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Bevezető
A nevelőintézetek – a  klasszikus  értelmezés  szerint  javítóintézetek  – már  közel  egy

évtizede lassú változáson mennek át. A büntetést középpontba helyező „megőrzés” helyett a
nevelés, a személyes gondozás kerül előtérbe, így a javítóintézetek – merem remélni – lassan
valóban nevelőintézetekké válnak.

A nevelés  hatékonysága  érdekében  növendékeinkről  megfelelő  információkkal  kell
rendelkeznünk. Meg kell ismernünk, hogy iskolai tudásuk milyen szintű, mennyire felel meg
az adott  bizonyítványban dokumentáltnak.  Praktikus életismeretük,  önkiszolgáló tevékeny-
ségük életkoruknak megfelelő-e?

Ismernünk kell  még aktuális  személyiségállapotukat  is,  mert  megközelítésükhöz,  a
foglalkozásokba  való  bevonásukhoz  ez  alapvetően  szükséges.  Tudnunk kell,  milyen  a
munkához való viszonyuk, van-e motivációjuk a munkavégzésre? Milyen munka érdekli
őket, szeretnének-e dolgozni?

Ezekre a befogadási időszakban végzett vizsgálatok választ adnak. A kapott eredménye-
ket átvizsgálva szembetűnik a sok deficit, lemaradás, amellyel növendékeink rendelkeznek.

Képzettség
A szülők iskolai végzettségével való összevetés sajátos képet mutat.

A szülők általános iskolai végzettsége az ismert esetekben sem kielégítő, és ezt tükrözi
gyermekeik iskolázottsága is. A vizsgálati tapasztalatok szerint a hátrányos helyzet kialaku-
lásában az alacsony iskolai végzettség igen jelentős szerepet játszik. Az általános iskolát el
nem végzők, illetve a tovább nem tanulók jelentős része segédmunkás családok gyermekeiből
kerül ki. A hiányos iskolai végzettség és segédmunkás életpálya közötti szoros összefüggésre
utal az a tény,  hogy az általános iskolát el nem végzők háromnegyede segédmunkásként
helyezkedik el. Később sem javul lényegesen a helyzetük, mert közülük kevesen szereznek
újabb iskolai végzettséget. (1.)

* Elhangzott a MAGYE XX. Országos Szakmai Konferenciáján, Miskolcon, 1992. június 26-án.
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Szakképzettség Apa Anya Növendék

fő % fő % fő %

ismeretlen 26 34 23 30 —

nincs 42 55 50 66 76 100,0

van   8 11   3   4 — —

összesen 76 100 76 100 76 100,0

Iskolai végzettség Apa Anya Növendék

fő % fő % fő %

ismeretlen 57 75 54 71 — —

analfabéta   3   4   9 12 — —

alapism. 1-2. — — — — 5   6,6

alapism. 3-4. — — — — 12 15,8

5. oszt. — — — — 9 11,8

6. oszt. —   1   1 15 19,7

7. oszt. — — — — 12 15,8

8. oszt. 16 21 11 15 23 30,3

középiskola — —   1   1 — —

összesen 76 100 76 100 76 100,0

Az  adatok  akkor  is  meglehetősen  rossz  képet  adnak,  ha  az  „ismeretlen”  kategóriát
figyelmen kívül hagyjuk. Az apáknál csak minden hatodiknak van valamilyen szakképesítése
– vagy legalább általános iskolai végzettsége –, az anyáknál ez az arány még rosszabb, ami
nagy valószínűséggel az általános iskolai végzettséggel – illetve végzetlenséggel függ össze.
Az alacsony iskolázottság a társadalom fejlődése során – napjainkban egyre erősödőbben –
jelentős hátrányos helyzetet  kialakító tényező. A foglalkozási hierarchiában csak az „alsó”
szinten, szakképzettséget nem igénylő munkakörökben ad lehetőséget a munkavállalásra.
Ugyanakkor az alacsony iskolázottság újratermelődése az ezen a szinten foglalkoztatottak
jellemzője.

A szerzett ismeretek birtokában felvetődik a kérdés, csak a buta, lusta, tanulni nem akaró
gyerekek kerülnek a javítóba? (Erre nyugodtan válaszolhatunk nemmel, biztosan nincs ilyen
szempontú „válogatás”.) A kérdés megválaszolásához más, a környezetet feltáró informá-
ciókra van szükség.

