
H O ZZÁSZÓLÁS

A pszichológus munkájának szükségessége 
a megyei intézetekben

A „Gondolatok a büntetésvégrehajtási pszichológiáról” című vitacikk megjele
nése nagyon aktuális és időszerű volt. A cikk kapcsán kialakuló vita várhatóan 
hatékonyabbá fogja tenni a bv-n belüli pszichológiai m unkát azáltal is, hogy rá
világít azokra a területekre, problémákra, melyek megoldását az ületékesek a 
pszichológustól váiják. A büntetésvégrehajtási intézetekben folyó nevelő munka 
jelentőségét és tekintélyét bizonyítja az a tény, hogy a bv. pszichológia diffe
renciált alkalmazása napi feladataink között szerepel.

Intézetünkben pszichológus foglalkoztatására eddig nem volt lehetőség, 
illetve ilyen igénnyel az intézet nem élt. Az elítéltek és előzetes letartóztatot
tak viselkedési problémáit eseti jelleggel felkért pszichológus segítségével ol
dottuk meg. A segítséget szakmailag indokolta a krízishelyzetek nagy száma és 
az a körülmény, hogy az élet morális jelenségeinek felborulását az egyén 
egyedül nrm  képes visszaállítani. Ilyen állapotban elkerülhetetlen eset, hogy 
önmagára nézve kedvezőtlen döntést hozzon. A megoldására felkért pszicholó
gus munkája mindig eredménnyel já rt, az illetőt a kívánt irányba befolyá
solta.

A beavatkozást igénylő esetek tanulmányozására megvizsgáltuk a krízisálla
potok keletkezésének körülményeit és okait. A vizsgálat teljesen kezdetleges, 
ami a számszerű összegyűjtésből és az okok csoportosításából állt. Bizonyí
to tta, hogy az elítéltek és előzetes letartóztatottak az alábbi alkalmakkor 
igényeltek volna a pszichológus részéről beavatkozást:

— Tárgyalás előtt és után
— beszélő előtt és után
— szállítás előtt
— hozzátartozóktól kapott levél elolvasása után
— kapcsolathiány miatt
— betegség esetén
— ünnepek előtt.
Ezek hiányában többször szükségessé vált kényszerintézkedés alkalmazása, 

s ilyenkor követtek el öncsonkítást is.
Az okok tudatában intézkedtünk az öncsonkítások lehetőség szerinti meg

szüntetésére, illetve minimálisra csökkentésére.
A fentiek is bizonyítják, hogy a pszichológus foglalkoztatásának indoka 

részünkről, mint megyei intézet részéről speciális. Mi azt váijuk a pszicholó
gustól, mint munkatársunktól, hogy a gyakorlatban jelentkező krízisállapotot
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oldja fel, esetleg a kialakulását előzze meg. Ezzel segítse a beilleszkedésüket az 
intézet rendjébe, hasson oda, hogy értsék meg saját helyzetüket, kerüljék el a 
konfliktusokat.

Az eredményes együttműködés érdekében a pszichológus feladatai két fon
tos területre oszthatók.

Mintegy 50 fegyház fokozatú elítélt nőt tartunk fogva intézetünknél. Az 
elítéltek többszörösen visszaesők, lelkileg sérültek, jelentős számban vannak 
közöttük homoszexuális beállítottságúak. A velük foglalkozó nevelő naponta 
vár segítséget abnormális viselkedések, indulati kitörések megítélésében.

A fegyelmi eljárás lefolytatása során szakmai segítség kell annak kiszűrésé
hez, hogy a fogva tartottaknak az intézet rendjét sértő magatartása szándékos 
volt, vagy olyan állapotban követte el, amelyre környezete vagy a körülményei 
kényszerítették.

