igen lényeges. Ha a fenti munkamegtagadási példából  indu- 

lunk ki, s a büntetésvégrehajtási iratokból kitűnik., hogy a le-

tartózüatott oközveszélyes munkakerülésért van elitélve, akkor  

már az iratokból tudunk következtetni a fegyelmi  vétség egyik  

lényeges okára, nevezetesen arra, hogy  büntetése  előtt sem sze-

retett dolgozni, s a  börtönben sem akar. Ilyen esetben a fegyel- 

mi vétséget szigorubban kell megfélni. Az iratok alapján  
nem 

ban /m"i   ndig állapitható meg összefüggés a büncselekmény és  

azon- 

a fe- 

gyelmi vétség között. A fegyelmi vétségek jelentős esetében  

ugyanis  ilyen összefüggések nincsenek. Az okok feltárásának fő  

módszere a fegyelmi vétségnél jelenlévő személyek meghallga- 

t 
~v Vasa.  
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A meghallgatást a  by.  személyi ül.lomány azon tagjával kell 

kezdeni, aki a fegyelmi felelősségre vonás folyamatát elindí-

totta, illetve a fegyelmi vétséget feltárta. Ez azért szüksé-

ges, hogy iieg e.lele részletességgel tájékozódjék a nevelő, il-

letőleg a fegyelmi vétség tisztázásával megbízott személy. 

Ezután kerül sor a fegyelmi vétségnél jelen volt más személyek 

iueghallgat; sári a tényanyag összegríijtése végett. Végül meg 

kell 

 

hallgatni a fegyelmi vétséget elkövető személyt, hoc véde-

kezését előadhassa. A védekezés lehetőségének biztositása nél-

kiá/ a fegyelmi vétség igazságos elbirálása, a fegyelmi vétség 

okainak tisztázása nem lehetséges. 

A. meghallgatások alapján értékelni kell a nevelőnek, hogy va-

lóban bekövetkezett-e a fegyelmi vétség, vagy történt ugyan fe-

gyelmi vétség, de  annak  jellege más, mint atogy azt a fegyel-

mi vétség feltárója minősi•ette. Pl. i.B. letartóztatottról - 

aki az államrend elleni szervedésből kifolyólag lett elítél-

ve .- a munkáltató őr fegyelmi lapot állított ki, mely az aláb-

biakat tartalmazta: " - Rontja. a munkafegyelue t. A letartózta-

tott brigádvezető figyelmeztette, hogy  munkáját jobban, lelki- 

ismer etesebben végezze al, ,mire 6 a brigádvezetőre támadt - 

több letartóztatott jel sllétében -, hogy mit agitálsz itt a 

kommunisták mellett, lesz  iég olyan 1d6 ,  mint 1956. o,Ltoberé- 

ben volt, s - ;akkor te is bujkálhatsz majd. a kommunistákkal ". 

Nyilvánvalé, hogy itt nem egyszerien munkafegyelem lazítására_ 

való törekvés jelentkezik a letartóztatott fegyelmi -  vétségében, 

• hanem a népi demokratikus áll arrend elleni izgatás bűnténye 

is fennforog. Ez e,etben a fegyelmi vétség feltárása során az 

azt észlelő by.  beosztott helyi elenlál .minősitette a fegyelmi 
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vétséget. Ilyen esetben a fegyelmi felelősségre vonás mellett  

a bűnvádi eljárást is meg kell inditani. Bűnvádi eljárást indi-

tani azért kell, mert a. népi demokrácia elleni izgatós büncse-

lekmény, melyet a büntető törvénykönyv büntetni rendel, s a  

törvények .rendelkezései a börtönben lévő személyekre is érvé-

nyesek.  

Felvetődik azonban, hogy helyes-e a büntetőeljárás foganatba-

tétele mellett fegyelmi i .ünt.etés t alkalmazni.  A fenti példát  

figyelembe véve két okból is helyes. Egyrészt azért, mert M.B.  

letartóztatott a munkafegyelem követelméi T eit nem  telj esitette,  

/ a szabályok kimondják, hogy köteles a rá. bizott munkát  a leg- 

jobb tudása szerint végezni 

 

 /, m.asrészt az izgatás biincselckm.é-

nyével vétett a fegyelmi követelmények ellen is. A szabályok  

kimondják, hogy a letartóztatottaknak tilos - többek között - a  

népi demokrácia elleni izgatás.  

Az eédigiek rámutatnak arra, ho gy  milyen fontos tisztázni a fe-

gyelmi vétség elkövetésének körülményeit, s ezek alapján  dön-

teni el a fegyelmi véts-ég minősitését, melyet a fegyelmi vétség  

feltárója állapit meg. Ezután kerülhet sor a fegyelmi vétség  

okainak tisztázására. Mindenek előtt a fegyelmi vétséget elköve-

tővel kell tisztázni, hogy mi vezette a fegyelmi vétség elköve-

tésére. Esetenként tapasztalható, hogy a letartóztatottat fe-

gyelmi vétség elkövetésére vélt, vagy  jogos sérelem alapján ér-

zett elkeseredése indit. Pl. N.F. letartóztatott megtagadta a  

munkát. fegyelmi vétség tisztázása során fény derült 'arra,  

hogy már több izben kérte a művezetőtől, hogy más brigádba he-

lyezze ét, de mivel azt kellőképpen nem  indokolta meg, nem lett  

.helyezve. A  m ~veze  t  ö a  többszöri kérés rés  után sem helyezett  

slyt annak mc~;wllapitá„  rdra ,  hogy T . F .  miért kéri az áthelyezését.  
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fegyelmi vétség tisztázása során megállapítást ? ert, hogy  

N.P. végső elkeseredés következtében tagadta meg a munkát, 

hogy a brigádból elkerüljön. i brigádvezetője ugyanis rendszere-

sen rossz munkát adott neki azért, mert keresményéből nem 

akart átadni neki részesedést. 

Kétségtelen, hogy iT.l'. fegyelmi vétséget követett el a munka 

megtagadásával, de enyhitő ~ öríilaényként kell figyelembe venni, 

hogy elkeseredésében követte el . Korábban nem mertefelvetni  

brigá.dveze tő je követelését, nem tudta azt bizonyitani. 	brigád- 

vezetőt - wl°_i más letartóztatott társával is ha,sonl.úképpen járt 

el -, brigádvezetői beo szt:ás Elba  le kellett  váltani és fegyelmi-

leg felelősségre kellett vonni, ugyanakkor  a zsarolás miatt 

b tiny c1.:1.1. elje.rá.s i7l.egiiiditc:.sa is ,5z iiks e 	vat .  

1 fed elei vétség elkövetésének számos oka lehet, feltárni  

azért szükséges , mert az okok ismerete alapján egyrészt meg  

lehet azokat szüntetni, a  igy a fegyelmi vétségek ujabb, mások 

által való elkövetését meg lehet előzni, másrészt a feltárt 

okokat enyhítő vagy sulyo sbitó körülményként lehet és kell fi-

gyelembe venni a fegyelmi büntetésre tett javaslatban, illetve 

a fegyelmi büntetés kiszabásának szakaszában. 

1s fegyelmi vétség tisztázása során, amikor az elkövetés körül-

ményei, a fegyelmi vétség minősitése é_s okai tisztázottak, 

írásos összefoglalót kell késziteni. 

Liz összefoglalának. tartalmaznia kell: 

- a letartázta;tott bü.ncselekményét, 

- a fegyelmi vétség elkövetésének körülményeit, milyenségét; 

okait, 
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- a letartoztatott eddigi magatartását / fegyelmi büntetéseit, 

dicséreteit, jutalmait 

- a letartóztatott viszonyát az elkövetett fegyelmi vétséghez, 

- a  nevelő javaslatát a fegyelmi büntetésre vonatkozóan, mely 

a fegyelmi büntetés nemének és mértékének .meghatározását adja 

abból a célból, hogy a letartóztatott nevelésére vonatkozóan 

Miért látja a javasolt fegyelmi büntetés kiszabását szükséges-

nek. 

Csak az ilyen összefoglaló alapján lesz képes a börtön parancs-

noka me.gelelő nevelőhatásu fegyelmi döntetést kiszabni, vagyis 

csak igy érvényesülhet e szakaszban a nevel őha;tás, mely a  követ-

kező szakasz nevelőhatárának is előfeltétele. A törvényesség is 

csak az ilyentisztázás alapján érvényesülhet, mert csak  igy  

biztositható, hogy jo talanzl nem kerül kiszabásra fegyelmi  bün-

tetés, de az elkövetett fegyelmi vétség esetén nem •marad el a 

jogos fegyelmi büntetés sem. 	 . 

C./  fegyelmi büntetés kiszabása.  

Mielőtt  a fegyelmi büntetéssel foglalkoznánk, tisztázni kell 

a sza1adságvesz tés büntetés és a  fegyelmi  büntetés közötti különb-

séget és összefüggést. 

A szabadságvesztés büntetés - kríminél büntetés. Ennek ellenére 

megás van pedagógiai tartalma, melyet a szocialista büntetőjog 

a büntetés céljának; meghatározásában juttat isifejezésre. 

• A büntetés időtartama  alatt a letartóztatott köteles a börtön 

rendjében, a magát artási szabályokban megbatározott követelméixye-

ket telj esiteni. A követelmények telj esités ének elmulasztása 
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fegyelmi vétség, ennek következménye  pedig  a fegyelMi felelős-

ségre  vonás során  a fegyelmi  büntetés.  A fegyelmi büntetés for-

májában es tartalmoban egyardnt pedagógiai büntetés. 

Felvetódik a kérdés: ha a fegyelmi büntetés pedagógiai  büntetés,  

• akkor miért szükSéges a pedagágiában elfogadott terminológia 

helyett uj, ettől eltérő termSmológia " fegyelmi büntetés" hasz-

nálata? 

Erre magyardzatot a szabadságvesztés büntetés es a fegyelmi bün-

tetés közötti összefüggés ad. A fegyelmi büntetés függvénye a 

kriminál biintetésnek. Függvénye egyrészt abban az értelemben, 

hogy - azokkal szemben  kerül  alkalmazásra, akikkel szemben már, 

egy bUntetés - a krimindl büntetés - érvényesül, vagyis a bün-

tetés ideje alatti büntetés. Ez  szükségessé  teszi a két  büntetés  

terminológiai megkülönböztetését, s a pedagógiai büntetést 

mint a fegyelemre nevelés egyik eszközét kell pontos terminoló-

giával meghatározni. Ezért szükséges a "fegyelmi bUntetés" ter-

minológiai használata. Függvénye a  fegyelmi büntetés  a kriminál 

büntetésnek, másrészt azért is, mert fonuájában és tartalmában 

' is  alkalmazkodik a szabadságvesztés büntetéshez, s ennek követ-

keztében eltér a szabad életben alkalmuszott pedagógiai  büntetés-

től. 

A fegyelmi  büntetés  ás a szabadságvesztés büntetés közötti kü-

lönbség és összefüggés tisztázása  után  azt kell vizsgálnunk, hogy 

a börtönben alkalmazott fegyelmi  büntetés  miben  különbözik  a 

szabad életben alkalmazott pedagógiai  büntetéstől,  vagyis a fe- 

' 	' gyeimni  bUnteGes sajátossagd,i1,. 

A fegyelmi büntetés kiszabása a fegyelmi felelősségre  vonásnak  

az a szakasza, amelyben a kényszer érvényrejutásának formája 

kerül meghatirozásra. 
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Ebb en a vonatkozásban a nevelést szolgálja.  Érvényre  jut  azon-

ban e szakaszban a törvényesség is. li.7.6gpedig abban, hogy a szabd-

lyokban meghatározott fegyelmi biintetési  nemeket,  a mecz atáro-

zott mértékben lehet csak kiszabni.  Pl.  szigoritott magánelzd-

rás 2o napig, egyszerü  magánelzárás  3o napig terjedő időre stb. 

Ez azt jelenti,  hogy  egy fegyelmi vétségért a meghat&ozott maxi-

mdlis napon tul fegyelmi büntetést kiszabni nem lehet. A törvé-

nyesség abban is jelentkezik, hogy fegyelmi büntetésként z ,árka-

fogságot kiszabni csak egészséges emberre lehet. Ezért a szabá-

lyok előirják, hogy a fegyelmi büntetés megkezdése előtt a le- 

. tartóztatottat az orvosnak meg kell vizsgálnia. A fegyelmi  bün-

tetés  végrehajta'sát csak az orvos engedélyével  lehet  meFkezdeni. 

Végül  a törvényesség érvényesülését' jelenti az is, hogy csak 

egy ember, a "oörtön parancsnoka szabhat ki  fegyelmi  bLintetést. 

Mivel a fegyelmi büntetés kiszabására csak a parancsnoknak van 

törvényes joga, ci azonban közvetlenül nem ismeri a letartóz-

tatottat, igy nem ismerheti pozitiv és negativ tulajdonságait 

sem, ezért a fervelmi büntetés kiszabásakor  a  letartóztatott 

meghallgatásán tul a fegyelmi vétség tisztázása során készitett 

összefoglaló jelentésre támaszkodik. Ez blamagffian is mutatja a 

fegyelmi vétség -tisztázása során készitett összefoglaló jelen-

tősé gót és fontosszig6,t.. A fegyelmi büntetést a letartóztatott 

személyes -meghallgatása után,  a  fegyelmi vétség tisztázása so-

rán.készitett összefoglaló mérlegelése alapján szabja ki a bör-

tön parancsnoka. 

Mit kell figyelembe venni a fegyelmi büntetés kiszabásánál: 

- iilyen a letartóztatott előző magatartása, munkája. Volt-e 

előzőleg már fegyelmi  büntetése  vagy dicsérete ás•miért. 
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Liilyen fegyelmi büntetéseket kapott. Fontos ennek tisztázá-

sa azért, Logy  a fegyelmi büntetés kiszabásánál az e gyéniesi-

tés és fokozatosság elve érvényre jusson. 

- bűncselekményért van elitélve. Ez abból a célból sz;.-

séges, hogy a fegyelmi vétség elkövetésének motívumai milyen 

kapcsolatban  vannak  azzal a bűncselekménnyel,  melyért el van 

itélve. 

- A fegyelmi vétség mi  lyen'erkölcsi / a letartóztatottak fegye-

lemre nevelése szempontjából / vagy anyagi kárt okozott. Az 

erkölcsi vagy anyagi kár figyelembevétele sziü_séges egyrészt 

a fegyelmi büntetésben a fokozatosság érvéryrejutása szempont-

jából, másreszt az any agi kér megtérítése végett. 

-- iiily en kapcsolatai vannak hozzátartozóival. Ez azért szükséges, 

hogy a megfelelő fegyelmi büntetés kerüljön alkalmazásra a 

letartóztatott nevelése érdekében. Pl .. kedvezménymegvonás al-

kalmazása helytelen  lenne olyan letartóztatott esetében, aki-

nek hozzátartozói ninczenek, vagy ha vannak, de azokkal nem 

tart kapcsolatot. Az ilyen letartóztatott nem ir haza, nem kap 

levelet, cso magot. Igy ha kedvezm.ényétivon_juk el fegyelmi bün-

tetésként a valóságban azt nem vontuk meg tőle. A fegyelmi 

bünetés ennek következtében nem is valósulhat meg. 