Ezért feltétlenül meg kell ismernünk a növendékek előéletét, életének fontosabb állomá-
sait, és az abban fontos szerepet betöltő személyeket. E lényeges – már az intim szférát érintő
– területek feltárása nélkül nem hiszem, hogy eredményes munkát végezhetünk.
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Családi környezet
Lakáshelyzet

Lakás Apa Anya

fő % fő %

ismeretlen 25 33 20 26,0

családi ház 10 13 17 22,0

lakás 14 18 16 21,0

cigánytelep 16 21 17 22,0

rendezett   6   8   3 4,5

rendezetlen   5   7   3 4,5

összesen 76 100 76 100,0

Az adatok elemzésénél  nem hagyható figyelmen kívül,  hogy a  családi  ház és  a  lakás
megjelölés, az esetek kétharmad részénél egy szoba + konyhát jelent, aminek komfortjáról,
állapotáról nincs információ.

Ezek az adatok a lakások lakóinak tényleges számáról nem adnak felvilágosítást. Nem
lehet kizárni több generáció, illetve a tágabb család együttélését. A viszonylag nagy család,
illetve a kis lakás miatt szinte bizonyos a zsúfoltság, ami lehetetlenné teszi a nyugodt családi
életet, a pihenést, a zavartalan tanulást. Örökké jelen van a feszültség, az igények kiélhetet-
lensége miatt, de a lakás rendbentartása, takarítása is nehézségekbe ütközik, vagy elmarad.
Nem kell külön bizonyítani, hogy a lakáshelyzet jelentős befolyással van a tanulmányi
előmenetelre. Egy szoba-konyhás lakásban, amelyben egy népes család él, nehéz elmélyült
szellemi munkát végezni – márpedig a tanulás ilyen –, mint ahogy a házi feladatok megírása
sem könnyű, ha a konyhában lévő egyetlen asztalra egy időben többen is igényt  tartanak.
Ilyen esetben az iskola aligha alapozhat az otthoni tanulásra, főként akkor nem, ha a család
egyébként sem fektet súlyt erre. E helyen csak utalok arra, hogy adataink jelentős egybeesést
mutatnak Laki László: „Az alacsony iskolázottság újratermelődésének társadalmi körülmé-
nyei Magyarországon” című munkájában leírtakkal.

Családok szerkezete
A kategória összege magasabb a mintánál, de néhányan az elváltak közül újra házasodtak,

illetve élettársi kapcsolatot létesítettek, így mindkét csoportban „ott vannak”.
Igen szomorú, hogy mindössze a családok egyharmada él az eredeti szerkezetben, bár

ennél  a  töredéknél  sincs  információnk  az  együttélés  minőségéről.  Nyilvánvaló,  hogy a
kötődés a szülőkhöz legalább az egyik szálon jelentősen lazul, ha nem szűnik meg.

„A bűnözés szempontjából a magyarországi válások figyelemmel kísérése is jelentős. Ha
ugyanis elfogadjuk azt az egyébként általánosan ismert tételt,  hogy a társadalmi normák
elsajátításának elsődleges színtere a család, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy a társadalmi
normák elfogadása szempontjából nem érdektelen, hogy a gyermek- és fiatalkorúak milyen
aránya nő fel teljes családban.” (3.)
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Családi körülmények Apa Anya

fő % fő %

ismeretlen   2   2,5   4   5,0

együtt élnek 26 34,0 26 34,0

elváltak 27 35,5 24 31,5

külön élnek 14 18,5 13 17,0

élettárssal,
új házastárssal él   8 10,5 15 20,0

meghalt   7 9,0   3   4,0

özvegy — —   5   6,5

Származás
Növendékeink  származás  szerinti  megoszlása  az  intézetben  messze  nem  azonos  a

népességben képviselt arányukkal, azt jelentősen túlhaladják.

Cigány származású 60,5 %
Nem cigány származású 39,5 %

Ennek oka valamelyest az előítélet, továbbá a bűnelkövetésben nagy arányú részvételük,
de a bíróságok azon elvi álláspontja is, amely szerint környezetük körülményei nem felelnek
meg  azoknak  a  kívánalmaknak,  amelyeket  szükségesnek  és  eredményesnek  tartanának
reszocializációjukhoz.

„A családi  és  szociális  körülmények,  valamint  a  gyermekkori  veszélyeztetettség  és
deviancia összefüggéseihez tartozik az a jelenkori társadalmi valóság is, hogy a veszélyeztetett
kiskorúak – a hivatalos nyilvántartások szerint is – 40 százaléka cigánygyerek, s a veszélyez-
tető családok többsége szintén cigány. Ezzel összefüggésben a magyarországi összbűnözés-
ben ismertté vált cigány elkövetők 6-8 százalékos arányával szemben a gyermekkorú ismertté
vált cigány elkövetők száma és aránya évről-évre enyhén növekvő tendenciával megközelíti
az összes gyermekkorú elkövetők egynegyedét.

