
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar  

Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, Andragógia MA szak 

Kurzus: Tudományos írásmű készítése 

Oktató: dr. Kovács Zsuzsa 

 
 
 

 

 

 

 

 

Reintegráció – andragógiai nézőpontból 
Tanulmány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Készítette 

Molnár Attila Károly H9QG5B  

 



 2 

TARTALOM 

 

 

BEVEZETŐ...................................................................................................................... 3 

A PROBLÉMA TÁRSADALMI JELENTŐSÉGE ......................................................... 3 

ELMÉLETI KUTATÁS ................................................................................................... 4 

KITEKINTÉS AZ EURÓPAI BÖRTÖNNEVELÉSI IRÁNYZATOKRA ..................... 6 

RÉSZTVEVŐ-KÖZPONTÚSÁG, KOOPERÁCIÓ ........................................................ 7 

A TEREPMUNKÁNKAT SEGÍTŐ ELMÉLETI ALAPOK ........................................... 8 

A TEREPMUNKA ELKEZDÉSÉT MEGELŐZŐ INFORMÁCIÓK........................... 10 

TEREPMUNKA A BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN.............. 11 

EREDMÉNYEK............................................................................................................. 17 

JAVASLATOK .............................................................................................................. 18 

ÖSSZEFOGLALÁS ....................................................................................................... 18 

IRODALOMJEGYZÉK ................................................................................................. 20 



 3 

BEVEZETŐ 

 

Magyarországon a büntetés-végrehajtás (továbbiakban: bv) intézeteiben közel 18 ezer 

embert tartanak fogva. A szabadulók közül igen sokan válnak ismét bűnelkövetővé, ami 

oda vezet, hogy napjainkban átlagosan 150%-os telítettséggel működnek a börtönök.  

A fogvatartottak, amikor megkezdik börtönbüntetésüket, tulajdonképpen egy 

reszocializációs folyamatot kezdenek el, amely abban nyilvánul meg, hogy a bv elkezdi 

felkészíteni őket a majdani szabadulásukra. A fogvatartottak tehát segítséget kapnak a 

jövőjük megalapozását segítő rendvédelmi szervezettől, de ugyanakkor arra is szükség 

van, hogy ők maguk is tevékenyen részt vegyenek e folyamatban. Bár a börtönökben a 

nap huszonnégy órája az intézet házirendje szerint zajlik, a fogvatartottak rendelkeznek 

szabadon tölthető idővel is. Ennek az időnek az egyén (és a társadalom) számára 

hasznos eltöltésének lehetőségeit kutatva, szükségesnek tartjuk megvizsgálni, milyen 

esélyek vannak a börtönben folyó reszocializációs gyakorlat kiegészítésének 

andragógiai megközelítéssel. Meggyőződésünk, hogy az andragógia speciális 

alkalmazásán keresztül (Knowles, 1973), motivált állapot létrehozásával a 

fogvatartottak módot találhatnak a börtönben töltendő idő hatékony kihasználását, a 

társadalomba történő visszailleszkedést elősegítő tevékenység végzésére. 

Önfejlesztő mentális gyakorlatokon: relaxáción és meditáción keresztül elérhető 

számos, az élet minőségét növelő cél: az egészség megőrzése, a személyiség 

karbantartása, az emberi kapcsolatok ápolása és a tanulás fejlesztése. A rendszeresen 

végzendő mentális tevékenység alapja a tudatos gondolkodás elmélyítése, valamint 

annak pozitív irányba mozdítása. Meggyőződésünk, hogy e gyakorlatokon keresztül 

útmutatást adhatunk az elítélteknek a morális életvitel eszméjének befogadásához.  

 

 

A PROBLÉMA TÁRSADALMI JELENTŐSÉGE 

 

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munkájának egyik legfontosabb 

alaptézise, hogy a szervezet segítse az elítéltek társadalomba történő visszatérését 

(Szabó, 2013). Cole és Cole (2006) pszichológiai munkája azt a feltevésünket igazolja, 

hogy az emberek keresik a lehetőséget arra, hogy javítsanak a társadalmi szerződés 

minőségén. Ha egy adott állapot nem megfelelő, jobbat kívánunk. E cél elérésére 

választhatjuk saját személyiségünk fejlesztését, amely az önmagunkkal való rendszeres 



 4 

foglalkozáson keresztül valósulhat meg. Az ilyen eredményekhez bensőnk 

megismerésén, rejtett képességeink fejlesztésén keresztül vezet az út (Rudas, 1990. 95–

110. o.). Feltesszük, hogy az önfejlesztés megoldás lehet a bűncselekményektől való 

tartózkodásra, így minden elítéltnek lehetőséget kell adni az önfejlesztésre, hogy 

megtalálja helyét a társadalomban.  

Ennek a szemléletnek a fényében végeztünk gyakorlati terepmunkát a 

Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, ahol egy húsz főből álló, önkéntes 

jelentkezésen alapuló csoporttal dolgoztunk együtt három hónapon keresztül abból a 

célból, hogy mentális önfejlesztő gyakorlatok alapjainak megismertetésével és annak 

rendszeres gyakoroltatásával segítsük reintegrációs folyamataik sikerességét. 

 

 

ELMÉLETI KUTATÁS 

 

A XXI. század társadalmának felelősségvállalása korszerű módszereket alkalmaz a régi 

korok büntetéseihez képest. A bv célja a reintegráció, tehát a bűncselekmény 

elkövetőjének nevelő célú segítése, a társadalmi normák elfogadtatása, s ezzel a 

büntetés alanya számára az emberi életközösségekbe történő integráció megkönnyítése. 