Llíndezek tellett a' parancsnoknak azt. is figyelembe kell venni a 

fegyelmi büntetés kiszabásánál, hogy a fegyelmi büntetés arány-

ban legyen az elkövetett fegyelmi vétséggel. .Azaz a kisebb je-

lentöségü fegyelmi vétségekért ne büntessen tul szigoruan. A 

fegyelmi  büntetés kiszabásánál a szabályzat előírásait kell kö- 



vetnie, mely uieghat ,rozza a kiszabhatá fegyelmi  biá_ntetési neme-

ket, és azok mértékét. A meghatározottak elég széles skálájuak 

ahhoz, hogy az arányosságot és fokozatosságot alkalmazni lehes-

sen. A rosszallástól kezdve - feddés, dorgálás -, az e gyes vagy  

összkeüvezmény me g  vonásán keresztül a különböző foka magánelzá- 

. rásokig. 

Mindezek figyelembevételével kell a parancShoknak a,  fegyelmi 

büntetések közül a letartóztatott nevelése sze.pontjáoól a leg- 

alkalmasabbat megválasztania. 

d./ A fe gy elmi büntetés végrehajtása.  

A fegyelmi felelősségre vonás befejező szakasza a fegyelmi bün-

tetés végrehajtása. A  fegyelmi  büntetés végrehajtásának szaka-

szában kétirányu hatás érvényesül. Egyrészt az egyénre, másrészt 

a közösségre. Az egyénregyakorolt hatás a fegyelmi büntetés el-

viselése során, melynek következtében a többi letartóztatotthoz 

viszonyitva hátrányba kerül, akár a kedvezményelvonások, akár 

a zárkafogság valamelyik formáját kell elviselnie. Az egyénre 

gyakorolt hatása ennek az, hogy saj át hátrányából érzi, hogy a 

fegyelmi vétség következményei miatt a követelményeket jó betar-

tani. Kényszerből ugyan, de belátja cselekménye helytelenségét, 

mivel a. fegyelmi büntetés következtében hátrány éri. Kényszer-

ből ugyan, de igyekszik a követelményeknek eleget tenni. Kény- 

szer utján eljut a belátásig. Nem ért el a meggyőződés::szir ro.hálá.-

ra, de belátja, hogy a  követelményeket  végre kell hajtania. 

A közösségre gyakorolt hatás abban jelentkezik, hogy látják, 

milyén hátrányokkal. .jár a fegyelmi büntetés. A fegyelmi bünte-

tést elviselt letartóztatott közvetlen környezetének elmondja 
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a zárkafogság vagy a kedvezményelvonás hátrányait, ugyanakkor 

a nevelők a közösség előtt isiserte tett parancsokban elemzik a 

fegyelmi helyzetet, a konkrét fegyelmi vétségeket, s a kapott 

fegyelmi büntetéseket. Ezek a közösségre a fegyelmezettség ki-

alakitása irányában hatnak. . 

A fegyelmi büntetés végrehajtása során a törvén Jesség nek is 

érvényre kell jutnia. Ez abban jelentkezik, hogy a fegyelmi bün-

tetés csak érvéi es határozat, s orvosi vélemény alapján lehet 

megkezdeni, csak azt a fegyelmi büntetési nemet lehet végre- 

• hajtani, amit és amilyen mértékben a parancsnok  kiszabott. Pl. 

egy szeriémagánelzárást nem  lehet ugwr . vé grehajtani, hogy többen 

vannak a, zárkában / ez akkor nem megánelzérás /, de nem lehet 

szigoritott mr:,gánelzárást sem alkalmazni / mert akkor az nem 

egyszerű magénel zárás lesz,', de  nem lehet a parancsnok által 

• meghat ácozott idótart mot sem csökkenteni, sem növelni. 

A i szabott. fegyelmi büntetésen csak: orvosi vélemény alapján 

lehet változtatni annak, aki azt kiszabta, vagyis a parancs nak-

nak. A fegyelmi büntetés végrehajtását gszakitani csak rend- 

esetben = betegség, tárgyalásra való előállitás - lehet, 

azonban a rendkiviili esetek megsz'ünése után a végrehajtását 

folytatni kell, egyébként csökkentené a fegyelmi büntetés neve-

lóhatását . 

A követelmér4rek teljesítésére való buzditá,s.  

Az értékelés másik oldala: a letartóztatottak elé állitott kö-

vetel mények telj esitésére• való  buzditás. / A következőkben 

csak "buzditás" szóhasználatban kerül emlitésre. / A buzditás 

mint az értékelés formája azt a szerepet' tölti be, hogy  ennek 
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alkalmazásával olyan hatást gyakoroljunk a letartáztatottakra, 

hogy az eléjük állitott követelmények teljesitésére serkentsen. 

Meg kell vizsgálni, hogy a letartóztatottak fegyelemre nevelése 

során milyen eszközök alkalmazásával tudjuk a letartóztatotta-

kat az eléjük állitott követelmények teljesitésére serkenteni, 

.vagyis a buzditás eszközeit kell vizsgálnunk. k. 

A követelmények teljesítésének ellentrzése során nemcsak rosszal- 

lásunkat kell  kifejezni, vagy kéi rszeriteni a letartóztatottat 

a követelmények teljesitésére, han em  kifejezésre kell juttatni 

helyeslésünket, ragelégedettségünket a követelmények tel 

 esetén. A buzdítás során alkalmazott eszközökben ezek jut-' 

nak kifejezésre. A  buzdítás eszközeinek alkalmazása  során lát-

ják tapasztalják, a leta:rtöztatottak, hogy nem csak megkövete-

lik tólik, s minden körülmények között teljesittetik velük 

az eléjük állitott követelményeket, hanem ha cselekedetük helyes, 

akkor kifejezésre jut a cselekvés helyeslése is. Igor serkent- 

jük a követelmények mind eredményesebb  teljesítésére. 

Vizsgáljuk meg tehát a buzdítás eszközeit: 

a./ Dicséret.  

A dicséret alkalmazása a helyeslésünk egyik kifejezési módja. 

A  dicséret alkalmazásának sokféle formája van. Lehet . egyszeriien 

néhány szóban kifejezni azt annak a letartóztatottnak, akinek 

cselekvését, munkáját helyeseljük. Pl . jól van Kovács, csak  igy 

tovább. Enéhány szó alapján is látja a letarrtáztatott, hogy  a 

követelményeket jól oldja meg, jól hajtja vér, s egyben utmu-

tatást • is kap 'a  további tevéken segére .vonatkozóan. 
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A dicséret másik formája a zárka - vagy  munkabrigád, esetleg  

az egész letartóztatott közösség előtti dicséret. Ez a formája  

a dicséret alkalmazásának már jelentős hatással lehet a közösség-

re is. Különösképpen azáltal, hogy  nemcsak egyszerűen a dicséret  

okát exilitjük meg, hanem azt is, hogy miképpen érte el azt az  

eredményt, amelyért  dicséretben részesül.  

A dicséret,?lkalmaaz cs ának harmadik formája,  mely ugy az egyénre,  

mint a közösség fejlődésére hatással van, mikor dicséretképpen  

az előzőleg kiszabott figyelmi büntetését eltöröljük. A bv.  

szabályzatnak a letartztato ttak nevelése szempontjából egyik  

jelentős hibája, hogy a buzditásnak ezt a formáját nem alkalmaz-

za. Nem határozza meg,  hogy a letartóztatott eredményes tevékeny-

sége / munkája, magatartása / alapján a korábban kiszabott fe-

gyelmi büntetés törölhető. Pedig a fegyelmi büntetés eltörlése  

amellett, hogy a követelmények teljesitésében elért fejlődés  

jelentős elismerése, még azt is lehetővé teszi, hogy mentesi- 

ti a letartóztatottat a fegyelmi büntetés következtében börtön-

ben viselt hátrúnyokon tul a sulyosább következményektől.  

Ugyanis a  fegyelmi  büntetések - mint korábban már emlitésre ke- 

rült - sulyos köve;,kezménnyel is járhatnak. Pl. a feltételes sza-

badságra bocsájtás esetében. A korábban kiszabott fe gyelmi bün-

tetés eltörlése buzditja a.letartóztatottakat a követelmélyek  

szabta kötelességek tel j esitése irányában még akkor is, ha  

korábban e téren hibát követtek el, s ezért fegyelmi bLintetésben  

részeáiltek. Hiszen t evékenységiik alapján elérhetik fegyelmi  

büntetésük törléség.  

b./  Jutalmazás.  
~ 	 ~ 	 . 	 ~  

A letartóztatottak részére adható  jut almazás  formáit a ~v. sza- 
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bályzat határozza meg. Jutalmazásként csak az ott me<7h;atározot- 

t ~~ adhatók. Igy pl. rendkivüli levélírás vagy beszélő a hozzá- 

t ux'tozéval , esetleg  a beszélő idejének meghosszabbítása vagy  

meghat 	sulyu éS tai.~tc,l].tilu csoliia, g.  

A jutalmazás esetében feltétlenül helyes  a jutalmazás tényét 

és fürradját a közösség előtt isnertetni, mert a jutalovazás kü- 

lönböző formáiban való r észestlés rendkivüj. nagy mozgató erővel  

rendelkezik a követelmények eredményes telj esités e tekint etében. 

Látja a Közösség; hogy érdemes a meghatározott követelményeket 

teljesiteni, mert az elismerésen tul még előnyökben, kedvezmé-

nyekben is részesülhetnek. Ez• mutatja., hogy 
1 

jutalmazásnak 
 y olyan hatása van, mely a közösség érdekemu 31el 	az egyéni érde- 

keltség elvét is érvényire juttatja. 

c./ lelté teles s zab' adsá<grabocsájtás.  

A kötelességek teljesitésére való buzditds igen jelentős eszköze 

a feltételes szabadságra. bocsájtás. Ennek lelhetőség ét biztosít-

ja a törvény. Feltételeit a büntető törvénykönyv 1-1;z1tározza meg. 

Ezek a feltételek magukba foglalják egyrészt a törvényi előfelté-

telt, másrészt a büntetés ideje alatt teljesitendő kötelessége-

ket,  en zA b en a törvényi előfeltétel megvan, s a letartózta- 

tott mag atartásával, n_unkájával, s egész .tevékenységéüel bizonyit-

ja, hogy a kiszübott büntetés letöltése előtt a büntetés elérte 

célját, 4,,z l9bl. decemberi ország:gytulésen elfogadott uj Btk. 

szerint a büntetési idő legfeljebb egyharma.d része elengedhető. . 

A feltételes szabadsdgra bocsájtás igen jelentős eszköz a letar-

túztatottak nevelése vonatkozásában, melyben kínönösképpen érvé-

nyesül az egyéni érdek. Minden letartáztatottban él a  vágy,  hogy  

korábban szabaduljon, mint ahogy a kiszabott büntetési Idő lejár.  



— 106 — 

Ezért törekvés tapasztalható a feltételes szabadság elnyerésé-

hez szükséges feltételek tel jesitése iránt,  de csak 'akkor, ha 

tapasztalják, hogy részesülni is lehet benne. Ezért annak ismer-

tetése, hogy kik és miért részesültek fel tételes szabadságra 

bocsájtás ke(vezményében, a közösség előtt feltétlenül helyes 

és szükséges. 

Az  e_ilitettek a buzditás legalapvetőbb eszközei a bUntetésv ge-

hajtás keretei között. Azonb_n ezek mellett számos kisebb jelen-

tőségü eszközök  is alkalmazásra kerülhetnek. Ilyenek pl. juta-

lom rádió hallgat s, vagy sportolásban, játékban való részesi-

tés. Az ilyen jellegü kedvezmény, vagy jutalom esetén is feltét-

lenül a közösség előtt kell armak megadását és okát ismertetni, 

mert a közösségre csak igy lehet hatása. 

Mit  kell figyelembe venni a buzditás eszközeinek alkalmazásánál? 

- Csak akkor alkalmazhatjuk, ha amak minden_ előfeltétele megvan. 

Érdemtelenül soha  senkit ne rószesitsü k dicséretben vagy juta-

lomban, különösképpén pedig a feltételes szabadságra bocsájtás 

kedvezméi rében. Az 'érdemtelen jutalom ihemcsak az egyénre, hanem 

a közösségre is káros, mert nem a követelmények teljesitésére, 

a fegyelmezettség  LéazUé gpinek kialakulására, megszilárdulására 

irányuló hatást vált ki, hanem épp ellenkezőleg  az erkölcsi neve-

lés egész te rületére károsan hat.  1 losko dasr4, törleszkedésre, 

hi z el gé sr e nevel. 

- Az  egyes buzditási fornák, eszközök alkalmazásánál figyelembe 

kell venni a fokozatosság elvének . érvényesülését. A kisebb jelen- 

tősIgü vagy kezdeti eredményekért, a  letartóztatottat ne mind- 

j úrt magasabb érté kid buzditási formában részesitsiik, mert az 
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érdemtelenül magas elisma rés, jutalom nerc serkentő hatásu az • 

egérre magasabb követelmények teljesitésére. A könnyen kapott 

elismerés, jutalom gátolja a nehézségek leküzdésére való neve-

lést, mert azt látják a letartóztatottak, hogy elegendő keve- 

set is tenrd ahhoz, .hogy elismerést, jutalmat kapjanak. Ez pe 

dig a követelmény felületes teljesitésére vezet, s nem serkent 

nagyobb erkifejtésre. Végsősoron nem elősegiti, hanem gátol- 

ja az akaraterő, az önfegyelem kialakítását, megszilárdulását. 

- Ha a letartóztatott tevékenységével az eléje állitott köve-

telményeket jól teljesitette, akkor feltétlenül alkalmazni  

kell a buzdítás valamely eszközét. Ugyanis, ha a letartózta-

tott kötelességének eleget tett, várja cselekménye helyeslé-

sét, elismerését. Elsősorban nem a dicséret, a jutalom miatt, 

hanem azért, hogy oaelekményét helyesnek tartják-e, a jövő-

ben is ugar kell-e azt megoldania, vagy  másképpen. A  cselek-

mény puszta helyeslése is a legtöbb esetben serkenti a letar-

tóztatottat a követelmények eredményesebb teljesitésére. 

A cselekmény elbirálása, értékeléscinek elmaradása egyrészt 

bizonytalanná teheti a letartóztatottat azáltal, hogy nincs 

tisztában azzal, helyesen vagy helytelenül cselekedett, mert 

nem ismeri a cselekményéről alkotott véleményt, következte-

tést. Másrészt kedvetlenséget válthat ki a letartóztatottban, 

különösen ha tudja, hogy helyesen cselekedett, s a cseleke-

det helyessége nem nyer elismerést. 
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III. Fejezet. 

I letartóztatottak nevelésének alapproblémái.  

A disszertációt megelőző vizsgálatok során elkerülhetetlen 

volt a büntetésvég_cehajtÜ:s során végzett nevelőmunka elemzése. 

Az elemzés során az eredményes nevelőmunkát gátló hibás gya-

korlatot tapasztaltam.  Ahhoz, hogy a büntetésvégrehaj tás a 

törvényben meghatározott nevelési feladatainak képes legyen 

eleget tenni, az alább felsorolt fogyatékosságoket fel kell 

• számolnia. 

1.7 A letartóztatottak nevelésének feltételei nincsenek kel- 

lően biztositva. A letartóztatottak differenciálásánál 

nincsenek figyelembe véve azok a motivációk, melyek az 

egyén b ün elkövetésénél szerepet játszottak. 