Az erőszakos bűncselekmények megvalósításában,  elsősorban rablásokban,  a betöréses
lopásokban és testi sértésekben a részvételi arányuk meghaladja az 50 százalékot, de egyes
megyékben eléri a 80-90 százalékot is. Egyszersmind nagy többségük a koruknak megfelelő
tankötelezettségnek nem tesz eleget.” (4.) Ők azok, akik bűnelkövető szubkultúra tagjaiként
kerültek az intézetbe,  vagyis  antiszociális magatartásuk családi státuszukat egyáltalán nem
befolyásolja, vagy éppenséggel javítja.

Devianciák a családban
A szűkebb családi helyzet mellett a családban előforduló, társadalmi normáktól eltérő

viselkedéseket is célszerű vizsgálni.
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Bűnelkövetés a családban

volt-e büntetve Apa Anya

fő % fő %

ismeretlen 22 29 27 36

nem volt 29 38 29 38

volt 25 33 20 26

összesen 76 100 76 100

Az apák és anyák aránya a büntetlen kategóriában megegyezik. Büntetve volt az apák
egyharmada,  az  anyák  egynegyed  része,  de  az  ismeretlen  kategóriában  szereplők  sem
„érintetlenek” valószínűleg.  A deviancia, a bűnelkövetés súlyosan negatív mintát  jelent a
családban  „nevelkedő”  fiataloknak.  Az  azonosulás  kényszer  nélkül  is  bekövetkezik.  „A
neveltetést biztosító családok maguk is negatív magatartási mintákat produkáltak gyermekeik
számára, s ezzel elősegítették a hátrányt jelentő tényezők halmozódását. A család deviáns
viselkedési mintája is olyan tényező tehát, amely a hátrányos helyzetet megteremti vagy a
hátrányok  halmozódását  idézi  elő.  Az  elkövetők  szülői  környezetében  igen  gyakori  az
alkoholizmus és a büntetett előélet”.

Az adatok azt jelzik, hogy a szegénység és a deviáns viselkedési minta társadalmi szinten
nagy valószínűséggel együtt, egymás kísérőjelenségeként is újratermelődik. (5.)

Egyéb devianciák

deviancia Apa Anya

fő % fő %

ismeretlen 21 27,5 20 26,5

nincs 21 27,5 25 33,0

alkohol 34 45,0 30 39,5

öngyilkosság — —   1 1,0

összesen 76 100,0 76 100,0

Ebben a csoportban egyértelműen az alkohol „vezet”, mindkét szülőnél. Így nincs azon
csodálkozni való, ha növendékeink jelentős hányada alkoholizál alkalmanként.

A növendékek bűnelkövetése

A bűncselekmények között az erőszakos bűnelkövetés dominál.
A lopás meghatározó és elgondolkodtató.  Vajon a szükségletek hajtóereje is látszik

érvényesülni ezekben az arányszámokban?

183



bűncselekmény fő %

lopás 54 71,0

rablás 10 13,0

garázdaság   8 10,5

testi sértés   7   9,0

pártf. felügy. megs.   6   8,9

betöréses lopás   5   6,5

üzletszerű kéj.   3   4,0

„A jutalmazás  és  büntetés  alkalmazása  – célját  tekintve  –,  hogy a  bűnelkövetéstől
visszatartson vagy elrettentsen, évezredek óta sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. I.
István király korában bizonyos lopásokat  igen keményen,  kézlevágással,  csonkítással  bün-
tettek. Azóta botozás, kaloda, pellengér, kivégzés, börtön, kényszermunka, és íme, ezer év
múlva is  az  egyik leggyakoribb bűncselekmény a  lopás.  Pedig eléggé érvényesülhetett  az
elrettentés - ama bizonyos „józan ész” - logikája.” (6.)

Nyilvánvaló, hogy egy erősebb „motiváció” kényszerít.
A  fiatalkorú  bűnelkövetők  szülőjének,  nevelőjének  foglalkozása  szerinti  statisztikai

adatokkal  való összevetés  is azt  teszi  egyértelművé,  hogy a  rosszul  fizetett,  társadalmilag
kevésbé megbecsült foglalkozást végzők gyermekei közül kerülnek ki a fiatalkorú bűnelkö-
vetők többsége.

„Meglepően magas az aránya azoknak az elkövetőknek, akiknek szülei segéd-, kisegítő-
illetőleg  szakmunkások,  vagy  betanított  munkások.  Ezek  gyermekei  teszik  ki  az  összes
gyermek-  és  fiatalkorú  bűnelkövetők  75-80  százalékát,  s  többségük  annak  az  alacsony
műveltségi színvonalnak az újratermelését biztosítja, amelyben nevelkedett. Ennek az adat-
nak az értelmezésénél azonban azt is figyelembe kell venni, hogy adott populáción belül az
ilyen családi hátterű gyerekek alkotják a legnagyobb csoportot.” (7.)