Korábban meghatározó volt a megszégyenítés, az emberi test fölötti korlátlan fizikai 

uralom, ami nem vezethetett sem az egyén, sem a társadalom igényeinek kielégítéséhez 

(Mezey, 2010). 

Kutatási témánk az európai börtönnevelés összefüggéseiben jól elhelyezhető, 

hiszen a magyar reintegrációs tevékenységre hatottak a különböző európai 

börtönnevelési irányzatok. Ehhez feltétlenül megemlítendők azon társtudományok 

eredményei, amelyek e téma interdiszciplináris jellegére mutatnak rá. 

A kriminológia a bűnözés társadalmi okainak feltárásával, törvényszerűségeinek 

meghatározásával, a bűnelkövetések elleni harc feladatainak kimunkálásával foglalkozó 

tudomány. Célja az elítéltek reszocializációja, a társadalomba való visszavezetése. A 

kriminológia szempontokat ad az átnevelés különböző módszereihez, s ezzel támogatja 

a kriminálpedagógia törekvéseit is. 

A kriminálpedagógia a büntetőjog és a pedagógia határterületén működő 

tudomány (1. ábra), amelynek célja ugyancsak az elítéltek reszocializációja, a 

társadalomba történő visszavezetése. (Pál, 1976). Ruzsonyi (2006) a kriminálpedagógia 
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fogalmát úgy tudományterületként, mint a konstruktív életvezetés megalapozásának 

pedagógiai rendszereként értelmezi. 

A kriminálpedagógia helye a tudományok rendszerében 

 
 

1. ábra 
A kriminálpedagógia helye a tudományok rendszerében  

(Forrás: Ruzsonyi, 2006. 28. o.) 
  

További nagy tudományterület az andragógia, melynek segítségével a börtönben folyó 

reszocializációt vizsgáljuk. Napjaink elfogadott felfogása szerint az andragógia a 

neveléstudomány felnőttek nevelésével foglalkozó ága, amelyben a nevelés főleg 

iskolarendszerben vagy iskolarendszeren kívül valósul meg. E tudományág magába 

foglalja továbbá a felnőttek oktatásának, képzésének, valamint az egyéni művelődésnek 

a szervezését (Kraiciné és Csoma 2012).  

Ha felnőttnevelésről beszélünk, olyan társadalmi folyamatról szólunk, amely 

egyszerre viseli a „társadalmi-történeti, politikai, gazdasági, eszmei és tudati, 

interperszonális társas és lelki, kommunikációs személyiségfejlődési és fejlesztési, 

művelődési, nevelési, csoporttervezési” jelzőket (Durkó és Szabó, 1999. 313. o.). 

Ugyanakkor felvetődik a kérdés, milyen mértékben beszélhetünk a felnőttek 

nevelhetőségéről, hiszen a felnőtt olyan autonóm lény, akinek csupán irányokat, 

útmutatást adhatunk az életvezetés terén. Kellő körültekintéssel kell tehát közelítenünk 
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a felnőttek „nevelése” irányába, különösen egy olyan speciális helyszínen, mint a 

börtön. 

 

 

KITEKINTÉS AZ EURÓPAI BÖRTÖNNEVELÉSI IRÁNYZATOKRA 

 

Ha a hazai büntetés-végrehajtási módszereket kontextusba kívánjuk helyezni, érdemes 

kitekinteni az Európa különböző államaira jellemző felfogásokra. 

A drillközpontú irányzat egy feszes, a kiszolgáltatottságot hangsúlyozó büntetés-

végrehajtási típus. Jellemzően Angliában, Franciaországban és Törökországban 

jellemző. Az elítéltek elszigeteltségét mutatja a börtönépületek külseje, a zártság, a 

falak, a rácsok, a pengedrót elrettentő hatása. A fogvatartottakban erősítik annak érzetét, 

hogy bűnt követtek el. Cél az elrettentés. 

A volt szocialista blokk országainak büntetés-végrehajtási gyakorlata 

Bulgáriában, Lengyelországban, Romániában és a történelmileg–politikailag–

kulturálisan hasonló közép-kelet-európai államokban honos. A rendszer igen nyomasztó 

hatású. A II. világháborút követő ideológiai változások igen lassan mennek végbe. 

A porosz iskola (Ausztria, Németország) fő ismertetője a szakképzés, a 

környezettel való szoros együttműködés és a sport. Kötelező a tanulás és a 

munkavégzés a börtönökben. Lehetőség van általános és középiskolai tanulásra, 

ugyanakkor a fogvatartottak bekapcsolódhatnak a levelező oktatásba is. 

A rehabilitációs irányzat főként Hollandiában és Írországban jellemző. A nevelés 

a büntetés és jutalmazás elvére épül. E rendszerben magas szintű a nevelést és az 

oktatást támogató kulturális felszereltség. A lelkészek, a nevelők, a szociális munkások, 

valamint a pszichológusok tevőleges részvétele is meghatározó. 