2./ A szocialista pedagógia elvei és módszerei a bLintetésvég- 

relajts során való alkalmazásra nincsenek kidolgozva. 

3./ A büntetésvégrehajtásban szolgálatot teljesitő nevelők kö-

zUl cs ak  kevesen rendelkeznek pedagógiai ismeretekkel, csak 

kevésnek van pedagógus képesitése. Ennek következtében nem 

lehet szó arról, hogy ismereteik alapján próbálkozzanak a 

pedagógia elveinek és módszer einer  sajátos  körülmén4rek fi-

gyelembevételével való alkalmazásával. Szakmai továbbképzés 

keretén belül próbálkozás történik a tekin t etben, hogy 

pedagógiai ismereteket  adjanak a nevel;knek, azonban ebben 

egyrészt kifejezésre jutnak a már ismertetett nézétbéli 

hibák, másrészt szűk szakmai prakticizmus jelentkezik az 

elvek és módszerek kifejtésében. 
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A fenti három probléma következtében lényeges hiányosságok 

jelentkeznek a büntetésvégr eh ajtá.s során folyó nevelőmunkában. 

a./ A differenciálás során a motivációk figyelmen kivül hagyá-

sa miatt tapasztalható: 

- a büntetÉsvégrehajtás jogpzabályokban meghatározott neve- 

lési célkitüzése - a biinelkövető megjavitása - nem való- 

sitható meg eredményesen. Ennek oka, hogy nem ismerik 

azon motivációkat, melyek a•bLinelkövetőt cselekménye vég-

rehajtására inditották, 

- a letartóztatottak erkölcsi nevelése részben a motivációk 

isma r etének hiányában, másrészt a nevelőmunkával kapcso-

la;fos - korábban már emlitett - hibák miatt leszükil a 

munkára és f e gvtelemre nevelésre, 

- a letaitóztatot.tak egymásra gyakorolt káros hatása ennek 

következtében jelenleg erősebb, mint a nevelőmunka során 

őket ért pozitiv hatás. Ez a tény is szerepet játszik ab-

ban, hogy .a  visszaesőként elitéltek száma a szabadságvesz-

tésre itéltek között növekszik. 

en fogyatékosságok megszüntetéséne'L - véleményem. szerint - 

egyetlen módja a letartóztatottak jelenlegi differenciálási el- 

veinek megváltoztatása. A bünözés me•gélőzését, a bünelkövető 

megjavitá.sát a büntetésvégreha,jtüs• csak ug •v segitheti elő, ha a  

letartóztatottak differenciálását és nevelőmun'íájának• kiindulé- 

pontj át a bünelkövetés motivációira alapozza. E  vonatkozásban 

javaslataimat " A differenciálás szerepe a fegyelmi magatartás 

alakitásábGn " c. rés zbe n  fejtettem ki. 



b./ Ellertaondások tapasztalhat ék a nevelési célkitüzések és a 

gyakorlati tevékenység között. 

Gátolja a nevelés, igy a fegyelemre nevelés eredményességét a 

• letartáztatottak munkáltatásában jelentkező kettősség. Ugyanis 

egyrészt   szervezésben, másrészt költségvetés keretén 

belül./ u.n. házi üzem / rendszerben folyik munkáltatásuk. A 

bérezés a .két foglalkoztatási formában jelentősen eltér egymás-

tól. 4 vállalati rendszerben foglalkoztatottaknál darabbére-

zés van, a házi üzemben dolgozóknál pedig órabér. Igy nem rit-

ka az olyan eset, hogy az azonos munkát végző letartóztatottak 

közül a vállalati rendszerben dolgozók kétszeresét is megkere-

sik annak, mintáit a házi üzemben foglalkoztatottak. A kere-

set kihat egyrészt arra,  hogy milyen összegeket költhet saját 

szükségleteinek kielégitésére / a letartáztatottak havonta, 

keresetük arányában kiétkezhetnek, dohánynemüt. , cukorkát stb./, 

másrészt arra, hogy  csalái.j ának mennyi pénzt küldhet haza. Nem 

utolsó sorban pedig arra is, hogy fizetési kötelezettségeinek mi-

lyen ütemben tud eleget tenni. / Perköltség, kártérités, gyer-

mektartás stb. / 

A két munkáltatási rendszer bérezése közötti különbség - mivel 

egy b.Untetésvég ehajtási objektumon belül jelentkezik - elége-

detlenséget szül, kihat a munkafegyelemre, nem egyszer fegyel-

nezetlens gek alapjává, okává válik. Igy nyilvánvalóan gátolja 

a fegyelemre nevelést. Egységes bérezési rendszer bevezetésével 

ezt a fogyatékosságot fel lehet számolni. 

c./ A letartóztatottak tevékenységének  értékelésében  következet-

lenségek, felsziness égek jelentkeznek.  

A fegyelmi vétség tisztázása során nem járnak el következetesen. 
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Nem vizsgálják meg az elkövetés okait, nem térják fel az ösz-

szefUggéseket. Pl. G.J. letartóztatott fegyelmi büntetést töl-

tött ás a zárkában meggyujtotta ingét ás takaróját. Csak a  ki-

fejezett  tényt, a gyujtogatás tényét nézték meg, s .azt, hogy e 

tényt a letartóztatott elismerte, tehát ismét meg kell büntetni. 

Nemvizsgálták  okát,  összefüggéseit. Ugyanis a fegyelmi zárká- 

. ban a letartóztatott nem dohányozhat, igy  gyufát  sem vihet magd-

val. Neu vizsgálták meg, hogy került hozzá gyufa, miért gyujtotta 

meg a takarót, csak kiszabták a fegyelmi büntetést. 

N.K. letartáztatottról a munkáltatója fegyelmi lapot állitott ki 

azzal, hógy megtagadta a munkát. A fegyelmi vétség okát itt sem 

vizsgalték meg a fegyelmi vétség tisztázása sordn, azonban java-

soltdk a fegyelmi büntetés kiszabását. A letartáztatottról kide-

rült,  hogy  nem is tagadta meg a munkát, hanem bejelentette, hogy 

nem  tud dolgozni, mert rosszul érzi magát, A parancsmk nem is 

szabott ki fegyelmi büntetést,  hanem  orvoshoz küldte, s igazolást  

nyert rosszullétének oka: betegség. 

A jutalmazásnál is tapasztalhaták hasonló esetek, mint a fegyel-

mi felelősségre vonásnól. A vállalati rendszerben dolgozó letar-

táztato ttak termelési eredményeit negyedévenként értékelik, s 

ennek alapján-a termelési versenyben győztes brigááot  jutalmaz-

zák.  Az u.n.  házi üzemi  dolgozók mUnkáját azonban - mivel azok 

felujitásokat, javitásokat  végeznek  - már  nem  mindig értékelik. 

Ennek alapján  ritkábban  is jutalmazzdk őket. / Itt is kítdnik 

a két munkáltatásí rendszerben kifejezésre  jutó  ellentmondás az 

elvek ás a gyakorlati tevékenység között /. A jutalmazott  brigá-

dok  azonban a helyezésüknek megfelelően kUlönböző jutalmakban 

részesülnek. / Pl., látogatási  idő  meghosszabbítása,  rendkivüli 
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levél-váltás, soronkivüli csomag stb. kedvezményben /. Brigd-

don' belül azonban a jutalmazottak köZött nem tesznek minőségi 

különbséget, azaz valamennyien egyazon kedvezményben részesdl-

nek. Igy a jutalmat nem minden brigádtag  érdeme  szerint kapja. 

Azon brigádok tagjai pedig, akik a versenyben elért helyezésük 

saran  nem  részesülnek kedvezményben, ott a leakiválábbak sem kap-

nak jutalmat, bgr  eredményük eléri,  esetenként tul is szárnyal-

ja az u.n. győztes  brigád  eredményeit. 

E tekintetben hiba az is, hogy csak a termelőmunkában elért 

helyezés  alapján  adnak a letartáztatottaknak jutalmat, s más 

helyes tcvékenységért nem jutalmazzák,  nem  buzditják ezzel is 

ujabb helyes  tevéken ységre.  A szabályzatok erre vonatkozóan pe-

dig nem rögzitik, hogy  csupán  a termelőmunka alapján adhaták 

jutalmak. A szabályzatok azt juttatják kifejezésre, hogy mind-

azok a letartóztatottak, akik magatartsukkal, munkdjukkal 

/ nem határozza meg, bogy milyen jellegü ez a munka 7, tevékeny-

ségükkel kiérdemlik, azt a parancsnok jutalomban részesitheti. 

Meghatározza azonban a jutalom format. 

A letartóztatottak  tevékenységének  értékelésében érvényre jutó 

következetlenségek ős felszinességek miatt előfordulnak igazság-

talansdok. Az érdemtelen jutalom, vagy büntetés nem talál meg-

értésre a közösségben. Az érdemtelenül •utalmazottat alakosko-

dásra neveli, az érdemtelenül  büntetettben  dacot, konokságot 

vált ki, s szintén alakoskodásra nevel.hpen . ezért nem  szolgál- 

ja  a letartztatottak nevelését. Az értékelést mindig kellő ala-

possággal, következetességgel és körültekintéssel kell végezni, 

csak igy segitheti elé a kittizött nevelési célokat. Minden ér-

tékelésna abból kell kiindulni, hogy tevékenységet, cselekede- 
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teket emberek hajtják vé6_;re. A  tevékenység mögött  az objektív 

és szubjektív tényezőkkel rendelkező 'embert kell látni. 

4.7 A biintetésvégrehajtás állományában szolgálatot teljesitő. 

termelési  szakemberek - akik a letartóztatottak termelő mun-

káját irányitják - anyagi érdekeltsége a termelésben a letar-

táztatottak nevelése szeapontjából nem helyes elvek szerint 

van rae 6hatro zv a. 

Ugyanis ezek premizálasa a letartáztatottak termelési eredményei-

nek alapján tört énik. Ennek következtében ,  hogy nagyobb ered-

ményeket érjenek el, nem egy esetben engedékenyek a börtön kö-

vetelményeinek teljesittetése terén. V-,,gyis a helytelen Dremi-

zzilási •elv következtében a követelés eP-vse ,zessége nem biztosi-

tott. Ileac:3E1k a nevelés saran kell a biintetésvégrabajtás munká-

jalban a pedagógia elveit sajdtos körtilmények között es sajátos 

módon alkalmazni, hanem a szocialista bérezés, az  anyagi  ösztön-

zés elveit is. Ennek a termelést irányítő szakszolgálat tevé-

kenységeben ás a . feléjük irányulá anyagi ösztönzésben is kifeje-

zásre kell jutnia. Ebből kifoly6lag a termelés 	2.17.1tisizéseinek 

figyelembevétele mellett a nevelési Célok ás elvek érvényre jut-

tatását is fig-yelembe Vevő premizálási rendszer kidolgozdsával 

lehet ás kell a fogyatékosságokat megszüntetni. 

Ilyen nevelést elősegítő premizeadsi célokat lehetne meghatd-

rozni: 

-  mit kell tenni a mtivezetőnek, a követelmények teljesittetese 

érdekében, a követelés egységességének megvalásulásában. j Pl. 

bri-'dértekezleten foFdalkozza -nak egyes brigádtagok erkölcsi 

f elf o áb an, s zemléletmódj ab an j el entkező fogyat éko s ságokk 
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Rendszeresen  vizsgálják  meg a segitségnyujtás és annak fogadása 

terén lévő problémákat stb. / 

Mit tegyenek annak érdekében, hogy a letartáztatottak közötti 

érintkezés megfeleljen az általdnos emberi követelményeknek. 

/ Pl. harcoljon a durvaság t . a tragár beszéd, a hangoskodás, a 

kötekedés ellen, támogassa azokat a letartóztatottakat, akik 

fellépnek az ilyen Magatartás ellen, abban.az esetben - is, ha 

ett a.termelés eredményeinek a növelésére való hivatkozás al 

alkalmazta egyik elitélt a másikkal szemben. / 

- Segitsék a letartáztatottak erkölcsi, vildnézeti formálását 

ugy is, hogy tartsarPk számukra ilyeniránya előadásokat. / Pl. 

az ismeretterjesztő előadások erre lehetőséget biztositanak. / 

Ilyen vagy hasonló célkitdzések minden biintetésvégrehajtási 

egységnél müködő vállalat termelési szakembereinek adható, s ezzel 

a premizadsi célkitüzéssel kétségtelen sajátos módon kerUlne al-
kalmazásra a szocialista bérezés rendszere. Az anyagi ösztönzés 

nem csupán a termelést, hanem a letartáztatottak nevelését is 

szolgálná. 

• 5.1 A bUntetésUket töltő személyek psziehológial vizsgálata el-

hanyagolt. A börtön, a börtönben végzett murika és egyéb te-

vékenységek milyen pszichikai hatást váltanak ki az  egyes  em-

berekből, közösségekből. Hem kerülnek elemzésre a büncselek- 

. ményt elkövető pszichikai tényezőinek kapcsolata a nevelőmun- 

kával, vagyis, hogy a. bUntetésvégrehajtás során kifejtett 

nevelőmunkában milyen pszichikai téllvezőket kell figyelembe 

venni, milyen tényezőkre támaszkodva kell a nevelőmunkát ki-

fejteni. 
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Pszichikai  vizsgálatok, s ennek során szerzett tapasztalatok 

elemzése nélkül nem lehet a bLintetésvégrehajtás nevelőmunkáját 

tudományos alapokra  helyezni és tudományos alapon végezni. 

Szükséges e vonatkozásban pszichológusok felhasználása, illetve 

számukra, státusz biztositása. 

6.% A büntetésvégrehaj t ,s állományában vannak orvosok, akiknek 

feladata a letartéztato ttak egészségügyi ellátása. Ezen tul-

meűcen azonban olyan területekre is ki kellene terjesztetni 

tevéker,r sé tai körüket, hogy biológiailag, fiziológiailag 

vizsgálják a letartáztatottak idegrendszerét, idegtevékenysé-

gét, s ú2 e téren szerzett tapasztalatokat fel kellene ha.sz-

ndlni a letartóztatottak nevelés ében. 

Csuk az alapproblémák megoldásával lehet a büntetésvéErehajtás 

során - ifejtett nevelőmunkát tudományos alapra helyezni, s ezen 

az alapon végezni. _z alapproblémák megoldása nélkül a nevelés 

felszínes marad,  az eléje kitűzött cél nem érhető el. 



házas 	elvált 	külön 61 	özvegy 

24.8 	27.7 
	

7.8 	2.9 

nőtlen 
haj ado n 

25.7 
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1 sz. melléklet. 

A vizsgált személyek megoszlása nem és kor szerint  

%-ban.  
20-3o 	31-40 . 	-41-5o 	51-6o 	6o felett 

férfi n6 ffi. nő. ffi. nő. ffi. nő. ffi. nő.  ffi. n6. 
66.o 34.o 14.o 31.4 36.o 41.4 38.2 15.7 lo.3 lo.o 1.5 	1.5 

A  vizsgálat személyek megoszlása családi állapot 
szerint  

Házasságon kivül együtt él.  

nőtlen 
haj ado n 

4.8 

házas 

2.4 

elvált 	özvegy 

2.9 	 1.o 

A vizsgált személyek megoszlása iskolai végzettség  
_. 

 
szerint 	bán. ..... 