Az országos statisztikai adatok a gyerekkorú bűnelkövetőkről szintén nem adnak derű-
látásra okot. Az ő számuk is évről-évre növekszik, családi környezetük, a szülők-eltartók
foglalkozása  szerinti  megoszlása  nagy mértékben  hasonló  a  fiatalkorúakéhoz.  Feltehetően
hasonló karrier vár rájuk, mint idősebb társaikra, ha nem rosszabb, a nehezedő megélhetési
körülmények miatt.

Ez a hasonló, társadalmi, gazdasági, kulturális környezet úgy tűnik, újratermeli a bűnel-
követőket.  De vajon újratermeli-e,  vagy belekényszerülnek ebbe a  szerepbe? Van-e más
lehetőségük ezeknek a fiataloknak?

Prevenció
„Az ENSZ egészségügyi  szervezetének (WHO) értelmezése a megelőzésről,  alkalmaz-

ható a gyermekvédelemre is.
A prevenciós hálózat kiépítése komoly anyagi ráfordítást igényel. Ennek eredménye

viszont csak bizonyos idő elteltével – ami igen hosszú lehet – lesz érzékelhető. Ráadásul a
rendszer  beindításával  a  kezdetben  sokkal  több  probléma jelentkezése  várható,  mert  a
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szakemberek azokat a bajokat is észlelhetik, amelyeket mások még nem. A prevenció csak
hosszú távon jelent költségmegtakarítást az utólagos korrekcióval szemben. Gazdaságosabb,
mert  kezelhető,  visszafogottabb  állapotban  tartja  azokat  a  rétegeket,  amelyek  e  nélkül
kezelhetetlenné válnának, súlyosan zavaró körülmények közé kerülnének. Ezzel a társadalmi
közérzetet javítva e rétegek helyzete is könnyebben változtatható, mert kevesebb ellenérzést
váltanak ki a társadalomból. A bajok feltárásával és szakszerű megítélésével a preventív és a
korrekciós munka tervezhetőbbé, ezzel a probléma is kezelhetőbbé válik.” (8.)

„A büntetést, a malumot – írja Szabó András – nem lehet a tettesek szükségleteire ala-
pozni. Nem lehet azzal számolni, hogy mivel neveletlen valaki, azt büntetéssel kell nevelni.
Nem lehet arra alapozni, hogy személyiségzavara büntetőjogi úton átrendezhető. Nem lehet
arra alapozni, hogy mivel szociálisan elhanyagolt valaki, büntetőjogi úton gondoskodjunk
szociális ellátásáról. A tettes-büntetőjogra alapozott büntetőpolitikai gyakorlat nemcsak az
állami „túlvállalás” hibájába esik, hanem hatalmi erejével visszaélve kényszerrel törekszik
olyan emberi, társadalmi problémák megoldására, amelyek éppen a kényszerrel megoldha-
tatlanok. Kényszerrel még a legkorszerűbb tudományos eljárások felhasználása mellett sem
gyógyíthatók a  szenvedélybetegségek,  a  mélyen  rögzült  pszichés zavarok.  De szakmai
önhittség kell ahhoz is, hogy az antiszociális személyiség pszichológiai átrendezésére vállal-
kozzon bárki  is  a személyi  szabadságtól  való teljes  megfosztottság és a kiszolgáltatottság
mesterségesen megteremtett, kényszereszközökkel áthatott világában.” (9.)

Érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy a tanköteles kort 18 évre kellene felemelni.
Lakókörzetenként  vagy  közigazgatási  egységenként  megszervezhető  lenne  egy-egy  olyan
iskola, amely a 8 általánost el nem végzett, illetve a tovább nem tanuló fiataloknak adna arra
lehetőséget, hogy befejezzék általános iskolai tanulmányaikat. Pótolják a hiányzó ismeretei-
ket, de akár valamely szakképzés irányába alapozó-, általános-, ismeretbővítő tudást szerez-
zenek. Az ilyen „előképzés” után rövidebb idő alatt szerezhessenek szakképesítést bizonyos
szakmákban. (Persze, ezt célszerű a hiányszakmák felé terelni, hogy később a foglalkoztatá-
suk biztosított  legyen.  Az így megszerzett  szakmát  teljes értékűnek kell  elfogadni,  mert  a
képzésük is teljes értékű.)

Ezt  a  képzést  nappali  iskolai  formában,  akár  egész  napos  elfoglaltságot  biztosítva
gondolom megoldani.  (Ezzel csökkenthető lenne a csavargás,  lődörgés,  céltalan semmitte-
vés.) Azok, akik az ilyen jellegű képzésben részt vesznek, bizonyos összegű „tanulópénzt”
kapnának, ami ösztönözné a részvételt, a családot pedig kismértékben tehermentesítené.