A neo-treatment irányzat a skandináv országokban jellemző büntetés-végrehajtási 

mód. A büntetések végrehajtása a büntetés–visszavezetés–gondozás elvét követi. A 

börtönök környezete igyekszik hasonulni a civil élet jellemzőihez. Ennek a rendszernek 

a célja, hogy a társadalom segítsen az elítélteknek az önmaguk mérlegelésének és a 

döntéshozás képességének kialakulásában.” (Ruzsonyi, 2003, 54. o.) 
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RÉSZTVEVŐ-KÖZPONTÚSÁG, KOOPERÁCIÓ 

 

Andragógiai szempontból tekintve a felnőttek életmódbeli változásainak tudatos 

elősegítése tervezett tanulási folyamatokban valósul meg. Feketéné (2014) kifejti, hogy 

foglalkozni kell az emberi elme adta lehetőségekkel, s mélyebbre kell hatolni a 

megértés és tanulás tágabb lehetőségeinek megismeréséhez. Bizonyított, hogy a 

felnőttek (esetünkben a felnőtt fogvatartottak) öntevékenysége elengedhetetlen az 

életvezetési problémák megoldásához.  

A bv intézményeiben a reintegrációs folyamatok segítése során néhány, a 

felnőttek belső erőforrásaira fókuszáló andragógiai irányzatot tekintünk alapnak. Sz. 

Molnár (2009) összefoglalása szerint a humanisztikus irányzat a személyközi energiát 

tartja a legfontosabbnak, amely a tanulási környezet kedvező pszichoszociális légkörére 

épül. A hatékony tanulás a tanár (esetenként tutor, mentor, facilitátor) támogató, 

megértő magatartásából fakad.  

A transzformatív tanulás elmélete a tanulók által tapasztalt dolgokra épül. Először 

azokat az energiákat kell legyőzniük, amelyeket a régebben elsajátított tudás 

átalakítására használtak. Ez igen időigényes folyamat, ugyanis a változás ellen ható 

energiáknak annál erősebb érzelmi töltése van, minél több érték kötődik az adott 

átalakítandó területhez.  

A résztvevő-központúság a tananyag-központúsággal áll szemben, így nem hagyja 

magára a tanulót a megértési problémákkal. A tananyag egyéni értelmezését 

hangsúlyozza, továbbá segíti a már meglévő tapasztalatokra épülő tanulást.  

A konstruktivista felnőttoktatás-elmélettel a felnőtt tanulók előzetes tudásának 

jelentősége kerül előtérbe. A tanuló nem leképezi, hanem konstruálja a valóságot, az 

előzetes ismeretekre épít. A tanulás az egyén és a környezete kapcsolatában és a 

személyes konstrukciók kölcsönhatásában valósul meg.  

Az önirányító tanulás különösen illik a felnőttekhez, akik a tanulás folyamatában 

a tanárokkal egyenrangúként szerepelnek.  

Az alábbiakban bemutatásra kerülő terepmunkám elméleti megalapozásának egyik 

lehetőségét a kooperatív tanulásról szóló kutatások jelentik (Kraiciné és Csoma, 2012). 

A kooperatív tanulás a cselekvő, aktív, a társakkal megvalósuló tanulás elvén alapszik. 

Ugyanilyen fontos jellemzője az együttműködésen alapuló fejlődésnek a tanulók 

kölcsönös tudásmegosztása, valamint a csoporthatáson alapuló motiváció. 
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A TEREPMUNKÁNKAT SEGÍTŐ ELMÉLETI ALAPOK 

 

A tanuláselméletek széles megalapozást adnak azon tevékenységeknek, amelyeken 

keresztül a felnőttek személyiségfejlődését kívánjuk elősegíteni. Az általunk kipróbált 

önfejlesztő módszer a meditáció hatásaira épül. A meditáció módszere már bizonyította 

hatékonyságát – bár mára még nem valósult meg beágyazódása a tudományok világába. 

Az általánosan értelmezett tanulási folyamatok rendszerint éber állapotban, a 

tudatosság legteljesebb jelenlétével zajlik. A pszichológia azonban tárgyalja a 

hétköznapi tudatszinttől eltérő tudatszinteken folyó tanulási módokat is. E sajátos 

módon rendelkezésünkre álló lehetőségek már bizonyítottak a tanulás elősegítése terén. 

Számos mentális módszer létezik, melyekkel elmélyíthetők a tanulási folyamatok. 

Vannak olyan technikák, amelyek elősegíthetik a személyiség fejlődésének terén 

kitűzött célok elérését is. E módszerek a tudatszintek szabályozásával operálnak. A 

tudatszintek, a tudatosság fogalmi magyarázatainak megértését Bányai és Varga (2006) 

pszichológiai értekezése segíti, az alábbiak szerint. 

Tudatosságunk nem csupán azon képességünk, hogy tudatában vagyunk belső 

állapotainknak, valamint tisztában vagyunk külső környezetünkkel. A tudat fogalma azt 

is jelenti, hogy képesek vagyunk magatartásunk kontrollálására, tehát cselekedeteink és 

kognitív aktivitásunk megtervezésére, vezérlésére. Tudatunknak több szintje van, s e 

szintek különböző sajátosságokkal bírnak. 

A tudatos szint a mindennapos élményeinkkel kapcsolatos. Ezen a szinten az 

észlelt dolgokat azok valóságosságának bizonygatása nélkül természetesnek vesszük. 

A nem tudatos szintet olyan folyamatok érik el, amelyek nem reprezentálódnak a 

tudatban (ilyenek például az emberi test szabályozási folyamatai). 

