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Tanulmányunkban arra vállalkoztunk, hogy a magyarországi büntetés-végrehajtásban 

mutatkozó fejlesztési igények mentén újszerű andragógiai módszereket mutassunk meg az 

elítéltek reintegrációjának korszerűsítése érdekében. A gyakorlatban eddig alkalmazott 

reintegrációs törekvések leginkább a börtönben élők munkáltatásán, illetve hiánypótló 

oktatásán keresztül érnek el sikereket. Emellett figyelemre méltók a személyes 

példamutatáson, a lelkészi munkán, a sportoláson, a kulturális programokon, valamint a 

pszichoterápián keresztül elért eredmények is, mégis, mindezek ellenére több mint 50%-os a 

bűnismétlés aránya a szabadultak között. A magas visszaesési ráta csökkentése céljából, a 

meglévő módszerek használatán felül, szükséges a kriminológia, a kriminálpedagógia, 

valamint az andragógia és társtudományai eredményeinek szintetizálásával a reintegrációs 

gyakorlat támogatása. Egy terepkutatással annak az összetett andragógiai feladatnak a 

megoldásába kívántuk bekapcsolódni, amely a büntetésüket kitöltő fogvatartottak 

társadalomba történő visszavezetését speciális módszerekkel igyekszik megvalósítani. Az 

andragógia reintegrációban történő eszközhasználatának kibővítése céljából végeztünk 

terepmunkát a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, ahol a fogvatartottak egy húszfős 

csoportjával három hónapon keresztül dolgoztunk együtt. A tréning-jellegű foglalkozásokon 

sikerült a résztvevőket kooperatív munkára megnyerni. A rendszeres csoportfoglalkozással, a 

személyes kapcsolattartás révén a mentális önfejlesztés terén kerestük a választ arra a 

kérdésre, hogy képesek-e az önkéntesen jelentkezőkből alakult csoport tagjai önsegítő módon 

személyiségfejlesztő gyakorlatokat végezni. A foglalkozásokat rendszerint filmvetítéssel 

kezdtük, kettős céllal. Egyrészt az alkotások tartalmán, az életutakat bemutató történeteken 

keresztül, a vetítések utáni beszélgetések alkalmával figyeltük a résztvevők reakcióit. 

Másrészt a személyes ismeretség kialakulásával a magasabb önkifejezés igényének 

kialakulását kívántuk elérni. A nyitott beszélgetés egyúttal felvezette a továbbiakban 

végzendő közös munkát: meditációs alapgyakorlatok megértetését, megtanítását. A módszert 

kipróbáló elítéltek kivétel nélkül pozitívan nyilatkoztak a relaxáció rájuk gyakorolt hatásáról. 

A hétről-hétre megtartott foglalkozások igen nagy vonzerővel bírtak a résztvevők körében. 

Meggyőződhettünk arról, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben a rendszeres meditáció 

hatékony módszer lehet a személyiség fejlődése terén, s e módszer által a kriminálandragógia 

egy új lehetősége bontakozhat ki a szabadságvesztés-büntetésüket töltők reszocializációs 

folyamatának támogatásában.  
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