Gazdaságilag – a vélhető későbbi hasznosságán túl – sem gondolom ezt ráfizetésnek,
mert ezek a képzetlen fiatalkorúak nem jelennének meg az egyre szűkülő – különösen a fiatal
szakképzetleneket  nehezen foglalkoztató  – munkaerőpiacon,  nem igényelnének munkanél-
küli  segélyt,  mert  tanulnak,  „tanulópénzt”  és  családi  pótlékot  kapnak.  Végeredményben
ezáltal lehetőségük nyílna e fejlődésükben, szocializációjukban elmaradt fiataloknak arra,
hogy magasabb szinten  integrálódjanak  a  társadalomba.  Nem utolsó  sorban  ők maguk is
sikeresebbnek, hasznosabbnak éreznék magukat. Magasabb lehetne az igényszintjük és ezt
érvényesítenék saját leendő családjukban, ezzel megszakítva azt a circulus vitiosust, amely-
ben ezidáig éltek.

A javító-nevelés lehetőségei
Az „nem kétséges, hogy ártalmas élményeket csupán pozitív élményekkel lehetséges
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ellensúlyozni. Ezzel enyhíthetők a káros következmények, néha pedig a leromlási folyamat
is visszafordítható. Ezzel tágítható a szűk tolerancia-skála, javul a feszültségtűrés, ennek
következtében  az  önuralom és  önfegyelem készsége  is,  azaz  működésbe  lép  a  pszichés
önszabályozó rendszer, ami a korábbi időkben hiányzott, vagy diszfunkcionált. Így a feszült-
ségtűrési  skála  bővülése,  párosulva  a  pozitív  modell  követésének  a  szándékával,  képes
immunizálni a személyiséget a kriminális csábítás ellen. Jobban, mint a kilátásba helyezett
büntetéstől való félelem. Otthonaink, intézeteink aszerint sikeresek vagy kevésbé sikeresek,
hogy mennyire tudják növendékeik érzelmeit és cselekedeteit mobilizálni a maguk személyes
érdekének érzett közösségi célok elérésére.

Ebben az előzmények megszabta  alacsony színvonal,  a  személyiség fejletlensége a
legfőbb akadály,  mert  az  Én hajlamos  ilyenkor  a  környezetnek kevésbé  értékes  elemeit
interiorizálni. Mint például az „ab ovo” rossz környezetben élőknél, akiknél aligha lehet szó
reszocializálásról, azaz „visszavezetésről” a társadalomba, hiszen oda soha nem is illeszked-
tek be. Ilyenkor csak az elmaradt elsődleges szocializáció utólagos és tökéletlen pótlásáról
lehet szó, egybeszőve az általános, fejlesztő tendenciájú neveléssel. Az ilyen esetekben persze
a javító-nevelés semmilyen szempontból sem lehet büntetés.

A javító-nevelés sikerességének két alapfeltétele van: Az egyik a perspektíva-nyújtás, a
közeli és a távoli  holnap bíztató öröme, az, hogy a növendék lássa a saját megtervezett,
elérhető,  reális  céljait,  jövőjét:  lakás,  család,  kenyérkeresés.  A másik a  szocializálódáshoz
szükséges  érzelmi  viszonyulások  rendszere.  A javító-nevelésnek  legfőbb  bázisa  tehát:  a
perspektivikus célok, valamint az érzelmi átépülés, mint eszköz. Ezek nélkül nem jön létre a
szocializáció három feltétele:

Az első feltétel,  hogy a fiatalkorú képes legyen a társadalmi munkamegosztásban részt
vállalni: azaz dolgozzék, illetve készüljön fel tanulással a munkás életre. A másik a társadalmi
együttélésre  alkalmasság,  az  alkotó  közösségbe  illeszkedés  készsége,  a  destruktív  csoport
vonzásának  elutasítása.  A harmadik  követelmény  az  az  életviteli  komfortérzés,  aminek
eredményei, hogy az egyén a szocializált állapotban jól érzi magát.” (10.)

Az előző ismeretek összegyűjtése után már majdnem elkezdhetjük felvenni a kapcsolatot
a növendékünkkel, de előbb még tudatosan végig kell gondolni, meg kell magunkat vizsgálni,
van-e bennünk előítélet,  mennyire vagyunk ennek elkötelezve, mennyire vagyunk szokása-
ink, normáink rabjai. Ha el tudjuk dönteni, hogy ezek nem egyeduralkodó, másokat, mások
normáit,  szokásait  stb.  eleve  elutasító,  egyedül  üdvözítőnek  gondoltak,  és  úgy érezzük,
másoknak, „a más” embereknek is van helyük a nap alatt, akkor leülhetünk beszélni és tervezni
a növendékünkkel.