A tudatelőttes szinten vannak azok az információk, amelyeknek ugyan birtokában 

vagyunk, de mégsem gondolunk éppen rájuk. Ezek csak akkor jutnak eszünkbe, ha 

valami felkelti irányukban az érdeklődésünket. Szintén a tudatelőttes szinten tároljuk 

azokat az automatizmusokat, amelyek végzéséhez – bizonyos cselekvés kellő szintű 

begyakorlása után – nincs szükségünk tudatos erőfeszítésre (ilyen például az 

autóvezetés összetett mozdulatsora).  

A tudatalatti szinten is rejtőznek olyan információk, amelyek elérése közvetlen módon 

nem megvalósítható – speciális feltételek szükségesek ahhoz, hogy ezek az információk 

tudatossá tehetők legyenek. Ilyen például a hipnózis, mely a tudatalattiban kutat, s 

melynek célja a rejtett információk felszínre hozása. 
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Kutatásunk területén elegendő a tudatosságnak csak azon eltéréseit vizsgálni, 

amelyek bárki által jól érzékelhetők. Könnyű megállapítani a különbséget tudatunk két 

jellegzetes szintje között. Éberségnek nevezzük azt az állapotot, amikor a személy teljes 

tudatában van környezetének, és a cselekvése a helyzetnek megfelelő, rendezett. Ekkor 

az ember uralni tudja önnön tudatállapotának tartalmát. Módosult tudatállapotban akkor 

vagyunk, amikor viselkedésünk az előbb említett jellemzőktől jellegzetesen eltér 

(Bányai és Varga, 2006). Éber állapotból akár önállóan is elérhetünk egy olyan 

állapotot, melyben a test és az elme ellazítása után aktiválhatjuk önfókuszáló 

készségünket. E folyamat neve: meditáció. Ebben az állapotban a gyakorlatot végző 

közvetlenélmény-szinten jut hozzá különböző mentális folyamatok (gondolatok, 

érzések) megismeréséhez. Eközben kíváncsiságot, nyitottságot és elfogadást tanúsít az 

élménnyel kapcsolatban. 

Bizonyított, hogy a meditáció jótékony hatású módszer, így a meditációt 

hatékonyan alkalmazza a pszichológia tudománya is, számos problémával szemben. Ez 

a módszer alkalmas a stressz, a depresszió csökkentésére, a koncentrálóképesség 

javítására, azonkívül képes különböző belső értékek (empátia, tolerancia) növelésére. 

(Schlosser, 2012). 

A meditációt használó önfejlesztő technikáknak igen nagy a választéka. Ebből 

adódóan hosszú e módszer elnevezésének sora is. A módszer fő irányvonalának, s 

annak mozgatórugójának bemutatásához mégis megneveznénk egy irányzatot, amely a 

pszichológia eredményeit alkalmazza, s amelyen keresztül az önfejlesztés rendszerének 

legfőbb irányelvei megismerhetők. Ez a módszer az SMC (Silva Mind Control). Szarka 

(2012) e módszert elmefejlesztő és stresszkezelő metódusként (alkalmazott pszicho-

neuro-immunológia) tárgyalja. Említi az SMC és az egészséges életmód kapcsolatát, 

valamint az SMC hatását a tanulmányi eredményekre. Az SMC és a neveléstudomány 

között is felfedezhetők lehetséges korrelációk. Hazánkban 1990 óta folyik az SMC-

módszer tanítása. Ennek célja többek között a stressz csökkentése, a szokások 

kontrollálása, a memóriafejlesztés, a gyorsabb és hatékonyabb tanulás elősegítése, a 

helyes döntésekre való készség fejlesztése, a tudatalattival való kapcsolat kialakítása. 

Sokan az önfejlesztés igényével, az önmotiváció hatására jelentkeztek a tanfolyamra. 

Az SMC-gyakorlatok a relaxációra mint épülnek. Az ellazult, nyugodt állapotban 

lévő személy önismeret-bővítő, képzeletvilág-fejlesztő cselekvést folytat. A relaxáció 

jótékonyan hat a társas kapcsolatokra is, s ez további előnyöket jelenthet az élet minden 

területén – a tanulás előtti ellazulás alkalmazása hasznos lehet a megjegyzés, a tudás 
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bővítése területén is. Az SMC által kidolgozott gyakorlatok segíthetik az önbizalom 

erősödését, valamint önkorlátozó hiedelmek elhagyását is. (Szarka, 2012). 

A mentális önfejlesztő gyakorlatok hasznosságának, hatékonyságának megítélése 

kizárólag azok kipróbálása után lehetséges. A gyakorlatok megismerésével szerzett 

tapasztalatok által felmutatható bizonyíték pedig minden alkalommal egyéni lehet, és az 

eredmények értékelése is a módszer kipróbálójának értékrendje szerint alakulhat. 

Mindenesetre bárkinél, aki kipróbálja ezt a technikát, várható, hogy a nyugodt 

testhelyzet és az elmélyült elme együttes hatása támogatólag hat a célul kitűzött 

változások tekintetében. Érdemesnek tartjuk tehát kutatni, hogyan alkalmazhatók a 

börtönökön belül e gyakorlatok egyéni, illetve csoportos körülmények között. 

 

 

A TEREPMUNKA ELKEZDÉSÉT MEGELŐZŐ INFORMÁCIÓK 

 

Munkánk szükségességének felmérése érdekében a bv néhány kompetens személyiségét 

kérdeztük arról, milyen felfogás szerint zajlik a reintegrációs munka az Intézetben. 