.Analfa- 	Elvégezte az általános iskola 	 VIII.o. 
béta 	I.o. II.o. III.o. IV.o. V.o. VI.o. VII.o. VIII.o. felett  

5.o 	0.5 	1.9 	- 1 ;6 	'7.2 4.1 22.7 	8.2 	37.o 	11.8 

A vizsgált személyek részvétele az általános iskolai  
- .. . óktátásbsn. %-ban.  

A  VIII. általános vagy e. feletti iskolai végzettsége van: 	48.8 
Az  általános VIII. osztályos végzettsége nincs meg: 	51.2 
Általános iskolai oktatásban részt vett a vizsgálták: 	21.o 
Általános isblai oktatásban részt vett az általános 
iskola VIII. osztályával nem rendelkezők: 	 36.1 
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A vizsgált személyek megoszlása jövedelem szerint 
..._ .. „ ,.. 	 bán: 

jövedelem 
nélküli 

l000 Ft. 
alatt 

lool - 15o1 - 
150o Ft. 2000 Ft. 

2ool - 
25oo Ft. 

2501 - 
3000 Ft. 

3000 Ft.  
felett 

14.1 
	14.0 	36.4 	18.9 	7.8 

	
5.4 
	

3.4 

A vizsgált személyek megoszlása az eltartottak száma szerint  
%-- ban:  

eltartottja 	az eltartottak száma . 

nincs 	1 fő 2 fő 3 fő 4 fő 5 f8 6 vagy több  fő  
52.8 	18.4 	8.8 	8.8 	5.8 	3.o 	2.4 . 

A vizsgált személyek fizetési  kategórián belül az el- 

jövedelem 
nélküli 

l000 Ft. 
alatt _ 
lool - 
1500 Ft. 

1501 - 
2000 Ft. 

2ool - 
25oo Ft. 

2501 - 
3000 Ft.  

3000 Ft. 
felett 

eltartottja 
nincs.. 

55.1 
7.7 

51.7 
7.2 

62.7 
22.8 

46.2 
8.7 

5o.o 
3.9 

36.3 
1.9 

14.3 
o.5 

ta7rtottsk -  megoszlásit ban . + 

5 fő 
6.9 
1.o' 

2.7 
1.o 

- 

- 

6.2 
o.5 

IMO 

14.3 
0.5 

vagy több fő 
3.5 
o.5 

4.o 
1.5. 

2,6 _ 
0.5, : 

OOP 

IMO 

1 fő 
6.9 
1.o 

. 27.6 
3.9 

13.3 
4.8 

25.6 
4.8 

37.6 
2.9 

9.1 
o. 5 

14.3 
0.5 

2 fő 
6.9 
l.o 

13.8 
1.9 
5.3 
1.9 

12.8 
2.4 

- 
- 

27.3 
1.5 

- 
- 

3 fő 
6.9 
1.o 

6.9 
l . o 
4.0 
1.5 

7.7 
1.5 

6.2 
. 	0.5 

27.3 
1.5 

57.1 
1.9 

4 fő 
13.8 
1.9  

OMB 

8.o 
2.9 

5.1 
1.o 

- 
- 

ORO 

OWN 

- 

+ Az egyes fizetési kategóriákban a felső sor a kategórián belüli-
eket veszi loo $-nak, mig az alsó sor az össz-vizsgált személyek 
számát. 
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A vizsgált szenélyek megoszlása foglalkozás szerint  
54 ''-bán: 

Ipari 	 Mezőgazdasági 	Ktsz. 	Alkalmazott : 

szakmunkás segédmunkás tsz.tag. egyéb. 	tag 
27.2 	35.8 	3.4 	4.4 	3.4 	8.8 . 

szellemi 	 önálló 	alkalmi munkás 
dolgozó 

2 .9 	 1.o 	 13.1 

A vizsgált személyek megoszlása lakásviszony szerint  
%-bán. 

szüleinél rokonaivá] önálló munkás albérlő ágyra- 	alkalmi 
lakik 	lakás szállás 	járó 	lakás 

16.5 	lo.5 	34.4 	6.8 	19.9 	1.5 	1.5 

lakása nines 
9.2 

A vizsgált személyek megoszlása káros tulajdonságaik  _...  

szerint ''%-báni  

tulzott alkohol szerencse költekező 	tulzott könmyelmii fe- 
fogyamtás 	játékok- 	züllött élet igény 	lelőtlen élet 

29.8 	5.4 

munkanélküli 
élet 

16.o 

22.5 

kalandvágy 

2.5 

8.8 	12.6 

nem volt meg- 
állapitható 

2.4 
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4 sz. melléklet. 

A vizsgpilt személyek megoszlása a büncselekményből származó 
sénzösszeg hovaforditása -  szerint" "%-ban.  

megélhetésre tulzott igény 	szórakozásra 
kielégitésére 	 / ital,. nő / 

24.2 	 4.8 	 56.3 

szerencse 	 nem állapithatá 
játékra 	 meg 

5.5 	 9.2 

A vizsgált személyek megoszlása a tekintetben, hogy  baráti  
környezetük szerepet játszott-e a blincselekmény elkövetésé- 

ben %-ban.  

igen 	együtt követte 	nem 	nincs 	nem állapitható 

	

el 	 barátja 	 meg 

21.4 	11.6 	 41.3 	14.1 	 11.6 
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I. 

A személyiség szerepe a fegyelemre nevelésben.  

Minden emberi tevékenység  vizsgálatánál abból kell kiin-

dulni, hogy az emberi tevékenység egyrészt objektiv /társadalmi és 

biológiai!, másrészt szubjektiv /belső tulajdonságok/ sokrétü ösz-

szefüggésén keresztül megy végbe. Rubinstein: Lét és tudat 

könyvében a következőket mondja: "Minden pszichikus jelenséget 

mint az Objektív valóság visszatükrözését - tárgya határcIzza meg. 

A pszichikus jelenségnek az objektomtól  való függését azonban az 

illető jelenség létrejöttét előidéző pszichikus tevékenység közve-

títi.  Az  észlelés folyamatában például  a képmás elsősorban attól a 

tárgytól függ, amelynek képmása.  A .  képmás azonban a tárgynak nem 
1 

élettelen lenyomata. Az, hogy a tárgy melyik oldalát mutatja meg 

a  képmásban, attól függ, hogy a  szubjektum létfontosság d viszonyo-

kat alakit ki a visszatükrözött tárggyal vagy személlyel..." 

".. Az objektiv világ szubjektiv képmását maga a valóság határozza 

-Meg, s ennek során a  valóság  nem Osy jelentkezik, mint valamiféle 

"magánvaló" dolog, amely semmilyen viszonyban nem 61.1 a szubjek-

tummal; hanem mint a. szubjektummal reális,  hatékony, létfontosságú. 

viszonyokban álló tárgy. A képmás a tárgy visszatükröződése, s a 

tárgy  a képmásában dgy tükröződik, ahogyan a szubjektummal kiala-

kult'valóságos, lótfontosságd  viszonyokban jelentkezik..."  /246- 

247 old./ 

Mindez azt jelenti, hogy az objektiv valóság képmását 

az egyén, az egyén személyisége befolyásolja. Azaz, hogy a való- 

ságnak ha vagy torz képe alakul ki az egyénben az a személyiségtől 

függ, mégpedig attól, hogy az objektiv valóság és  az  egyén között 



milyen viszony alakul ki. Az egyén az objektiv valóság melyik olda-

lát, milyenségét, minőségét képes felfogni és felismerni, az szemé-

lyiségétől függ. Személyiség alatt "azoknak a jegyeknek összességét 

értjük, melyék az élőlényekhez tartoznak és amelyekben különböznek 

a többiektől... az egyes jegyek túlsúlya okozza az alany strukturá-

jának és viselkedéseinek egész különlegességét." /Prihoda: Bevezetés 

a pedagógiai lélektanba. 23o-231. old./ 

A letartóztatottak nevelésénél, tehát fegyelemre nevelésé-

nél is, vizsgálnunk.kell-egyrészt azt, hogy milyen tényezők, motivd-

aiók  játszottak' közre bünelkö :vetésében, másrészt begváltoztpatásához, 

neveléséhez_milyen.tényezők adottak, milyen tulajdonságait kell 

formálni, meIyeket lebontani, s milyen új vonásokat, tulajdonságokat 

kell kialakitani. Mindezekkel formálni személyiségét, 

személyi tulajdonságait.  "Az .  ember  tulajdonságainak egész sokféle-

ségéből voltaképpen személyi:tulajdónságként rendszerint azokat 

emelik ki, amelyek  meghatározzák az ember társadalmi jelentéssel 

biró magatartását vagy  tevékenységét. Ezért a tulajdonságok között 

a.főhelyet a motivumok és a kitüzött feladatok rendszere, valamint 

az ember  jellemének tulajdonságai foglalják el, amelyek meghatároz-. 

zák magatartását /pl. eljárásait/ - vagyis azokat a cselekedeteket, 

amelyek realizálják, vagy kifejezik másokhoz való viszonyát - és 

képességei - vagyis azok a,tulajdonságai, amelyek alkalmassá  teszik 

történelmileg kialakult'formáju,  társadalmilag hasznos tevékenység-

re.' /Rubinstein: -Lét és tudat 328. old./ BüncselekMénYt elkövető 

személyek vonatkozásában pedig azon tulajdonságai, meIyek  közre-

játszottak abban,,  hogy büncselekményt kövessenek el. • 

A letartóztatottak neVelése, igy fegyelemre nevelése 

során ahhoz, hogy a társadalmilag hasznos tevékenységre inspiráló 

tulajdonságot fejlesszük és erősitsük bennük, szükséges megismerni 



a bünrevezetés és a fegyelemre nevelés motivációit. 

a./ A bünrevezetés motivációi.  

A szocialista társadalomban a büncselekmény elkövetésének 

alapvető objektiv okai megszüntek, s ennek főképp szubjektiv okai' 

vannak. /1/ Ez azonban semmiképp sem jelenti azt hogy ma már ha-

zánkban /különös tekintettel arra, hogy még csak az étmeneti  idő-

szakban élünk, csak a szocializmus alapjainak lerakása fejeződött 

be, s hátra van a szocializmus teljes felépitésének időszaka/' nincs 

egyáltalán objektiv alapja a büncselekmény elkövetésének. 

;Dr. Eolnár József /Kriminalisztikai tanulmányok cimen a 

Közgazdasági és Jogi kiadó 1962-ben kiadott könyvében/ a fiatalkoru 

bünözők körében végzett személyiségvizsgálatról szóló cikkében erről 

a következőt irja: "A társadalmi környezet a szocializmus épitése 

során egyre kedvezőtlenebb a bünözés számára. Egyre inkább gyérülnek 

az u.n. "objektiv" krimogén tényezők. A még meglévő tényezőket sem 

a szocialista társadalom, hanem -az átmeneti kor ellentmondásos 

legével  magyarázhatjuk," pontosabban  a kapitalista társadalom erköl-

csi, világnézeti maradványainak és a nemzetközi méretekben foiyó 

osztályharc következményeinek. Tapasztalatunk szerint ilyen tényező-

ként foghatjuk fel a második világháború hatását, illetve következ- 

ményeit,.. az 1956-os ellenforradalom káros következményét, egyes 
, 

rétegek deklasszálódását... A társadalomban létező krimogén tényezők 

csökkenése  éppen ezért természetszerüleg felhivja a figyelmet az 

elkövető személyében található szubjektiv krimogén tényezők fokozot-

tabb vizsgálatára." /121. old./ 

Dr. Vermes Miklós a fent megjelölt  tanulmányokban  a társa-

dalmi tulajdon elleni büncselekmények vizsgálata alapján von le 

' 1. A diplomaterv 7. olda1án erre vonatkozóan már  utalás történt. 



néhány következetetést a büncselekmények objektiv és szubjektiv 

okaira vonatkozóan. 

Objektiv okokként emliti: 

- az ellenőrzés hiányát, 

-.a helytelen vagy felületes ellenőrzést, 

- az ellenőrzők részvételét a büncselekmény megvalósitásában, 

- a helytelen szervezeti vagy ügyviteli rendelkezéseket. 

Szubjektiv okckként emliti: 

- az elkövető osztályhelyzetét, 

- a szakképzettséget, két vonatkozásban, 

- a  hiányát, ebből következően a kötelező ellenőrzés elmulasztását, 

- a meglétét, mikor ezt felhasználva a többieknél lévő hiány ese-

tében büncselekményt követ el, 

- a büntetett előéletet, 

- a káros szenvedélyeket, 

- az elkövető családi, nevelési körülményeit, baráti társaságát, 

- az iskolai végzettséget, foglalkozást, foglalkozásrá való kikép-

zést, 

- vagyoni és jövedelmi viszonyokat. 

A tanulmány 84-85. oldalán a következőket mondja: az "... 

objektiv okok és körülmények önmagukban nem váltanak ki büncselek-

ményt, illetve nem minden esetben, mert az emberek,nagy részénél 

ezek csupán lehetőségként jelentkeznek, amelyet nem használnak fel; 

illetve nem élnek vele, tehát nem is kerülnek büncselekmény vonat-

kozásban oksági kapcsolatba. Az okság folyamata csupán akkor áll 

elő, ha valamely személy ezeket felhasználva, személyiségével kap-

csolatos, szubjektiv okoknál fogva bünös magatartást  követ  el." 

Dr. Molnár és Dr. Vermes fent idézett cikkei is bizonyit-

ják, hogy a szocialista társadalomban a büncselekmények alapvető 



okai /kizsákmányolás, munkanélküliség, a kiszolgáltatottság, a jog-

talanság/ megszüntek. A még meglévő objektiv okok nem szükségszerűen 

fakadnak a  szocialista társadalom gazdasági és politikai rendjéből. 

A még meglévő Objektiv okok - lehetőségek döntően a szubjektiv 

okok alapján-válnak büncselekménnyé. Dr. Vermes tanulmányából ez ki-

tűnik, mikor leszögezi, hogy "az objektiv okok önmagukban nem váltav 

nak ki büncselekményt." Csak a szUbjektiv, okok alapján kerülnek az 

Objektiv okok a büncselekménnyel oksági kapcsolatba. Verses dr.'hibd-

jaként kell azonban felvetni azt, hogy a szubjektiv okok között fel 

sem vet  olyan  erkölcsi, jellembeli negativumokat, mint az akaraterő 

vagy önfegyelem hiánya.' A bünelkövetésben szerepet játszó olyan szub- 

- jektiv okok, mint pl. a káros szenvedély, az anyagilag megalapozat-

lan vágyak stb. fel sem merülhetnek az olyan embernél, aki erős aka-

rattal, szilárd önfegyelemmel rendelkezik. 

Vizsgálataim tapasztalatai azt mutatják, ho'gy a büncselek-

mény elkövetésének leggyakoribb oka az akaraterő és önfegyelem hiá-

nya. Pl. M.K. letartóztatott társadalti tulajdon elleni lopásért 

tölti többéves  büntetését. 