Nevelés
„A gyermekekkel foglalkozók számára irányadó a Gyermeki Jogok Konvenciója, mely

nem csak arról rendelkezik, hogy minden gyermeknek joga van adottságai kibontakoztatá-
sához, s az ahhoz szükséges feltételrendszerhez, hanem arról is, hogy a gyermek személyi-
ségét tiszteletben tartva kell segítésének módszereit megválasztani. E módszerek sorába
tartoznak a  viselkedés  befolyásolása,  a  viselkedés  terápia  eljárásai  is,  kivéve  persze  a
szélsőséges  kondícionálásos  technikákat,  s  a  személyiségbe  durván  beavatkozó  „terápiás”
próbálkozásokat.” (11.)

Mindezek érdekében a következők teljesítése látszik szükségesnek:
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nevelési feladatok...
‒ a nevelőintézeti foglalkozásokat változatosakká, a növendékeket érdeklő problémák

feldolgozásával vonzóvá kell tenni; egyéni érdeklődéseket szakköri foglalkozásokon
– amelyek fakultatívak – kell kielégíteni; ugyancsak a szakkörök alkalmasak arra, hogy
az érdeklődők képességeit feltárják és továbbfejlesszék;

‒ a foglalkozásokon a  növendéket  pozitív  tulajdonságaiknak a  felhasználásával  –  és
hangsúlyozásával – aktivizálják; ne a hibák hangoztatása, a büntetés domináljon;

‒ a nevelő igyekezzen a konform viselkedésű növendéket aktivizálni, látszattevékeny-
ségéből kimozdítani; az a nevelő, aki megelégszik a konformista viselkedéssel, már
belefáradt a munkába, őt a csoportból ki kell emelni és segíteni kell a regenerálódásá-
ban;

‒ nevelői feladatra csak kiegyensúlyozott, határozott, következetes, ép személyiségű
pedagógust  szabad  alkalmazni,  aki  rendezett  körülmények között  él,  önmagát  és
környezetét rendben tartja;

‒ az intézeti funkciók bővítésével a szakembereket is meg kell találni a feladatokhoz;
nem mindenki képes és alkalmas a feladatok ellátására; aki minden feladat ellátására
vállalkozik, az általában nem képes azt a kívánt színvonalon elvégezni;

‒ rendkívül fontos a minták közvetítése, ezért minden feladatot végzőnek szem előtt kell
tartani, hogyan viselkedik és milyen viselkedést enged meg növendékeinek:

‒ a nevelésben résztvevőknek respektábilis személlyé kell válniuk a növendékek számá-
ra;

‒ a nevelőnek és az összes pedagógusnak a növendékeiben azt az igényt kell felébresz-
tenie,  amellyel  energiáit  mozgósítani  tudja  tudásának  növelése  érdekében,  hogy
önállósulásának alapjait és igényét megteremtse;

‒ szükség lenne olyan átmeneti, krízisotthonok felállítására, ahol az „átmenetben” lévő
növendék – tehát az elbocsátás után – már társadalmi közegben próbál elindulni; itt
„csak” tanácsadás, segítés folyna szakemberek közreműködésével; ezt a házat vehetné
igénybe a pillanatnyilag krízisben lévő, akinek problémáját rövid úton meg lehet oldani;
ezt  a  „házat”  működésében  az  állam  finanszírozná,  de  karitatív  módon  egyház,
egyesület üzemeltetné, szociális munkások felügyelete mellett.

Oktatási feladatok...
‒ az iskolának fel  kell  készülnie szélesebb oktatási  lehetőségekre, amelyeket fel  kell

kínálni a növendékeknek: akár gyorsabb előrehaladást a tananyagban, akár bekapcso-
lódási lehetőséget külső iskolába felzárkóztatással, korrepetálással;

‒ fel kell kutatni a várható konvertálható szakirányokat és az oda elhelyezhetőknek
speciális képzést indítani;

‒ nagyobb  hangsúlyt  kell  helyezni  a  felvilágosításra  az  élet  minden  területén;  erre
bevonhatóak a különböző médiák is; az intézetből kikerülő és a környéken elérhető
növendékek  további  oktatását  folytatni  kell;  igény esetén  a  távolabb élők oktatási
lehetőségét is fel kell mérni.

Munkavállalási feladatok...
‒ a hagyományos intézeti munkafoglalkoztatások mellé be kell vonni a könnyen elsajá-

títható, a munkaerőpiacon igényelt szakmákat, foglalkozásokat;
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‒ a szakoktatásban biztosítani kell  a korszerű munkagépeket,  mert  csak akkor kap a
növendék konvertálható tudást, ha ismeri a modem technológiákat;

‒ az intézet saját erőből nem tudja bevezetni a korszerű szakképzést, ahhoz meg kell
szerezni a támogató partnereket;

‒ a szűkülő munkalehetőségek a bérmunkákat is korlátozzák, amelyek eddig ellátták az
intézetet, ezért a „belső” lehetőségek felkutatásával kell megoldani a foglalkoztatást.