Dr. Budai István intézetparancsnok válaszait összefoglalva, az alábbiakkal 

jellemezhetők a bv reszocializációs törekvései, lehetőségei. Alapvető feladat az oktatás–

képzés, a személyiségfejlesztés, az elítéltek jövőbeni bűnelkövetésének megelőzése. A 

reszocializáció, reintegráció egyik alapjának tekinthető egy új program, a B-Terv, amely 

a bv háttérintézményeinek (átmeneti ház, védett munkahely) kiépítését szorgalmazza. A 

külső kapcsolatokat tekintve, egyre több civil szervezet van, amely segíti a bv munkáját, 

ugyanakkor még hiányoznak olyan szervezetek, amelyek azt a kontrollt tudnák 

továbbvinni a szabadult személlyel, amit a bv elkezdett. A küszöbön álló változások 

kapcsán a parancsnok elmondta, hogy az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotása 

egy úttörő jellegű tevékenység, hiszen soha nem volt olyan, hogy maga a bv dolgozhatta 

ki a rá vonatkozó szabályokat. A törvényben néhány fogalom eltűnik, ilyen például a 

nevelés és a nevelő, helyettük a reintegráció és a reintegrációs tiszt fogalmak kerülnek 

használatba. A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben folyó munka hatékonyságára 

vonatkozó kérdésemre azt a választ kaptam, hogy az intézetben dolgozó 160 fő 

reintegrációs tevékenységének sikeressége nagy részben attól függ, ki mennyire hagyja, 

hogy segítsenek neki. A tervek tekintetében az egyik legjelentősebb momentum a 

Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet 2016-ban várható fölállása, mellyel együtt 

megalakul a kockázatkezelési rendszer is, amit már 2015-től működtetni kell. Ez egy 
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teljesen új területe a büntetés-végrehajtásnak. Kidolgozza azokat a kockázat-felmérési 

módszereket, amelyek alapján valóban be lehet majd azonosítani az elítélteket: 

mennyire várható az, hogy szabadulása után újabb bűncselekményt fog elkövetni az 

adott személy. Ezenkívül megalakul a jövőben egy kérdőíves rendszer a jól működő 

programok igazolására. Az intézet parancsnoka szerint, ha sikerülne ezt a rendszert 

kiterjeszteni országos szintre, az igen értékes visszajelzésekkel szolgálhatna a bv 

számára. 

Kovács Mihály, a Büntetés-végrehajtási Osztály osztályvezetője elmondta, hogy a 

Balassagyarmati Fegyház és Börtön, befogadóképességének határai fölött működik. A 

névleges 321 fős férőhelyen 526 elítéltet őriznek, nevelnek. A statisztikából úgy látszik, 

ez a telítettség egyre növekszik, ami jelentősen nehezíti a hivatásos állomány munkáját. 

A zsúfoltság egyúttal a fogvatartottak életterét is csökkenti, ami feszültségekhez vezet. 

A nevelő munkát illetően a szakértő elmondta, hogy a körülményektől függetlenül az 

intézetben elsődleges fontosságú a személyes példamutatás, a jó szó. 

Prcsity Violetta börtönpszichológus kérdéseimre azt válaszolta, hogy egy 

börtönpszichológusnak igen sokrétű a feladata. Utalt arra, hogy a fogvatartottak 

problémája egyben a személyi állomány problémája is. Általánosan megfigyelhető, 

hogy a fogvatartottak szeretik, ha figyelnek rájuk, meghallgatják őket, együtt éreznek 

velük. Sokan csak beszélgetni szeretnének az élet értelméről, a családról, érzéseikről. 

Leginkább egyéni foglalkozások keretein belül zajlik a pszichológusi munka, de vannak 

csoportfoglalkozások is. Kitűnik az interjúból, hogy a nevelés a felnőttek esetében eleve 

kérdéses dolog. Sok idő, megfelelő szakember, kitartás, energia kell hozzá. A 

pszichológus szerint fontos lenne feltérképezni a civil kezdeményezéseket, 

lehetőségeket, és ezeket össze kellene kapcsolni a büntetés-végrehajtási tevékenységgel. 

 

 

TEREPMUNKA A BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN 

 

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön Büntetés-végrehajtási Osztályának 

osztályvezetőjével, valamint a börtönpszichológussal folytatott megbeszélés után 

háromlépéses foglalkozástervet készítettünk. E lépések célja a fokozatosság 

megvalósítása, az érdeklődés és bizalom kialakítása s annak fenntartása. További cél a 

közvetlenség elérése, az emberi kapcsolatok mint alapvető eszközök életben tartása a 

folyamatos, közös tevékenység megalapozására. 
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Első lépés: személyes ismeretség és bizalom kialakítása – felmérés 

 

Börtönbeli kutató munkánk engedélyezésének egyik feltétele volt, hogy a fogvatartottak 

önálló jelentkezésen alapuló csoportjával történő foglalkozásokon a börtönpszichológus 

is jelen legyen, aki figyelemmel kíséri e munkát. A foglalkozások alkalmával tehát a 

jelenlévők: az elítéltek csoportja, a börtönpszichológus és a csoportvezető. 

Az első három foglalkozás alkalmával a megfigyelésre helyeztük a hangsúlyt. 