Bűncselekménye motivációiként a következőket lehet Megállapitani: 

- szerette a társaságot, rendszeresen baráti társaságban töltötte 

szabad idejét, 	
•■• 

- a társasága férfi tagjai jól kereső fiatalemberek voltak, szüleik-

nél éltek, 

- M.K. közepes fizikumu, átlag munkás, átlag keresett'el, 

- a társaság rendszeresen zénés:vendéglókben szórakozott, aszámlát 

felváltva fizették, 

- M.K. fizetése nem volt elég arra ;  hogy mint egyedül - 61.6 ember el-

tartsa magát, s a reá is eső nagyösszegű számlákat is fizetni 

tudja, 
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- becsvágya azonban nem engedte bevallani gyenge anyagi helyzetét, 

- az  üzemben,  ahol dolgozott az ellenőrzés hiányosságait kihasználva 

rendszeresen lopott, s ebből fedezte  társasági, kiadásait. 

B.H. letartóztatott azért tölti büntetését, mert mint szén-

szállitó munkás társaival közösen csalt a mérlegelésnél és a fenn-

maradó 'szénmennyiséget eladták. 

Bilnaselekmén3.eelkövetésének  motivációi: 

- bbrtiinből szabadulása után a TUKER-nél helyezkedett el,, 

- szállitómunkás társai a fenti büncselekményt  már folytatták, mikor 

közéjük került, 

- eleinte lam akart részt venni benne, tiltakozott, a börtön hatása 

alapján, 

társai azonban gyávának neveztk, gdnyolták, 

- látva, hbgy társainak ebből  milyen  haszna van, s az ellenőrzéstől 

nincs mit tartani, rövidesen ő is részt vett a büncselekményben. 

Számtalan ilyen és hasonló példát lehetne felsorolni, de a fentiek 

is mutatják a következőket: 

Fellelhetők a bünrevezetés objektiv és szubjektiv okai. 

Objektiv okok: 

ellenőrzés hiánya 

= rossz baráti környezet 

Szubjektiv  okok: 

- becsvágy 

- anyagi előnyszerzés 

- gyenge akaraterő 

Természetesen a két'bünelkövető környezetében voltak 	' 

pozitiv pedagógiai hatások is. /Pl. a munkahelyen a müvezető intel-

med., az élenjáró munkatársak példája stb./ A bünrevezető inditékok 



azonban erősebbek voltak. 

Mindkét pdadánél főoknak az akaraterő gyengeséget,-önfegye-
, 

lem hiányát kell megállapitani. M.K. megfelelő akaraterővel és önfe-

gyelemmel nem került volna abba a helyzetbe, hogy büncselekményt kö-

vessen el, mert urrá tudott volna lenni becsvágyán, s bevallottá 

volna társaságának, hogy  anyagilag  nem birja az ilyen szórakozással 

járó•kiadásokat..Társasága ezt vagy megérti, s más szórakozást keres-

nek együttesen, vagy, M.K. és társasága között szakitdsra kerül sor. 

Ebben az esetben is akaraterőre és önfegyelemre lett volna  szüksége. 

B.M..letartóztatott is akaratgyengesége  miatt került ismét 

börtönbe. Kezdetben sikerült a csábitdsnak ellenállnia, akaratereje, 

önfegyelme megtört társai  gúnyolódása és "érvei" /érveltek az ellen-

őrzés elmaradásával és felületességével!, s anyagi előnyszerzés kö- 

vetkeztáben.  Részt  vett a büncselekményben, hogy ne tartsák  gyávának 

/álbecsvágy/, s anyagi előnyök miatt. Mindezek mutatják, az akarat-

erő és önfegyelem hiánya döntő szerepet játszik abban, hogy a ban 

útjára  kerüljön az egyén. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden 

akaratgyenge, vagy önfegyelem hijján lévő egyén bünc-selekményt követ 

el. Az objektiv és szubjektiv tényezők közül egyebeknek is közre kell 

játszania ebben, mint a példák is mutatják. Megfelelő akaraterővel és 

önfegyelemMel rendelkező ember azonban kéPes urrd lenni úgy az objek-

tiv, mint a szubjektiv tényezőkön, mely a bünelkövetés irányába vinné. 

Következésképpen le kell szögezni, hogy a szocialista  tár-

sadalmi  rendszer viszonyai között a bünelkövetés alapvető okai szub-

jektiv eredetűek, melyben döntő szerepet játszanak az akaraterő és 

önfegyelem hiánya. Ebből adódik, hogy a letartóztatottak nevelésében 

alapvető feladat az akaraterő és önfegyelem kialakitása, formálása és 

szildrditása, vagyis nevelése. 



b./ A  fegyelemre  nevelés  motivációi.  

A fegyelemre nevelés során figyelembe lien venni azokat az 

inditékokat, alakitó /motiváló/ hatásokat, melyek elősegitik vagy 

gátolják  az önfegyelem formálását, szilárditását. Ezek két irányuak: 

egyrészt az egyén erkölcsi tulajdonságaiból, személyiségéből  fakad-

nak,  másrészt a fegyelemre nevelés során alkalmazott nevelői eljárd-

sokból következnek. 

--Az egyén, ha büncselekményt  követettel még nem jelenti, azt, hogy 

hijján van minden pozitiv erkölcsi tulajdonságnak. Rendelkezik 

olyan tulajdonságokkal, melyek elősegitik az önfegyelem szilárdi-

tását. 

Ilyenek: 

Vágy az elkövetett cselekmény jóvátételére. tz a vágy a letar-

tóztatottak döntő többségénél megtalálható. 

- Az elkövetett cselekmény fölötti szégyenérzet. Sokszor kifejtik, 

hogy mennyire szégyellik elkövetett cselekményeiket, s mennyit 

töprengenek azon, hogy szeretteik,  családjuk és munkatársaik, 

barátaik,  de a társadalom is, megbocstja-e valaha is azt, amit 

ellenük vétettek. 

becsvágy, mely az élkövetett aselekmény fölötti szégyenérzet- 

ből  'fakad, s ez növeli  a cselekmény jóvátételére  irányuló  vágyat. 

- A/ felelősségórzet a család iránt, s ebből kifolyólag büntetése. 

ideje alatt tehetetlenséget, elkeseredettséget érez, mert egy-

részt el van szakitva családjától, másrészt nem tud kellően -

gondoskodni róluk. 

- Az  önvád,  mely a zebb, a becsületesebb és boldogabb élet utáni 

vágyból fakad. 



Mindezek  a tulajdonságok megféfelő nevelői közremüködésSel 

pozitiv irányú motiváló hatással vannak az önfegyelem.szilárditására 

irányuló nevelésben. Vannak azonban olyan negativ  tulajdonságai  is a 

letartóztatottaknak, amelyek gátló motivációk. Ilyenek: a dac, a ko-

nokság, a makacsság, az alakoskodáb,'a durvaság ős az önkény. Türel-

mes, rendszeres ős alapos névelői róhatások útján 'azonban ezek a tu-

lajdonságok  csökkenthetők, megsZüntethetők.• 

A nevelői eljárásokból következő motivációk: 

'A nevelői  eljárások,  ha helyesen vannak megválasztva és 

alkalmazva, az egyén tevékenységére,  igy fegyelmére, magatartására 

ható pozitiv motivációkat serkenti,  mg a helytelenül megválasztott 
e 

és alkalmazőtt nevelői eljárds a-gátló motivációkat erősiti. /2/ A 

nevelői eljárások eredményeként a serkentés vagy gátlás hatása alatt 

fejlődnek,  alakulnak, formálódnak  az ewéri tulajdonságai, a ezzel ° 

együtemaga az, ember is. /3/ 

A  letartóztatottak  fegyelemre. nevelésénél két tényezőből 

kell ilindulni. Egyrészt abból,  hogy milyen motivciók hatására kö-

vette el a letartóztatott a biinaselekményt,'mert ezen motivációk. 

gyengitésével, lebontásával, megsemmisitésével erősithétjük akarat- ,:, 

erejét és önfegyelmét. Másrészt az egyén: pozitiv  erkölcsi tulajdon-

ságaiból. A2  egyén.  pozitiv erkölcsi tulajdonságainak szilárditásával 

a. nevelő hatással van,a fegyelmezett magatartás alakulására, vagyis 

a pozitiv erkölcsi tulajdonságok szilárditásával motiválja az egyén 

fegyelmi  magatartását. 

2. A  fegyelemre nevelés során. alkalmazott nevelői eljárások a 1. 
diplomater 2o-66.  oldalán. 

3. k fegyeleMre nevelés során az egyén fejlődése a diploMaterv 

16-2o. oldalán. 



A nevelő csak e két tényező figyelembevételével képes he-

lyesen meghatározni azokat az eljárásokat, melyeket alkalmaznia kell 

a letartóztatottak fegyelmi magatartásának formálásában. 

Ha a büncselekményt elkövetőket abból a szempontb4 vizs-

gáljtk, hogy milyen motivációk-hatására követték el büncselekményii- 

, ket, akkor azt tapasztaljuk, hogy az egyes büncselekményeket azonos, 

vagy hasonló motivációk hatására követték el. Ebből kiindulva a le-

tartóztatottak nevelése szempontjából jelentős szerepe van a letar-

tóztatottak diferenciálásának0 ppen ezért vizsgálattárgyává kell 

' tenni a büntetésvégrehajtás során  alkalmazott 'diferenciálás elveit, 

formáit hogy ez mennyiben segiti elő a letartóztatottak nevelését. 

A diferenciálás szerepe a. fegyelmi  magatartás alakitásában.  

bUntetésvégrehajtás során a büncselekményt elkövetők 

diferenciálása a "Bünető Törvénykönyv" alapján a miniszteri rende-

letnek megfelelően az alábbi képet adja. 

A,btintetés végrehajtása:börtönökben de munkahelyeken tör-

ténik. Két fő csoportban való diferenciálás alapjául a büncselekmény 

első vagy ismételt elkövetését, valamint a büntetési időt tekintik 

alapnak. Ez azt jelenti, hogy az elsőizben büncseleményekért eli-

téltek egy részét, melynek itéleti ideje egy meghatározott évet nem 

halad meg munkahelyeken, e fölött pedig börtönben töltik le bünteté-

süket. Ennek megfélelően igyekeznek megszabni a letartóztatottak ne-

velésének elveit és módszereit . az első büntényeeekre, a visszaesők-

re a többszöri visszaesőkre és a konok . bünözőkre vonatkozóan. 

Ez a diferenciálés, valamint az ezen alapuló nevelési el-

vek és módszerek teljesen, helytelenek, mert figyelmen kivül hagyják 
_ 

a bünaselekmény elkövetésének, - valamint a bündselekmény;t elkövető 



nevelésének objektiv és  szubjektív feltételeit, azokat a motivációkat 

amelyek a  bűnre vezették, s azokat, amelyek erősitésével a bün dtjá-

ról levezethető az egyén. Szerintem az  elitéltek nevelése  a büncse-

lekmény jellege szerinti diferenciálást követel. 

- A biinaselekmény  jellege . , szerinti diferenciálás azt ered-

ményezi, hogy a büncselekmény elkövetése szempontjából azok a letar-

tóztatottak kerülnek egy  csoportba, akiknél az elkövetés sZubjektiv 

okai.az9nosak, vagy legalábbis hasonlóak, közelállók egymáshoi. Ez 

megkönnyiti a nevelők  munkáját, hat6konyabbá teszi a nevelést, mert 

egyrészt  szűkebb területre korlátozódik a névelőknek a káros tulaj-

donságok lebontására  irányuló tevékenysége, másrészt' a letartózta-

tottakat társaik részéről
, 
 djabb káros tulajdonságok kialakulására 

irányuló hatás nem éri. 

A letartóztatottaknak bünaselekmény jellege szetinti di-

'ferenciálására - a teljességre való törekvés  nélkül - többek között 

az alábbi módozatokat javasolnáM. , ' 

a./ Gondatlan.büncselekményekért elitéltek:  

Ide sorolhátók: gondatlan, ittas  állapotban gk. vezetés, ellenőrzés 

elmulasztása. Foglalkozás szabályainak gondatlan 

megszegése, stb. cselekmények miatt elítéltek. 

Az ilyen cselekmények 'Okai.lehOtnek: 

- szakképzettség - hiánya, 

- felületesség, 

- hanyagság, 

- felelőtlenség, 

önállótlanság, 

- akarat és önfegyelem hiánya. 
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b./ Garázda, erőszakos, huligán tipusd büncselekmányekért  

elitéltek:  

Ide sorolhatók: verekedés, stilyos testi sértés, gardzdasg, erősza- 

kos nemi közösülés, gyilkosság,  rablás,  stb. cselek- 

ményekért elitéltek. 

Az ilyen  cselekmények okai  lehetnek: 

- a káros szenvedélyek, pl. ital mértéktelen fogyasztása, 

- tülzot -térzékenység, pl. verkedésnél, 

gYalölet, inddlatosság; harag,  bosszú,.., 

- gyengébb  feletti uralkodási, paranasolási vágy, 

- akarat és önfegyelem hiánya. 

c./ Intelektudlis büncselekményekért elitéltek:  

Ide'sorolhatók: asalás, sikkasztás, okirathamisitás, vesztegetés, 

hivatali hatalommal való visszaélés, stb. cselekmé- 

nyekért elitéitek. 

.z ilyen aselekmények okai lehetnek: 

-„ellenőrzés hiánya, 

- szakképzettség, 

- káros  szenvedélyek  !ital,  lóverseny stb./ ' 

- szánd'ékos károkoz'ds, 

- jogtalan  előnyszerzés, 

- pénzsóvárság, haszonlesés, 

- anyagilag megalapozatlan igények, 
1 

- akarat és önfegyelem hiánya. 

Nyilvánvaló, hogy még számos ehhez hasonló csoportot kell 

kialakitani a büncselekmények jellegének további elemzésével. Igy 

pl. a társadalmi tulajdon lopása, Szándékos rongálása, liütlen keze- 

lése stb. Vagy a társadalmi rend ellen irányUló cselekmények stb. . 
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A letartóztatottak diferenciálásának büncselekmény jellege 

szerinti megvalósítását nem csupán az indokolja, hogy a bünelkövetés 

és a letartóztatottak nevelés6nek  objektív  és szubjektiv okait, fel-

tételeit, motivumait figyelembe vegyük, hanem az is, hogy a nevelők 

pedagógiai felkészültsége  következtében  a büncselekmény létrejötte, 

elkövetése szempontjából sokirányi inditó okok és motívumok követelte 
• 

nevelő munka megoldása rendkivül nagy nehézséget okoz számukra. 11, 

büncselekmény jellege szerinti diferenciálás lehetővé teszi -,' hogy az 

azonos és egymáshoz közelálló erkölcsi fogyatékosságokkal rendelkező 

letartóztatottak kerüljenek egy közösségbe, s-ezáltal a nevelők te-

vékenységi köre szükebb lesz, koncentráltabbá és  hatékonyabb 6 válik. 

A neveltek - a letartóztatottak oldaláról vizsgálva e kér-

dést 	számára, fejlődésére nézve is előnyösebb a büncselekmény jel- 

lege szerinti diferenciálás. A környezet rosszirányú hatása nem ér-

vényesülhet olyan széle körben, mint a jelenlegi-diferenciálás kö-

vetkeztében. A visszaeső elitéltek egy részénél a büncselekmény el-

követésének okénál közrejátszik az a tény,  hogy börtönbüntetése ideje 

alatt-a negativ irányú hatds erősebb volt, mint  " a pozitiv. Pl. a gon-

datlan cslekmény miatt elítélt, aki felelőtlenség, hanyagság, stb. 

miatt követett el 'büncselekményt, a jelehlegi diferenciálás követ-

keztOen együtt van olyan  letartóztatottakkal,  akik rosszindulatból, 

károkozási szándékból, gyülöletből'stb. követtek el büncselekményt. 