Utógondozás
„A reszocializáció rendkívül fontos eszköze az utógondozás, akár szakképző intézmény-

ben tanul tovább,  akár  munkába áll  a  fiatal.  Számos gyakorlati  kérdésben van szüksége
segítségre,  amelyek  megoldására  családja  –  nevelője,  gondozója  –  nem készítette  fel,  de
mindenekelőtt  érzelmi  biztonságot  és  támaszt  igényel  életének  egy nehéz  alkalmazkodási
feladata megoldásában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az önállóbb lét megkezdése után
még jó néhány évig szükségük van támaszra a veszélyeztető körülmények között  felnőtt
fiataloknak. A csoporthatások melletti személyes kapcsolat, személyes odafigyelés, a reszo-
cializációs tevékenység legfőbb pedagógiai-pszichológiai  jellemzője kell  legyen. A nevelő-
nek ezen a ponton is meg kell próbálni pótolni a hiányzó szülő-élményt arra az időre, amíg a
fiatal érzelmileg és életvezetésben önállósulni képes. A „fontos nekem, hogy mi történik
veled, fontos nekem, hogy milyen pályát választasz, hogy készülsz arra és hogy állod meg a
helyed”  élményét  a  legdifferenciáltabb  pályaválasztási  döntés-előkészítő  módszerek sem
tudják pótolni, a kettő együtt azonban eredményes lehet.” (12.)

,,a.) A javító-nevelő intézetekből - de méginkább a hosszú időt állami gondozásban töltött
növendékek - átmenet nélküli elbocsátását meg kell szüntetni. Az ott tartózkodási idő utolsó
szakaszát átmeneti intézetben - átmeneti szálláson - töltsék a fiatalok, amelynek fő feladata a
szabad életre való fokozatos átvezetés megvalósítása.

b.) A családon belüli utógondozást szakemberekre kell bízni (kapcsolattartás).” (13.)

Összefoglaló
Arra  a  kérdésre,  hogy  növendékeink  honnét  kerülnek  ki,  a  vizsgálataimból  választ

kaptam. Abból a szociálisan elesett, sokszorosan hátrányos rétegből, amely nem találja helyét
a társadalomban. Kimaradt a szociális, az anyagi, a kulturális javak elosztásából, nem tartották
őt érdemesnek abból részesíteni.

Hogy miért éppen őt? Erre részben magyarázatot ad az a körülmény, állapot, amiben és
ahogy élnek. Az okokat, következményeit az előadás tárgyalta, de véleményem szerint van
még egy ok.  Ez pedig,  hogy ez a  réteg nem tudja  az  érdekeit  megfelelően képviselni.  A
bíróságon ők nem tudnak megfizetni jó ügyvédet – semmilyet –, beszélni nem tudnak jól,
nem tudják kifejezni magukat, ruházatuk szegényes, de lehet, hogy piszkos, szakadt. Megje-
lenésük ellenszenvet  vált  ki  a bíróságból.  Az előítéletek erősebbek a  józan értékelésnél,
felülkerekednek a valós tényeken.

Ha sorra vesszük az előadás tárgyalta problémákat, azok kialakulásának okait, következ-
ményeit,  döbbenetes kép rajzolódik elénk.  Növendékeink,  akiket javító-nevelésre ítéltek,  a
körülmények, az őket körülvevő közösségek áldozatai. Ők a családban, a szűkebb közösség-
ben elfogadott normákat, a „beléjük” szocializált értékeket közvetítették, amelyek a társada-
lom uralkodó rétegének büntetését vonta maga után. Aki (amely) nem fedezte fel, ezek a
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fiatalok még nem elég érettek ahhoz, hogy cselekedeteiket teljes súlyukkal értékeljék, nem
értették meg azt sem, hogy más kultúra, más értékrend szerint épült fel az életük, kielégítetlen
szükségleteik pedig sok esetben a még meglévő morális gátak átlépésére kényszerítik őket.
Személyiségük éretlen, infantilis, a korosztályuktól jelentősen elmaradott. Éppen ezért nem
várható el tőlük cselekedeteik reális értékelése, de így a felelősség teljes súlyának, következ-
ményeinek a viselése sem. Ebből következően korai őket 14 évesen a bíróság elé állítani,
amikoris a társadalom nevében elítélik őket.

Ennek okán szükségesnek érzem az alsó korhatár felemelését. Bár az is elgondolkodtató,
szükséges-e ezt a fajta nevelési,  szocializációs hiányosságot a Büntető Törvénykönyvben
szankcionáltatni.