Különösen érdekelt bennünket a fogvatartottak viszonyulása kínált programhoz, a 

vezetőhöz, valamint egymáshoz. A személyes kontaktus elmélyítésére, Berényi Ildikó 

módszeréből tanulva, a filmvetítést választottuk. A vetítésekre gondolatébresztő 

tartalmú filmeket válogattunk: 

 

1. Eladó a családom (rendező: Derrick Borte);  

2. Ördögi út a boldogsághoz (rendező: Alec Baldwin);  

3. Egy nap alatt (rendező: Evan Richards);  

4. Életrevalók (rendező: Eric Toledano és Olivier Nakache);  

5. A boldogság nyomában (rendező: Gabriele Muccino);  

6. Hétköznapi mennyország (rendező: Kay Pollak);  

7. A bakancslista (rendező: Rob Reiner);  

8. Lesz ez még így se! (rendező: James L. Brooks);  

9. Fapofa (rendező: Harris Goldberg).  
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1. kép 
Csoportfoglalkozás a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben (Fotó: Kovács Mihály)1 

 

A filmes program iránt egyöntetű érdeklődést tanúsítottak a jelentkezők. A 

vetítések közben megfigyelhető volt, hogy a különböző jelenetekre mindenki hasonló 

választ adott, mely reakciók megfeleltek a morális elvárásoknak. A filmek utáni 

beszélgetések alkalmával, tapasztalatunk szerint a résztvevők érdeklődéssel fordultak a 

témához, szívesen kérdeztek, és őszintén, kedvvel nyilvánultak meg. Az is tapasztalható 

volt, hogy nemcsak a csoportvezetővel kommunikáltak, hanem egymással is, s ezt 

kulturált módon tették. 

A beszélgetések során rendszeresen elértük azt a pontot, amikor a filmbeli történet 

kapcsán a fogvatartottak saját sorsukon keresztül érezték magukat érintettnek. Ilyenkor 

elbeszélték saját történeteiket, nem egyszer kapcsolva azt a börtönbe vezető úthoz. 

Ugyancsak elvárásainknak megfelelően, többször szóba került a megváltozás 

lehetősége. Ebben a kérdésben, a jobbá válást mint elvet mindnyájan elfogadták, de 

                                                 
1 A kép forrása: http://prisonunited.blogspot.hu/2013/12/filmterapia-elitelteknek.html (letöltve: 
2015.01.07. 12:00) 
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többen megjegyezték, hogy a börtönben igen nehéz a majdani szabadulás utáni lét 

időszakára gondolni, mert az homályos, messzi és bizonytalan. Amikor az egymás 

segítése került szóba, a fogvatartottak látható jeleit adták annak, hogy erre nagy 

szükségük van. Ezzel szemben megjegyezték, hogy a börtön adta lehetőségek e 

szükségleteiket igencsak korlátozzák, s ezért jóformán elvi keretek között marad az 

egymásnak történő segítségnyújtás mint reintegrációs törekvés. 

A fogvatartottak által használt kifejezések közül igen fontosnak tartjuk a 

következőket: család, emberi kapcsolatok, közösség, egymás segítése, tolerancia, 

pozitív energia, pozitív gondolkodás, egészség, anyagi függetlenség, kitartás a nehéz 

helyzetekben, harmónia a környezettel, nyugalom, feszültségmentesség, békesség, 

szeretet, változás. Az előbbi kifejezések használatakor megfigyelhető volt, hogy az 

elítéltek egyéni módon és különböző mélységben voltak képesek alkalmazni azokat. 

Abból, ahogyan kimondták, egyértelműnek látszott, hogy e pozitív töltésű szavak 

mindenkit az önkifejezés igényének magasabb szintje felé mozdítottak. A csoport 

heterogén volta több ízben megmutatkozott, de emellett látható volt az is, hogy a 

kulturálódás gyakorlatában alacsonyabb pozícióban lévők hamar átvettek bizonyos 

beszéd-, gondolkodás- és kifejezésbeli elemeket a gyakorlottabbaktól. Az is feltűnő 

volt, hogy néhány ember következetesen, csendben szemlélte a történéseket, ők heteken 

át nem kapcsolódtak be a beszélgetésekbe – bár a hónapok munkája feloldotta ezt a 

gátat is néhány résztvevőben. 

A felmérés időszakában arra is kíváncsiak voltunk, kik azok, akik szívesen 

megismernének olyan, könnyen végezhető gyakorlatokat, amelyek által jobban 

érezhetik magukat deprivált helyzetükben, egyszersmind saját maguk segítőjévé 

válhatnak, megvalósítva ezzel a jövő felé történő pozitív tekintést.  

A filmvetítés és a hozzá kapcsolódó beszélgetés jó módszernek bizonyult úgy a 

csoporttal alakuló kapcsolat személyesebbé tételére, mint a további módszerek 

befogadásának felmérésére. A foglalkozások eredményének a csoport pozitív légköre 

kialakulását tartjuk. Megbizonyosodtunk arról, hogy a filmklub alkalmas megalapozni a 

csoport eredményesebb kooperációját. Éppen egy ilyen jó légkörű, együttműködő 

csoportra terveztük terepmunkánk második szakaszát. 