Ezek hatása káros következményekkel járhat és jár is a gondatlan cse_ 

lekményért elitéltek vonatkozásában. Különösen nagy a rosszirányú 

hatás az előzetes  letartóztatás időszakában, ugyanis ezen időszak  

alatt- csupánkor, nem és egészségi állapot szerint diferenciálnak. 

Még attól a káros hatástól sem védik az elsőízben büncselekményt el- 

követőt, amelytől az elitélés utáni időben oly kövttkezetesen yédel- 
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mezik; a visszaeső és többszörös visszaesők hatásával szemen. Csak-

hogy a büntetésvégrehajtás a hatásoktól való védelem tekintetében el-

késik, - mert a romboló hatás már  megkezdődött  az előzetes letartózta-

tás időszakában és folytatódik a jelenlegi diferenciálás hibája kö-

vetkeztében a büntetés idejének letöltése alatt. Mindezek világosan 

mutatják, milyen jelentős szerepe van a diferenciálásnak a letartóz-
- 

tatottgk nevelésében. A letartóztatottak nevelését a helyes elvek 

szerinti diferenciáláé elősegiti,  míg  a helytelen gátolja. 

A fegyelmi magatartás  alakulása  a letartóztatptt fejlődé-

sétől függ. A fejlődés, a nevelés, a nevelőhatás eredménye. A fegyel-

mezett  magatartás alakitásét, formálását, szilárditását elősegítik  a 

nevelés többi területei. Nevelésről, igy fegyelemre nevelésről is 

csak komplexumában beszélhetünk. A letartóztatottak helyps' elvek 

szerinti diferenciálása előSegiti,  eredményesebbé  teszi a letartóz-

tatottak nevelését, igy jelentősen hozzájárul a fegyelmi magatartás 

alakitásához. 

A  fegyelemre' nevelés  összefüggése a nevelés más területeivel.  

Nem kívánom teljes részletességgel  tárgyalni e.támakört. 

Szándékom csupán.néhány területen bizonyítani a szocialista pedagó-

gia azon elvi álláspontját, hogy a nevélés egyrészt komplex folyamat, 

másrészt, hogy a fegyelem, a fegyelmezett magatartás e komplex ne-

velőfolyamat eredménye a büntetésvégrehajtás nevelőmunkájára.  vonatko-

zóan  is teljességgel érvényes. 

a./ A munkára nevelés és fegyelemre,nevelés kapcsolata.  

Nem kívánom e kérdésen belül a .  munkára nevelés problémáit minden vo-

natkozásbandemezni, ez  önmagában ib saéleskörii tevékenység. Csupán 
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a fegyelemre nevelés vonatkozásában néhány sajátosságának kiemelé-

sére töx;ekszem. 

A böntetésvégrehajtáson belül elterjedt nézet az, hogy 

,csak azokat a letartóztatottakat kell . munkái-a  nevelni,-  akik dolog-

kerülők voltak, ilyen cselekmény miatt lettek elitélve, s azokat, 
• 

akik egyébként sem szeretnek dolgozni. Ez téves nézet., 

-Nyilvánvaló 4 , hogy munkára, a munka szeretetére nevelni, a. 

munkához való helyes viszonyt kialakitani, alapvetően  fontosa  dolog-

kerülő letartóztatottaknál, de nemcsak ezek, hanem minden letartóz-

tatott nevelésében fontos feladat a munkára nevelés. Ezt indokolják 

olyan körülmények, hogy a szabadságvesztés ideje alatt fenn kell 

tartani munkakészségüket, szakmai ismereteiket,,lépést kell tarta-

niok különösen fontos ez a többéves elitéltek tekintetében - a 

technológia fejlődésével stb. 

A munkára nevelésnek azért van kiemelkedő jelentősége a 

letartóztatottak nevelésében, mert leginkább segiti elő valamennyi 

nevelési cél megvalósitását, közöttük a fegyelmi magatartás  alaki- 
, 

tását is. Ez érthető is ,  hiszen a letartóztatottak a napi gyakorla- 

tuk  döntő  részét mlinkában töltik el..A dolgozó letartóztatott leg-

több ellentétea érzelmi konfliktusa /sikertelenség és siker, öröm 

és  bánat stb./ a termelőMunkával  kapcsolatba,  perspektivái is a 

munkára épülnek /azakmpi továbbképzés/. 

Az eredményes munka egyrészt fegyelmezett embert követel, 

másrészt formálja, alakitja és azilárditja a fegyelmi magatartást. 

Igy pl.' amikor a nevelés során kialakitjuk a letartóztatottakban a 

múnka folyamatos és pontos elvégzésének, a tervi és technológiai 

előirások betartásának készségeit és szokásait, kétségkivül fegye-

lemre is. neve1jük. A pontosság, kötelességteljesités a fegyelmezett 
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magatartds ismertető jegyei. Amikor arra  neveljük a letartóztatot-

takat, hogy'a munka során szerzett ismereteiket adják át egymásnak, 

akkor nem csupán a technológiai előirások tökéletesebb teljesitésére 

neveljük  őket,  hanem ezzel együtt, egymás tunkájának megbecsülésére, 

egymás támogatására  is s ez már az együttélési szabályok .  betartá-

sára, annak önkéntes vállalásra nevel. Az együttélési szabályok be-

tartása, annak önkéntes.vállaláSa pedig a fegyelmezett magatartás 

ismertető jegye. 

b./ Közösségi munka, közösségi fegyelem.  

A közösséggel  kapcsolatban  Dr. Vaolav Pribiada: "Bevezetés a pedagógiai 

pszichológiába" c. -  könyvében  a  következő  gondolatokat veti fel: 

minden tagja tudatos alanya a tevékenységnek ..." 

a ... nemcsak cél van, hanem  megvan.  a csOport tagjai között a lelki 

érintkezés is ..." 

"v.. mindig kell lenni valRminek, amely valamennyi tagját össze- - 
kapcsolja..." 

... a kollektiva a  jól kidolgozott szervezettség, vezetés és alá- 

rendeltség, a'tagság, egy  célra, münkamegosZtásra és fegyelemre'való ,. 
beállitottsága ..." 

Ezek a gondolatok'kétségkivül. , tükrözik a közöiség alapvető 

ismertető  jegyeit. ° A letartáztatott közösségek azonban nem önkéntes 

alapon kialakult közösségek, hanem  ebbe h bizonyos kényszer jut  kife-

jezésre. Az a kényszer e  mely a.büntetésvégrehajtás sörán-alkalmazott 

diferenciálásból következik. Ebből következik, hogy a homogén ceopor-

tokból közösségeket kell kialakitani, mégpedig olyan közösségeket, 

melyeket a. fenti sajátosságok jellemeznek. -A letartóztatottak homogén 

osoportjából válhat-e ilyen közösség? Feltétlenül. HiSzen másképp 

közösségről nem is beszélhetünk. A munka, a tanulás t  az érdeklődési 
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köröknek megfelelő szakkörök, a kulturmunka stb. megteremtik minds-

zokat az előfeltételeket, célkitilzéseket és tevékenységi területeket, 

amelyek során • és alpján a homogén. csoportok közösséggé válnak. 

A közösség alapfovmája a termelő Munka  során' kialakitott 

- brigád, munkacsapat  stb. - szervezeti formák. Ezt egészitik ki az 

egyéb szervezeti  formák: zárkaközösség, - ez a forma a termelőközös-

ségnek egy részéből-alakul, vagyis pl. egy munkaasapat 2-3, vagy 

több zárkaközösségre oszlik - iskolai közösségek, az érdeklődési 

köröknek megfelelő szak- és sportkörök. /Pl.  irodalmi, szavaló, szin-

játszó, földrajzi, fizikai stb. szakkörök és sakk, asztalitenisz, 

röplabda stb._sportkörök./ 

A közösségi nev61és terén kell az egyén fejlődése során 

minőségi változásnak bekövetkeznie, mert a homogén csoportok közös-

séggé  csak úgy válnak, ha tagjai egyedi, elszigetelt, magába zárkó-

zott emberekből közösségi emberré válnak. 

A közösségi munila megköveteli minden  tagjától,  hogy a kö-

zösség érdekeit tekintse  elsődlegesnek, alávesse magát a közösség-

nek, a közösségi döntéseknek. A közösségi fegyelem, a közösséghez 

való viszony kifejezője. A rFmdszerés közösségi munka alakitja -, for-

málja a kitüzött célok elérése során az igényeiséget, a következetes-

séget a  munkában, gyarapitja azokat a tárgyi és Pbzichikai feltéte-

leket, melyek összekovácsolják a  közösséget..- Igy  a közösségi fegye- 

lem  egyre szilárdabbá válik és ezáltal elősegiti,  hozzájárul  az 61- 
, 

talános fegyelem kialakUlásához és megszilárdulásához. A rendszeres 

közösségi munka igy válik részévé a fegyelemre nevelésnek. 
• 

C./ Az iskolai oktatás és a fegyelemre nevelés kapcsolata.  

A2 iskolai  oktatás során a nevelés minEen területe érvényesül. A le-

tartóztatottak jelentős számbah vesznek részt által4pos iskolai ok- 

tatásban. . 
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Az  oktatás során széleskörii lehetőség nyilik a fegyelemre nevelésre 

is. Aa. órákon valóspontos tegjelenés, a házi feladat elkészitése, az 

oktatási órán való munka, a figyelem, egymás segitése stb. mind hoz-

zájárul ahhoz, hogy a fegyelmi magatartds készségei és szokdsai szi-

lárduljanak a letartóztatottakban. Ezen túlmenően azonban az oktatás-

ban való részvétel jelentős áldozatvállalás a letartóztatott részé-

ről. Felvetődhet az, 'logy legalább ilyen áldozat a dolgozók esti is-

kolájában való  tanulás  minden dolgozó részéről a szabad életben is. 

Kétségtelen, hogy a szabad életben is jelentős  áldozatvállalást je-

lent a dolgozó részéről a ,munka melletti rendszeres  tanulás.  Azonban 

a  letartóztatottaknál  a napirend betartása mellett az amugyis kevés 

szórakozási lehetőségről  való lemondás nagyObb erőfeszitésébe kerül 

az embernek, mint a szabad életben. Ennek oka, hogy a 1etartóztatot7 

taknál,közvetlenebbtil jut érvényre az együttélés.  /éjjel-nappal egytit .  

vannak./ 

Nagyobb vonzerővel hatnak a közös szórakoZások, az u. 

'asábités"-nak is jobban vannak kitéve, hiszen hivják egymást a szó-

rakozásban való részvételre. 11.4 társai szórakoznak, sportolnak, az 

iskolába járó tanul. Társai szórakozását igy jobban érzi, közvetle-

nebbül tud róla, mint a szabad életben hiszen  látja elmenetelüket, 

egyedül marad, hellja mindazokat, amit a  szórakozásban résztvevők 

elmondanak egymásnak a szórakozás örömeiről, igy a szórakozás élve-

zetének hiánya - mindezek következtében - aktivabban lép fel. Igy a 

tanulás jelentős áldozatvállalással és erőkifejtéssel jár - a fel-

merült akadályok leküzdése  során.  --Az áldozatvállalás és az akadá-

lyok leküzdése, akaraterő' és az önfegyelem erősitését jelenti.' 

-Ugyanakkor az iskolai oktatás széleskörü ismereteket is 

nyújt. Müveltebb, ismeretekben gazdagabb lesz az egyén. Ismereteinek 
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- bővülésével váltózik felfogása, környezetéhez való  viszonya.» Ez  egy-

részt hatással van azokra a motivációkra, melyek szerepet játszottak 

büncselekményadkövetésében, módositja azokat. Másrészt erösiti po-

zitiv tulajdonságait, melyek a társadalmilag  hasznos tevékenységre 

inspirálják. Igy a iskolai  oktatás közvetve és közvetlenül is hoz- 
, 

zdjárul t  elősegiti a fegyelmezett magatartás alakulását, a készségek 

és szokások megszilárditdsát. 

d./ Önfegyelem.  

.A nevelés során a fegyelmezett magatartás  formálására irányuló hatá-

sok ős az esyes  tevékenys égek folyamán ennek gyakorlása kialkitja 

és egyre szi1drd4bbá teszi az egyénben a fegyelem készségeit és szo-

kásait. Tudatossá, jellembeli  tulajdonsággá válik a fegyelem, kiE-

lakul az önfegyelem. A letartóztatott, aki kezdetben félelemböl /a 

fegyelmi felelősségrevondstól val6 félelm6ben/ tósz eleget az eléje 

állitott követelményekből fakadó kötelességeinek, különBöző irányú 

tevékenysége/termelőmunka, oktatásban való részvétel, a, közösségi 4  

munkák különböző formája stb./ során a rendszeres  gyakorlás követ-

keztében megszokja a fegyelmezett  magatartás követelményeinek telje 

sitését és egyénig, jellembeli tulajdonságává válik. 

Egy eMbaPről csak akkor mondhatjuk, hogy fegyelmezett ma-

gatartású, ha a. fegyelem tudatossá, Szokássá és jellembeli tulajdon-

sággá. vat nála. Ez abban jelentkezik, hogy_nem asupárl önmaga telje-

siti kötelességeit, betartja a társadalom együttélési szahályait, 

hanem annak teljesitésére buzdit másokat is, másoktól is megköveteli 

azt. 

Az itt kifejtetteket az alábbi példák is igazolják, bizo- 

• 

nyitják: Sz.S. letartóztatott foglalkozds nélküli,.azaz-tanult mes-

tersége, állandó munkahelye nem volt. Segédmunkásként, hol dolgozotti 
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hol nem. Rendszerint nem dolgozott. Amit keresett elitta, de ez nem 

volt elég az italozásra, lopott, garázdálkodott. Lopás és garázda-

ság miatt több évi szabadságvesztés  büntetést szabott  ki rá a bird-

ság. Büntetésének kezdetén rendkívül sok probléma volt vele. Nem 

akart dolgozni, hanyagul, felületesen végezte a munkát, ha megunta 

megtagadta a munka végzését. 4árkatársail;a1 kötekedett, nem egyszer 

tettlegességet provokált. A fegyelmi büntetések következtében rit- 

' kultak ugyan a fegyelmezetlenségek nála, de nem szüntek meg. A kény-

szer hatására a fegyelmi büntetéstől való félelmében kezdett  ügyelni 

magatartására, igyekezett betartani a követelményeket. Egy alkalom-. 

mal részt vett "A fa az ember életében" cimmel tartott ismeretter- • 

jesztő előadáson, amelyben a növényzet élettani szerepéről, a külön-

böző faadtákról és felhasználásának mó -djairól volt szó. Ez felkel= - 

tette érdeklődését az  asztalos szakma iránt. Kérte; hogy: helyezzék a 

butorüzembe, szeretné megtanulni az - asztalos mesterséget. Kérésének 

eleget tettek . Előbb betanitott munkásként dolgozott, s,  ekkor még 

voltak vele problémák a  munkafegyelem, a,technológiai előírások be-

tartása terén ..  A munkavezető és letartóztatott társai is: segitették 

a munka  során, bár kötekedő magatartása miatt nem szerették őt. A 

brigádvezető 66 a brigád tagjai, amelyben dolgozott, rendszeresen 

foglalkortak vele, melynek eredményeként egyre jobban végezte munká-

ját. A letartóztatott  társai  fatal nyújtott segítség  következtében i  

a türelmes és°segitő szándékú foglalkozások eredményeképpen belátta, 

hogy mennyit köszönhet nekik, ez arra késztette, hogy megváltoztasaa 

hozzájuk való viszonyát. Később letette a szakmunkás vizsgát is. A 

termelő munka, brigádtársainak vele való rendszeres fogialluzása, a ' 

brigádéletben való tevékenysége és egyéb jellegü közösségi munkájá-

nak hatása alatt eg .yr4 fegyelmezpttebbé vált. Munkáját lelkiismerS- 
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tesen és egyre nagyobb eredménnyel végezte, ebben lelkesitettCc azok 

a dicséretek és jutalmak is, melyeket eredményes munkája során kapott. 