Egy jól működő szociális rendszerben az önkormányzatok kezébe lehetne adni a „félzárt”
jellegű nevelésre való beutalás  eldöntését,  megfelelő jogi  szabályozással,  kontrollal.  A
különböző  –  az  uralkodó  társadalmi  norma  szerinti  –  deficittel  rendelkező  fiataloknak
szerződéses alapon meg kellene ajánlani, hogy a reájuk kiszabott „büntetési” idejét nevelő-
intézetben töltsék és ott kötelezően fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat, tanuljanak
szakmát, illetve egyéb, a társadalomban jól hasznosítható tudnivalókat.

Ez akkor lenne igazán alternatíva, ha az intézetek kilépnének az ismeretlenség – és a
megbélyegzettség  –  homályából  és  vállalnák  sajátos  küldetésüket,  fel  tudnának  kínálni
különböző, vonzó szolgáltatásokat. A megismerés fényében az intézetek elveszítenék misz-
tifikált  voltukat  és  a  nyilvánosság előtti  működésükkel  valós  munkájukat  értékelhetné a
társadalom, ami az intézetet is kötelezné.

Ezzel jelentősen javítható lenne az intézeti munka szellemisége, a jelenlegi „érdektelen-
séget” felváltaná egy javítani, jobbítani akarás.

Az igazi eredményességi mutató az lenne, ha kikerülő növendékeink társadalmi „szerep-
lésükben” egyenlőek lennének a korosztályuk beliekkel

Az  intézeten  kívül  a  társadalomnak,  az  önkormányzatoknak  is  tenniük  kell  annak
érdekében,  hogy a  kikerülő fiataloknak perspektívájuk legyen.  Az intézetek „kimeneteire”
legyen csatlakozása az önkormányzatoknak. A kimeneten megjelenő növendéket „vegye át”
az önkormányzat szociális ellátórendszere és kezelje, támogassa - esetleg - az intézettel együtt
az igazi integrációig. Nem jelent segítséget, támogatást, ha az intézetek kapuit kinyitjuk, de a
társadalom „kapui” zárva maradnak.

Növendékeinknek kevés az esélyük az élet teljes erkölcsi, szellemi, fizikai kiélésére, a tisztes
emberi lét jogszerű megélésére. Ez nem magyarázható csak saját hibákkal. A „társadalmi
beilleszkedési zavarok”, az egyén hibás viselkedése, alkalmazkodása, élete mellett igen jelentős
a „társadalom zavara”, elfordulása az ilyen helyzetben lévőktől. Az ugyanis még nem találta meg
a kezelés lehetőségét, az orvoslás módját de nem „vádolható” túlzott igyekezettel sem.

A problémák hatékony kezeléséhez égetően szükség van az új, korszerű gyermek- és
ifjúságvédelmi törvényre, amely a gyermekek jogairól szóló Egyezményre épül. A törvény
megszületéséig csak a jószándék irányítja a korszerűsítési törekvéseket, de ez a folyamatokat
jelentősen fékezi, akár félre is irányíthatja azokat. Erre pedig a gyermekvédelemben dolgozóknak
aligha van szükségük, hiszen az indokoltnál is több támadásnak voltak és vannak kitéve!

Hilscher Rezső máig érvényes ideája az volt, hogy az embert oda kell juttatni, hogy saját
erejéből tudjon ember lenni. A társadalom problémaérzékenységéhez, segítőkészségéhez az
emberi szíveket kell szocializálni, mert a „csodához” – csak egy kis szív kell!
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(Közlésre érkezett: 1992. december 2.)

Számosság - Számlálás - Természetes szám
A diszkrét  mennyiségek számosságának megállapításánál a  természetes  számok sorozatára
képezzük le rendre a megszámlálandó halmaz elemeit. A számsorban utolsónak párosított
szám az adott halmaz számossága. Ezt a matematikai értelemben függvényképző folyamatot
nevezzük számlálásnak.  A „több”,  „kevesebb”,  „ugyanannyi”  relációk  megállapítása  kis
elemszámok esetén a szemléletes gondolkodás szintjén a természetes számsor ismerete nélkül
is  lehetséges.  A magasabb szintű  gondolkodást  igénylő  műveletfogalmak kialakulásához
azonban szükség van egy olyan szellemi eszközre, modellre, amely segítségével a számok
közötti nagysági relációk minden esetben kifejezhetők.

A természetes  szám az emberi  agy absztrakciós  képességének terméke.  A természetes
számok struktúrája egy csodálatos szellemi modell, amely segít megismerni, magyarázni az
embert körülvevő materiális és szellemi világot. A számabsztrakció kis számok esetében a
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