A közös program részeként írásban is megkérdeztük a jelenlévőket néhány, a 

társadalmi és a közösségi színtereken tapasztalható helyzetekkel kapcsolatos 

preferenciáikról, így némi statisztikát is összeállíthattunk a fogvatartottak morális 

életvitelt érintő véleményéről. Megkértük e kísérleti program résztvevőit, hogy egy tíz 
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kérdésből álló űrlapon nyilatkozzanak a társadalmi normákat megfogalmazó állítások 

számukra helyes, illetve helytelen voltáról. Mivel e kérdőív kitöltésében minden 

csoporttag (önkéntesen) részt vett, 20–20 értékelhető válaszsorhoz jutottunk. Az 

igen/nem válasszal megjelölhető állítások a következők voltak: 

 

1. A változás életem természetes rendje. 

2. Saját világom egyetlen gondolkodója én vagyok. 

3. A siker feltételei eleve adottak bennem. 

4. Az egészséget és a szabadságot választom. 

5. Teremtő erőmet a közösség javának szolgálatába állítom. 

6. Örömmel tölt el, ha másokért valamit tehetek. 

7. Tudom, hogy ideális társam békéjét és boldogságát gyarapíthatom. 

8. Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban, 

szabadon és sugárzó módon éljem. 

9. Pozitív gondolkodással érem el mindazt, amit akarok. 

10. Segítek magamon, és az élet is megsegít. (Balogh, 2010. 90. o.) 

 

 

 

2. ábra: Fogvatartottak prioritásai különböző kérdésekben 
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Az űrlapok kitöltése az alábbi eredményt hozta. 

• A válaszadók 63%-a egyetértett azzal, hogy a siker feltételei eleve adottak 

bennük, valamint kinyilvánították, hogy alkotó erejüket felajánlják a közösség 

szolgálatára. 

• 88%-uk úgy nyilatkozott, hogy elfogadja a változást, gondolatai fontosságát, a 

boldogság felé való orientálódást és az önsegítés lehetőségeit. 

• Minden megkérdezett egyetértett abban, hogy az egészség, a szabadság, az 

egymás segítése, az emberi kapcsolatok ápolása és a pozitív gondolkodásmód 

mind a morális életvitel fontos elemei. 

 

 

Második lépés: a relaxáció elméleti alapjainak bemutatása 

 

Egy rövid prezentációra vállalkoztunk, melynek összeállításakor igen körültekintően 

kellett eljárnunk, hiszen e heterogén csoport minden tagját informálni szerettük volna 

vele. Mivel találtunk olyat a résztvevők között, aki már közelebbről ismerte a mentális 

gyakorlatok alapjait, könnyű volt bevezetni a témát. Gyorsan megértette mindenki a 

prezentáció lényegét, s látható volt, hogy a foglalkozás érdeklődést váltott ki az 

elítéltekből. A sok pozitív hatás mellett, azt is megtapasztaltuk, hogy az egyik 

fogvatartottat nem érdekli az önfejlesztés effajta megközelítése. Ő a foglalkozások e 

szakaszán a továbbiakban nem vett részt. Ugyanakkor konstatáltuk, hogy helyette egy 

újabb jelentkező csatlakozott a csoporthoz. 

 

 

Harmadik lépés: csoportos relaxációs gyakorlatok 

 

A további foglalkozásokon a létszám némileg csökkent. Már csak azok voltak jelen, 

akik kifejezetten az elmélyülésen keresztüli változás lehetőségeire voltak kíváncsiak. 

Az alapgyakorlatok során azokat a jelenségeket tapasztaltuk, mint amelyeket börtönön 

kívüli környezetben: az ellazulást kísérő csend, nyugalom, mozdulatlan végtagok, az 

esetenkénti rövid idejű elalvást jelző fejmozdulatok. A gyakorlat alatti érzések, 

érzékelések tekintetében a dolog kellemességéről, az éber állapot és az alvás érzetének 

egyszerre történő jelenlétéről számoltak be a csoport tagjai. A gyakorlatok közben eltelt 

időt tekintve, többen becsapva érezték magukat: voltak, akik a valóságosnál 
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rövidebbnek, s voltak, akik hosszabbnak becsülték az eltelt időt. A relaxációs 

gyakorlatokat egy-egy foglalkozás alkalmával lehetőségünk volt megismételni, az 

elítéltek szívesen mentek ismét alfába. Az irányított meditációk során egyaránt 

alkalmaztunk élő beszédet, illetve előre felvett hanganyagot. 

Különösen jó hatással volt a jelenlévőkre egy memóriafejlesztő gyakorlat, mely 

játékos jellegénél fogva, a tanulás további élvezetét nyújtotta a fogvatartottaknak. A 

gyakorlat eredménye is kézzel fogható volt, hiszen húsz különböző kifejezést tudtak a 

végén visszamondani, ráadásul lendülettel és hibátlanul. 

A rövid, bevezető jellegű alapgyakorlatok után hosszabb meditációkat is 

végeztünk. Ezek végén láthatóak voltak az elmélyülés ismert jelei: „ébredés utáni” 

tekintet, nyújtózkodás, elégedett, pihent arckifejezés. A hosszabb gyakorlatok után a 

csönd is hosszabb volt; mindenki még a gondolataival, érzéseivel volt körülvéve, idő 

kellett a hétköznapi tudatszintre való visszatéréshez. 

Csak az utolsó alkalommal jutottunk el az elmélyülést még hatásosabbá tevő 

gyakorlati kiegészítésekhez – melyek hatékonysága az ismétlésben rejlik. Sajnos, a 

rendelkezésre álló idő nem tette lehetővé e kiegészítő gyakorlati elemek rutinná tételét, 

ehhez, véleményem szerint még további hónapok munkájára lett volna szükség. 