Szabadulása után butorgyárban helyezték el. Itt  munkájával  ma is meg 

vannak elégedve, már több ésszerüsité'w_és djitása is volt. Sz.S. volt 

letartóztatottből fegyelmezett, munkaszerető ember lett. 

K.L. letartóztatott gk. vezető társadalom tulajdon elleni 

lopás  miatt többévi szabadságvesztés  büntetést  kapott. iliveletlen, 

önző és anyagias jellemü ember volt  Büntetése kezdetén többször, elő-

fordult,  hogy meglópta letartóztatott társait. Nevelője felfigyelt 
1‘f 

hiányosságaira. Szilárd, egymást kölcsönösen segitő  közössége'  helyez. 

te. Ez a közösség mindenekelőtt rávette őt arra ;  hogy végezze el az 

általdnos'iskolát, mivel csak négy elemije volt. A közösségi munka 

és az iskolai oktatásban való részvétel sorb/xi jellembeli fogyatékos-

ságait is levetkőzte. A történelem és irodalom tanúlása során megis-

merte a kiemelkedő egyéniségeket, azok jellembeli  tulajdonságait. 

Egyrészt ennek hatása alatt ;  másrészt a közösségi munka során a meg-

szégyenités és segités eszközeivel sikerült fogyatékosságait leküz-

denie. Nem volt  könnyű  ez Iem a közösség, sem K.L. számára. Letartóz-

tatott társai; amikor a nevelő K.L.-t hozzájuk helyezte ismerték bün-

cselekményét ás a letartóztatott  társaitól, való lopásait is, mind-

kettőnek oka önző és anyagias jelleme volt, ezt tudták róla.  Ennek 

ellenére úgy  bántak vele is, mint odahelyezése előtt egymással. Meg-

kinaták a hazulról érkezett Csomagokból,. cigaettából stb. Egy ide-

ig társai nem kértek tőle semmit, később hozzá fordultak, hogy segitt-

se ki egyik-másik társát  cigarettával.  Erre csak ellenetolgáltatá- • 

sért lett volna. hajlandó. Segitségét r21 vették igénybe, de figyel-

meztették arra, hogy a közösség őt is e enrangű tagként kezelte 

mindeddig és segitette is. Megszégyenitették.  Továbbra  sem tagadták 



- 22 - 

meg a segitséget, mikor igényelte azt. Később ismét kérték az 6 se-

gitségét, de újból megtagadta. Most már egy ideig a közösség is meg-

vonta  tőle támogatását, melyet  rövid id  6 után ismét folytattak. Igy 

ment ez néhányszor mindaddig, mig az iskolai tanulmányi munka és a 

közösség tévékenységének hatására, annak eredményeképp annyira meg-

erősödött az akaratereje és  önfegyelme,  hogy önző és anyagias  tulaj-

donsága felett képes volt urrá lenni. Ezt követően 6 is ugyanúgy vett 

részt a közösség mindenirányú tevékenységében, mint a közöaség többi 

tagja. Szabadulása után ismét korábbi helyére ment vissza dolgozni. 

Ott akarta bizonyitani megváltozását, jóvátenni elkövetett vétkét. 

Az tizem vezetősége megadta neki errea lehetőséget.  Ő ei-eaményesen 

bizonyitott. 

Iv. 

Következtetések a bUntetésvégrehajtás során folyó nevelőmunkával  

kapcsolatban.  

1./ A fegyelemre nevelés helyes kriminálpedagógiai értel- 

mezése.  

büntetésvégrehajtás nevelőmunkájában a fegyelemre nevelést olyan 

tevékenységnek tekintik, amelyben egyrészt a börtön megtorló jellege, 

másrészt a  jutalmazás és büntetés érvényesül. Ez nem nevelés,  hanem 

fegyelmezés és a krimin_apedagógia leaztikitését eredményezi. Ezze l 

kapcsolatban felvetődik a krimindlpedagógia  létjogosultságának kér-

dése ia. Dr.  Ágoston  György "PedagóRia I. A nevelés P1m61p-ta°t 7199. 

tankönyvkiadó/ c. könyvének befejező részében a következőket mondja: 

"Régebben sajátos pedagógiának számitott a bilnügyi pedagó-

gia /kriminálpedagógia/ a bűncselekményt el.Uvetett vagy a bűnözés 

veszélyének kitett gyermekek nevelésével foglalkozó tudomány. peda-

gógiának ez az alkalmazott Aga közeli rokonságot tartott a jogtudo- 
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mánnyal. A szocialista pedagógiai  felfogás  azt az elvet vallja, hogy 

a bünaselekményt elkövetett vagy a bünözés veszélyének kitett gyer-

mekek  különleges. nevelést  nem igényelnek." ° 

Makarenkóra hivatkozva rámutat még itt arra, hogy "A pszi-

chikailag nem sérült, ép idegrendszerü bünt elkövetett vagy szoaiá-

lisan elhanyagolt gyermekek kellő gondoskodás után, /jól szervezett/ 

pedagógiai környezetjpen, rövid idő alatt ugyand'gy. ,viselkednek, mint 

nags, jó körülmények között felnőtt gyermekek,  igazolva ezzel, hogy 

a bünözés forrása a  rossz  környezet és nem "velükszilletett" termé-

szetük." 

Dr. Pál László a "Belügyi Szemle" 1963. évi  áprilisi  4. 

számában "A kriminálpedagógia alkalmazása a büntetésvégrehajtásban" 

cimmel a 15. oldalon vitába száll  Ágoston professzor Makarenkó tani-

tásai alapján tett megállapitásaival, s: a  következőt  irja: 

' "A szerzőnek helyes az az állásfoglalása, hogy a "bünözés 

veszélyénék" kitett gyermekek "különleges nevelést" nem igényelnek, 

S;  ezeknek nevelését a pedagógia feladatának  tekinti.  Ném helyeseihe-

tő azonban, hogy.a "büncselekményt elkövetett! gyermekek neveléSe 

tekintetében ugyanezt vallja;, ha a büncselekmény elkövetőit  szabad-

ságvesztésre itélik, éppen e bünietés által kerillnek_ki a pedagógia 

hatásköréből. Azt hiszem abban nem lehet vita, hogy a szabadságvesz-

tés ideje alatt is nevelni kell a büncselekmények elkövetőit, ez a. 

nevelés azonban nem lehet azonos a szabad életben folyó-heveléssel, 

mert 'a bntetésvégfehajtás eljárásai "alapos eltérést' jelentenek a 

pedagógiától. Olyan speciális pedagógiai eljárásokra van tehát szük-

ség amelyekoa büntetésből adódó végrehajtási eljárásokkal összhang-

ban vannak.Négül a szerző kifejezetten a fiatalkoruak vonatkozásá-

ban. veti el a kriminálpedagógiát, nyitva hagyja a. felnőtt koruak 

tekintetében alkalmazhatóságánakikérdését." 
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Dr. Pál László cikkének idézett részében z alábbi téved6- 

sekre kell rdmutatni: 

Helytelen ilyen mereven elválasztani bünözés veszélyének kitett 

6s a bünt elkövetőket. Egyrészt azért, mert a. bünt elkövetők a bünö 

zés veszélyének kitettek közül kerülnek ki.  Másrészt  a büncselekmény 

elkövetésének objektiv /környezeti/ és szubjektiv okai vannak, mely-

ben jelentős szerepe van a nevelés hiányának vagy a helytelen irányú 

nevelésnek. Ennek következtében a gyermekbünözés Aöntően pedagógiai 

probléma. 
Ugyanakkor hibás az a  következtetése  is, hogy sÁgoston  pro-

fesszor "a fiatalkorúak vonatkozásában elveti a kriminálpedagógiát". 

Hibás azért,  mert figyelmen kivtil hagyja  Ágoston  professzor követke-

ző megállapitásait: s "A bünds, a gyermekbiróságok által elitélt gyer-

mekek elhelyezését is megfelelő nevelőintézetekben körültekintően 

kell megszerveznünk. Szigoruan külön kell választani a normális gyer-

mekeket és a gyógypedagógiai nevelésben részesitendőket. Mindezek a 

feladatok számos speciális pedagogiai, orvosi és jogi kérdést vetnek 

fel, amelyekkel tudományosan foglalkoznunk kell." 

Mindezek világosan mutatják, hogy Agoston,  professzor  csupán 

abban az értelemben veti el a kriminálpedagógiát, mint kdlönleges ne-

vélést. Nem veti el azonban abban az értelemben, mint a szocialista 

pedagógia speiélis, sajátos körülmények között való alkalmazását, 

melynek "pedagógiai, orvosi és jogi" vonatkozásait  egyaránt figyelem-

'be kell venni, vagyis a problémát komplexumában vizsgálva mondja ki, 

hogy minden vonatkozásban "tudományosan' kell vele foglalkozni. 

Hibás az a konkluzió is, hogy  Ágoston  professzor könyvében 

"nyitva hagyja a felnőttkoruak tekintetében - a kriminálpedagógia - 

alkalmazásának kérdését."  Ágoston  professzor munkája a gyermeknevelés 

elméletének kérdeseivel foglalkozik. Igy nem támasztható olyan igény, 

hogy miért nem tér ki a felnőtt  nevelés kérdéseire, vagy problémáira. 
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A büncselekményt elkövetők nevelése, sem fiatal, sem fel-

nőtt korban , semmiképp sem kivdn különleges nevelést. A büntetés-

végrehajtás során folyó nevelőmunkában a szocialista pedagógia ta-

nitdsait kell sajátos módon alkalmazni a jogi és igazgatási szer-

vezeti keretek között. A kriminálpedagógiának tehát terminológiai 

értelemben van  létjogosultsága,  mellyel kifejezésre juttatjuk azt, 

hogy a szocialista pedagógia elveinek és módszereinek'alkalmazása 

sajátos körülmények és feltételek között kerül alkalmazásra. Mind-

ezekből  következik:  a büntetésvégrehajtás nevelőmunkájában a 

fegyelemre nevelés fent vázolt elvei nincsenek helyesen  meghatározva 

A fegyelemre nevelés nem szükülhet le a kényszeritésre, a 

büntetésre és jutalmazásra l  s méginkább nem a  megtorlásra.  A kény- 

szeritésben„ a  jutalmazásban és büntetésben látni a  fegyelemre  neve-

lést azt jelenti, hogy a fegyelemre nevelést leszükitjük a fegyel-

mezésre, vagyis a fegyelmezéstlekintjük fegyelemre nevelésnek. Ez 

pedig ellenkezik a szocialista nevelés elveivel. 

2./ A letartóztatottak fegyelemre nevelése alapja más  

nevelői eljárásnak.  

letartóztatottak nevelése azt jelenti, hogy a biróság által ki-

szabott szabadságvesztés büntetésének ideje alatt olyan hatást kya-

koroljunk a letartóztatottakra, melynek következtében gyengülnek, 

majd megszünnek azok az erkölcsi fogyatékosságok, melyek a büncse- 
, 

lekmény elkövetésében annak okaként szerepeltek. 

AZ ember képes arra s  hogy rossz tulajdonságait levetkőzze, 

megszüntéese. Ehhez azonban megfelelő akaraterőre, önfegyelemre van 

szüksége. Az akaraterő és önfegyelem hiánya minden bünelkövetés ese-

tében fellelhető és kimutatható. Pl. a szándékos emberölés büntetté-

nek esetében, ahol látszólag nagy akaraterőre van szükség arra, hogy 
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véghez vigyék a cselekményt, mégsem az akaraterő játszik szerepet, 

hanem az akaratgyengeség, az önuralom, az önfegyelem hiánya. A szdn-

dékos emberőlés vagy annak kisérletében mindig szerepet  játszanak; 

az irigység, az indulatosság, a gyülölet stb. együttesen, vagy kü-

lön-külön. Bizonyítható ez általánosan ismert  ese tek vonatkozásában 

is. Igy pl. anhál az asszonynál is, aki szeretője két gyermekét só-

savval itatta meg, azzal a szándékkal, hogy megöli a két gyermeket, 

ngert őket tartotta fő akadálynak abban, hogy a férfi nem válik el 

feleségétől, hogy elvehesse őt, s ezért gyülölte a gyermekeket. A 

gyülölet, az irigység, az indulatosság erkölcsi fogyatékosságok, 

emberi hibák, melyek kellő akaraterővel, önfegyelemmel leküzdhetők. 

Mivel a büntetésvégrehajtás ideje alatt a nevelés fő célja, a bün-

tetés töltésének ideje alatt "büncselekményt elkövető megjavitása" 

/Btk-.34.§./ vagyid'az, hogy úgy adja vissza az embert a társadalom-

nak, hogy az bacsületes, dolgos, hasznos tagja legyen. Ezt pedig 

csak úgy érheti el, ha  igyekszik megszabgditani erkölcsi fogyaté-

kosságaitól. Vagyis képessé teszi az embert arra; hogy hibáit  le- 
j'!) , 

küzdje. Ezért a fegyelemile nevelédYálapja a letartóztatottak neve- 

lése során alkalmazott nevelői eljárásoknak. 

Ugyanakkar azonban a büntetés végrehajtása is fegyelmet 

követel. Az életben.sehol sem lehet semmiféle tevékenységet kifej-

teni fegyelem nélkül.‘Ha  valaki belép egy üzembe, ott munkát vállal, 

akkor ismertetik vele az üzem rendjét v  azt, hogy mit, hol talál meg, 

ki a vezetője,  milyenek  a munkakövetelmények és feltételek etb .  A 

zenekar'tagjai.számára a karmester határozza meg a játszandó számot, 

intésére:kezd, vezénylete alatt  játszik  és fejezi be munkáját. 

Mindez mutatja, hogy fegyelem nélkül nines élet. A fegyelem pedig 

csak a nevelés során  alakulhat ki, jöhet létre. Ezért a büntetés 
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végrehajtása során nemcsak a nevelői eljárásoknak képezi  alapját  a 

fegyelemre nevelés, hanem az egész büntetésvégrehajtásnak is. 1, bün-

tetésvégrehajtás  egész apparátusa  nem tudná tevékenységét elvégezni 

/nevelő munkáját sem/ 1  anélkül, hogy ne biztositaná a fegyelmet. A 

fegyelem biztositásának alapja pedig a fegyelemre nevelés. 

3. 1  A- büntetésvégrehajtás nevelőmunkájának alapnroblémái.  

- Az alapproblémák közül mindenekelőtt arra kell rámutatni, hogy nin- 

csenek  kidolgozva a'büntetésvégrehajtáson belüli alkalmazásra 

vonatkozóan - a szocialista pedagógia elvei és módszerei. 

- A büntetésvégrehajtásban szolgálatot'teljesitő nevelők közül csak 

kevesen rendelkeznek pedagógiai ismeretekkel, mivel csak kevesek- 

nek van pedagógus képsitésük. Ennek következtében nem lehet 'zó' 

arról, hogy ;  ismereteik  alapján próbálkozzanak a  pedagógia elveinek 

• és módszereinek 'sajátos körülmények figyelembevételével való alkal-

mazásávaleSzakmai továbbképzés keretén belül próbálkozás történik 

a tekintetben, hogy pedagógiai ismereteket adjanak a  nevelőknek, 

azonban ebben egyrészt kifejezésre jutnak a mér fentebb ismertetett 

nézetbeli hibák, másrészt szük szakmai  prakticizmus  jelentkezik az 

elvek és módszerék kifeNsében. 

Mindezek következtében lényegea  hiányosságok  jelentkeznek a bünte-

tésvágrehajtásban folyó nevelőmunkában. 

a./ Ellentmondások  tapasztalhatók  a nevelési télkitüzések 

és a gyakorlati tevékenység között. 

Gátolja a  nevelés,  igy a fegyelemre nevelés eredményességét a letar-

tóztatottak munkáltatásában jelentkező kettősség. Ugyanis egyrészt 
• 

vállalati  szervezésben, másrészt költségvetés keretén belül /u.n. 

házi üzem/ rendszerben  folyik munkáltatásuk. A bérezés a  két  foglal- 

koztatási formában jelentősen eltér egymástól. kvállalati rendszer- 
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Ben-  foglalkoztatottaknál darabbérezés van, a háziüzemben dolgozóknál 

pedig órabér.  Igy nem ritka az olyan eset, ahogy,az azonos munkát 

végző letartóztatottak közül a-vállalati rendszerben dolgozók két- 

szeresét is megkeresik annak, mint amit a háziüzemben foglalkoZta-
: 

tottak. .t!, kereset kihat egyrészt arra, hogy milyen összegeket költ-

het saját szükségleteinek kielégitésére /a letartöz (tatottak havonta, 

keresetük arányában kiétkezhetnek v dohánynemüt, cukorkát stb.7 1  más-
. 
részt arra, hogy  családjának mennyi pénzt küldhet haza. Nem utolsó 

sorban pedig arra is.„ hogy fizetési  kötelezettségeinek. milyen ütem- 

en tud eleget tenni. /Perköltség,' kártérités; gyermektartás  stb./- 

L.  két munkáltatási rendszer bérezése  közötti' különbség - mivel egy 

büntetésv6grehajtási objektumon  belül jelentkezik elégedetlenséget 

Szül, kihat a munkafegyelemre, nem egyszer fegyelmezetlenségek. alap-

jává, okává válik. Igy nyilvánvalóan gátja a fegyelemre nevelésnek. 

Egységes bérezési rendsZbr bevezetésével ezt a fogyatékosságot fel 

'lehet  számolni. 

A.büntetésvégrehajtás állományában szolgálatot teljesítő 

termelési -szakemberek - akik a letartóztatottak termelő munkáját irá-

'nyitják - anyagi érdekeltsége a termelésben a letartóztatottak neve-

lése sZempontjából nem helyes elvek szerint van. meghatározva. Ugyani s .  

ezek premizálása a letax,tózta/tottak termelési eredményeinek alapján 

történik.  Ennek következtében, hogy.nagyobb eredményeket érjenek el, 

nem egy esetben engedékenyek a börtön követelményéinek teljesittetése 

fPr4P. Vngyis 	hPlytP 1 Pn PrPmi 7414Ai P 1 V le. ;ivetp-er7tben 	1,-^vete7 és 

egységessége . nem biztositott. Nemcsak a nevelés során  kell  a bünte-

tZsvégrehajtás munkájában a pedagógia elveit sajátos körülmények kö-

zött és sajátos módon alkalmazni, hanem a szocialista bérezés, az 

anyagi ösztönzés elveit is. Ennek a termelést irányitó szakszolgálat 
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tevőkenységében és a feléjük irányuló anyagi ösztönzésben is kifeje-

zésre kell jutnia. Ebből kifolyólag a termelés célkitüzéseinek figye-

lembevétele mellett  a-nevelési célok és elvek érvényre juttat ását  is 

figyelembevevő premizálási rendszer kidolgozásával lehet és kell _a 

- fogyatékosságot megszüntetni .. , 

Ilyen nevelést elősegitő premizálási célokat lehetne meg-, 

határozni: 	 - 

- mit kell tenni a müvezetőnek, a követelmények 'teljesittettése ér- 
, 

dekében ;  a követelés egységességének megvalósulásában. 41.brigád-

értekezleten foglalkozzanak egyes brigádtagok erkölcsi felfogásá-

ban, szemléletmódjában jelentkező fogyatékosságokkal. Rendszeresen 

'vizsgálják  a segitségnyújtás és annak fogadása terén lévő problé-

mákat stb./ 
. 	• 	. 

Mit tegyen annak érdekében ;  hogy a letartóztatottak 'közötti 

érintkezés megfeleljen az  általános  emberi követelményeknek /pl. har-

coljon a  durvaság,  a trágár beszéd, a hangoskódás, a kötekedés 

támogassa azokat a letar
/
tóztatottakat, akik fellépnek az ilyen maga-

tartás ellen, abbnn az esetben is, ha ezt a termelés eredményeinek a 

növelésére váló hivatkozással alkalmazta egyik elitélt a másikkal 

szemben./ 

Segitsék a letartáztátottak erkölcsi, világtézeti  formálá-

sát úgy  is ,  hogy tartsanak a száMukra ilyen irányú előadásokat. /pi. 

ismeretterjesztő előadások erre lehetőséget biztositanak/. 

Ilyen vagy hasonló célkitüzések minden büntetésvégrehajtási 

egységnél müködő vállalat. termelési szakembereinek adható, s ezzel a 

preflizálási célkitüzéssel kétségtelen sajátos módon kerüine alkalma-

zás rá a szocialista bérezés rendszere. Az anyagi ösztönzés nem csu-

pán a termelést, hanem a letartóztatottak nevelését is szolgálja. 
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b,/ A letartóztatottak tevékenységének értékelésében  követ-

kezetlenségek, feszinességek jelentkeznek. 

A  fegyelmi vétség tisztázása során nem járnak el következetesen. Nem 

vizsgálják meg az elkövetés okait, nem tárják fel az összefüggéseket. 

Pl. G.J. letartóztatott fegyelmi büntetést töltött és a zárkában még-

gyújtotta ingét és takaróját. Csak a kifejezett tényt, a gyújtogatás 

tényét nézték meg, s azt, hogy e tényt a letartóztatott elismerte, 

tehát-ismét meg kell  büntetni.  Nem  vizsgálták  okát, összefüggéseit. 

Ugyanis a fegyelmi zárkában a letartóztatott nem dohányozhat, igy 

gyufát sem vihet magával. Nem vizsgálták meg, hogy került hozzá gyu-

f, miért  gyújtotta  meg a takarót, csak kiszabták a fegyelmi bünte-

tést. N.K. letartóztatottról a munkáltatója fegyelmi lapot állitott 

ki azzal, hogy megtagadta a munkát. A fegyelmi vétség okát itt sem 

vizsgálták meg a fegyelmi vétség tisztázása során, azonban javasol- , 
ták a fegyelmi büntetés kiszabását. A letartóztatottról kiderült, 

hogy nem is tagadta meg a munkát, hanem bejelentette, hogy nem tud 

dolgozni, mert rosszulérzi magát. A parancsnok nem is szabött ki fe-

gyelmi  büntetést,  hanem orvoshoz küldte, s igazolást  nyert rosszul-

létének oka; betegs41• . 

L. jutalmazásnál is tapasztalhatók hasonló esetek, mint a 

fegyelmi felelősségre vonásnál. A vállalati rendszerben dolgozó le-

tartóztatottak termelési eredményeit nagyedévenként értékelik, s en-

nek alapján a termelési versenyben győztes  brigádot jutalmazzák. Az 

u.n. háziüzemi dolgozók munkáját azonban -  mivel  azok felújitásokat, 

javitásokat végeznek már nem mindig értékelik. Ennek alapján rit-

kábban is jutalmazzák  őket. /Itt is kitiinik a két munkáltatási rend-

szerben kifejezésre jutó  ellentmondás  az elvek és a gyakorlati tevé-

kenység közötti. A jutalmazott brigádok azonban a helyezésüknek meg-

felelően különböző jutalmakban részesülnek. /pl. látogatási idő meg- 
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hosszabbitisai rendkivüli levélváltás, soronkivüli csomag stb. ked-

.vezményben/. Brigádon belül azonban a jutalmazottak  között nem tesz-

'nek minőségi különbséget, azaz  valamennyien egyazon kedvezményben 

részesülnek. Igy a  jutalmat nem minden 'brigádtag érdeme szerint kap-

ja. Azon  brigádok  tagjai pedig, akik a versenyben elért helyezésük 

során nem részesdlnek kedvezményben, ótt a legkiválóbbak sem kapnak 

jutalmat.' 

E tekintetben hiba az is,  hogy csak a termelő munkában  .el-

ért helyezés . alapján - adnak a letartóztatottaknak jutalmat, s más. 

helyes tevékenységért nem  jutalmazzák,  nem buzditják ezzel is'újabb. 

helyes tevékenységre. A szabályzatok erre vonatkozóan pedig nem rög-

zitik, hogy csupán a termelő munka alapján adhatók jutalmak. A sza-

bályzatok azt juttatják kifejezésre, hogy mindazök a letartómtatottak, 

akik  magatartásukkal, munkájukkal /hem határozza meg, hogy milyen . 

jellegü ez a munkat,  tevékenységükkel kiérdemlik, ázt aAparancsnok 

jutalomban részesitheti. Meghatározza azonban a jutalom  formáit. 

A letartóztatottak 'tevékenységének értékelésében érvényre 

jutó következetlenségék 68 felszinességek miatt előfordulnak  igazság-

talanságok.  Az érdemtelen jutalom, vagy  büntetés  nem talál megértésre 

a közösségben. Az érdemtelenül jutalmazattat alakoskodásra neveli, 

az érdemtelenül. büntetettben dacot, konokságot - vált - ki, de  úgyszintén 

alakoskodásra nevel. ppen ezért  nem szolgálja a letartóztatottak  ne-

velését.  AZ értékelést mindig kellő  alapossággal és követkeietesség-

gel át körültekintéssel-kell végezni, Csak igy segitheti elő a kitü+. 

.zött nevelési célokat. Minden értékelésnél abb61 kell kiindulni, hogy 

a ,tevékenységet, cselekedeteket emberek hajtják végre. A. tevékenység 

mögött az objektiv és szubjektiv tényezőkkel rendelkező embert kell ' 

látni. 
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- További alapproblémaként kell felvetni azt, hogy a büntetésüket 

töltő  személyek  pszichológiai  vizsgálata elhanyagolt0  1 börtön, a 

börtönben végzett munka és egyéb tevékenységek milyen pszichikai 

hatást váltanak ki az egyes emberből, közösségekből. Nem kerülnek 

elemzésre a büncselekményt elkövető pszichikai tényezőinek kaposo-

lata a nevelőmunkával, vagyis, hogy a bűntetésvégrehajtás során 

kifejtett  nevelőmunkában  milyen ipzichikai tényezőket kell 'figye-

lembe venni, milyen tényezőkre támaszkodva  kell a nevelőmunkát ki-

fejteni. 

Pszichikai vizsgálatok, elemző munka nélkül nem lehet a 

büntetésvégrehajtás nevelőmunkáját tudományos alapokra helyezni ős 

tudományos alapon mivelni. Szükséges e vonatkozásban pszichológu-

sok felhasználása, illetve számukra státusz biztositása. 

k büntetésvégrehajtás állományában vannak orvosok, kiknek feladata 

a letartóztatottak egészségügyi ellátása. Ezen túlmenően azonban 

olyan területekre is ki kelléne terjeszteni tevékenységi körüket, 

hogy biológiailag, fiziológiailag vizsgálják aletartóztatottak 

idegrendszerét, idegtevékenységét, s az e téren szerzett tapaszta-

latokat fel kellene használni a letartóztatottak nevelésében. 

Csak az alapproblémák megoldásával_lehet a  büntetésvégre- 

hajtás során kifejtett nevelőmunkát  tudományos  alapra helyezni, s 

ezen az alapon. végezni. 112 alapproblémák  megoldása. nélkül a nevelés 

felszines marad, az eleje kitüzött cél nem érhető el. 



Birdlat 

Hollós Istv6n: A letartóztatottak fegyelemre nevelése c. doktori 
disszertációjáról 

A disszertáció érdeme, hogy egy  eddig kevésbé  ismert és 

feltért területet ölel fel l  a  börtönbüntetésüket  töltő emberek 

átnevelésének a kérdését tárgyalia. A disszertáció iróját az a 

szándék vezette, hogy tapasztalatai összegezésével segitse a 

börtönben élő letartóztatottak fegyelmezett emberré nevelését. 

A disszertéció első kötetében a szerző leirni igyekszik 

az elitéltek fegyelemre nevelésének folyamatét a börtönben töltött 

idejük alatt. A továbbiakban a fegyelemre  nevelés  eljárásait, 

módlizereit de a szükséges szokások kialakitását foglalja össze. 

Sajnos a nozaikszerü,megfigyelésen k ivUl nem használ 

komoly  kutatási  módszert. A disszertációban felvetett problémá-

kat neme 	leinzi. Gyakran von le egyoldalu kövétkeztetseket, 

sőt  gyakran egyoldalu megállapitásokból indul ki. Nem tudjuk 

meg a dolgozat első kötetéből a börtönök nevelőmunkájának 

pozitiv és negativ oldalait, nem jelöli meg a legfontosabb fela-

datokat. Egyáltalán a téma tudományos kezelése elégtelen. 

A második kötet jobb. Ebben helyesen indul ki a Rubinstein-i 

személyiségelméletből, és tudományosabb igénnyel keveei a  szemé-

lyiség  torzulásainak okait. A  büntetésüket  töltő emberek  szemé-

lyiségrendezésére azonban itt sem tad megfelelő következtetések-

hez eljutni. Viszonylag elfogadható módon tárgyalja a motiváció 

szerepét, polanikusan veti fel a kriminálpedagógia szerepét, és 



több helyes álláspont található itt. Indokai azonban nem elég- 

--- 	ségesek, nem meggyőzőek. Ebben a kötetben már  néhány  helyes javas- 

lat is szerepel /pl. a differenciálás szerepe az elitéltek fegyel-

mi magatartásának alakitáseban/. Helyes, j6 gondolatokat tartalmaz 

A fegyelemre nevelés összefüggései a nevelés más területeivel c. 

rész. Az elemzés azonban ebben is nagyon gyönge. 

A disszertéció szokatlan módon készült. A szerző először az 

első kötetet adta be, és amikor erről  negatiz birellatot adtunk, 

megirta a második köteteti amelyet pótlólag csatolt az elsőhöz. 

Igy természetesen a munka nem szerves, összefüggő egész. 	- 

A fentiek alapján az értekezés nem fell meg  a doktori 

disszertációval  szemben  támasztott követelményeknek. 

Szeged,1964. májui; 25. 

Dr.Agostoh György 
egyetemi toner .  