Önkéntes munkánk a fogvatartottakkal az empátián alapult: őszinte elfogadás, 

partneri viszony hatotta át ezt a közös tevékenységet. A rogersi elveket próbáltuk 

érvényesíteni, melyeket bár nem terápiás céllal, csak egyszerűen az ő elérésük és 

megszólításuk érdekében közvetítettünk. 

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönt tekintve olyan terepre találtunk, amely 

minden oldalról támogatta gyakorlati kutató munkánkat. Ahogy a szervezésben, úgy a 

kivitelezésben is, a börtön szakemberei igyekeztek igazodni igényeinkhez, valamint 

tanácsaikkal segítették munkánkat, és megosztották ötleteiket. Ennek a segítő 

környezetnek fontos szerepe volt munkánk minőségi kivitelezésében. A tíz foglalkozás 

nemcsak alkalmanként, de együttesen is egységes képet alakított ki bennünk az 

elítéltekkel való programszervezés gyakorlati lehetőségeiről. 

 

 

EREDMÉNYEK 

 
Kutatásunk során meggyőződhettünk arról, hogy létezik olyan andragógiai eszköz, 

amely motiválja a fogvatartottakat a segítőkkel történő együttműködésre. A tréning 
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jellegű csoportfoglalkozásokkal sikerült elérni az elítéltek programban való aktív 

részvételét. A résztvevők nagy érdeklődést tanúsítottak, melyet az is alátámasztott, hogy 

rendszeresen készültek a soron következő foglalkozásra.  

Olyan gyakorlatokba sikerült bevonnunk a résztvevőket, amelyeket a szabad 

életben számtalanszor sikerrel alkalmaztunk. A szabad életben bevált speciális fejlesztő 

gyakorlatok tehát a börtön keretein belül éppúgy alkalmazhatók, a két környezet, az 

eredmények tekintetében nem bizonyult különbözőnek. 

A foglalkozások közötti egy-kéthetes időszakokban fennmaradt az elítéltek 

érdeklődése a tanultak iránt. Azonban a gyakorlatok mindennapos szokássá válása nem 

valósult meg. Az elítéltek elmondása szerint a gyakorlatok rendszeres önálló végzését 

nem támogatja a börtön környezete – legfőképpen a gyakorlatok vezetettsége és néhány, 

a relaxációs állapotba merülést segítő technikai eszköz (például mp3 lejátszó) hiányzik. 

 

 

JAVASLATOK 

 
A jelen tanulmány alapjául szolgáló empirikus kutatás eredményei alapján 

megállapítható, hogy az időbeli korlátok miatt nem volt lehetőség a téma további, 

mélyebb vizsgálatára. A megfelelő kriminálandragógiai módszerek kidolgozásához 

kézenfekvőnek látszik további kutatások folytatása. A társadalmi méretekben is mérhető 

eredményes reszocializáció minőségének rövid távú javítása, a fogvatartottak 

csoportjaival megvalósítandó fejlesztő programok tervezése a bv. szakemberek és az 

emberrel foglalkozó tudományok művelőinek együttműködése által látszik 

kivitelezhetőnek. Ezért javaslom a szakmai párbeszédet további kutatások folytatásának 

érdekében. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A hazai és nemzetközi szakirodalmi művek és a terepen tapasztaltak révén 

világossá vált, hogy a reszocializáció a büntetés-végrehajtási intézetekben speciális 

andragógiai munkát igényel. A felnőttek tanulása segítésének fontosságáról, a 

lehetőségek igen széles spektrumáról kaptunk képet, amikor a fogvatartottak 

magatartás- és viselkedésbeli normáiról szereztünk információkat. 
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Azok a fogvatartottak, akikkel rendszeresen együtt dolgoztunk, megtanulták az 

általunk bemutatott önfejlesztő relaxációs gyakorlatok alapjait, képesek voltak 

alkalmazni a technikát. A gyakorlatokat kipróbáló elítéltek visszajelzései azt igazolták, 

hogy a módszer a bv intézeti körülményei között éppolyan jól használható, mint 

intézeten kívüli környezetben, bár a börtönön belüli hatékonyabb alkalmazáshoz a 

személyi támogatáson túl a tárgyi eszközkészlet bővítésére van szükség. 

Az elítéltekkel való személyes érintkezés során szerzett tapasztalatok és az 

eredmények bizonyítékul szolgáltak az alkalmazott kísérleti módszerek helyességéről, 

egyúttal megerősítették, hogy az ezen a területen való munka továbbfolytatására 

szükség van. Egyértelműnek tartjuk, hogy több energiát kell fektetni a felnőtt 

fogvatartottak nevelésére, bevonva a kriminálandragógia területén működő 

szakembereket. Kutatásunk során meggyőződtünk arról, hogy különleges figyelmet kell 

fordítani a büntetés-végrehajtási intézetekben szabadságvesztés-büntetésüket töltő 

fogvatartottak mentális energiáinak pozitív, fejlesztő irányú felszabadítására. 

Önfejlesztő eszközt kell a kezükbe adni, hogy attól kezdve ne csak kívülről várják a 

segítséget a társadalomba vezető út megtalálásához, hanem képesek legyenek önerőből 

is technikákat alkalmazni a közösségek méltó tagjává, a társadalmi normák tudatos 

követőjévé válásuk érdekében. 
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