Természetes, hogy pszichológus nélkül is el kell dönteni fegyelmi ügyeket, 
meg kell ítélni eseményeket, de ezek a döntések, illetve megítélések magukban 
hordozzák a tévedés veszélyét és annak következményeit. A fegyelmi ügyek ki
vizsgálásánál véleményt adó szakember mérlegelni tudja a fegyelemsértés körül
ményeit, ki tudja szűrni az esetleges bánásmódban, technikai vagy szervezeti 
hiányosságokban rejlő negatív jelenségeket. Az ilyen vizsgálat m ódot ad arra, 
hogy a pszichológus megállapítsa az elítéltekkel foglalkozó állomány hibáit a 
személyiségükben rejlő negatív tulajdonságokat és ezeket jelezze a vezetés felé. 
Ezek a jelzések ráirányíthatják a figyelmet az állomány hibáira olyan tipikus 
negatív személyiségjegyeket hozhatnak felszínre, amelyek az állomány pszichi
kai alkalmassági vizsgálatának alapjául szolgálhatnak. Az ilyen irányú segítség 
megalapozottabbá teszi a döntést a fegyelmi büntetés kiszabásánál, és haté
konyabbá azt az intézkedést, amely a fegyelmi ügy kapcsán esetleg szükséges.

A pszichológus segítségével meghatározhatók azok a tipikus nem kívánatos 
esetek, amelyek úgy az elítéltek, mint a felügyelet részéről nem megfelelőek 
és alkalmat nyújtanak a napi élet megzavarására.

Fontos területe a szakmai segítségnek a munkáltatás. Ezen a területen a 
kiválasztás és a munkavégzés során tud a pszichológus hatékony segítséget 
nyújtani. Gyakran előfordul, hogy hanyag munkavégzés, nem megfelelő tel
jesítmény esetén meg kell állapítani az illető elítélt vétkességét a fegyelmi el
járás során, vagy más munkahelyre való áthelyezés kérelme ügyében.

Másik fontos terület, amely igényli a pszichológus hatékony segítségét, az 
előzetes letartóztatottak szakszerű és zavartalan fogva tartása.

Az előzetesek megismeréséhez kevés idő áll rendelkezésre a fogva tartás 
jellegéből adódóan. A szociális ügyintézőnek arra kell törekedni, hogy már 
az első találkozáskor megismerj e az illető személyével kapcsolatos lényeges 
elemeket. Gyakran előfordul, hogy az illető megismerésében, magatartásának 
minősítésében pszichológus segítségére szorul. Előfordult, több estben, hogy 
renitens, a szabályokkal konokul szembehelyezkedő előzetes letartóztatottak vi
selkedésének megítélésében pszichológus segítségét kértük. A pszichológus vé
leménye alapján a szükséges intézkedéseket megtettük, ezek után az előzetes 
letartóztatottak problémamentesen beilleszkedtek a zárkaközösségeikbe, 
viselkedésükkel segítették a rend fenntartását.

Az előzetes letartóztatottak körében 1982 második felében gyakori volt 
az öncsonkítás vagy annak kísérlete, illetve az azzal való fenyegetés. Az ada
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tok összegyűjtése után — a krízisállapot keletkezésének okaira már utaltam — 
segítséget kértünk illetékes szakemberektől, ezen nem kívánt esetek csökken
tése, illetve megszüntetése érdekében. A javaslat alapján kikérdeztük a már 
öncsonkítást elkövetőket az elkövetés okát, körülményeit illetően, megkér
deztük a zárkatársakat, hogy hogyan ítélik meg ezeket az eseteket. A foglal
kozás eredményének tudható be, hogy káros magatartásukat az esetek után 
valamennyien megbánták. A vizsgálat után öncsonkítás — egy-két esetet kivé
ve — nem fordult elő intézetünknél. A fentiek is bizonyítják, hogy az elítél
tek viselkedésére összpontosított figyelem eredménnyel járt. Ha ezt szakmai
lag felkészülten, pszichológus segítségével tesszük meg, eredményesebb munkát 
tudunk végezni.

A fogvatartottakkal való foglalkozás szerves része a pszichológiai munka, a 
krízishelyzetben lévő emberben kialakul az a vélemény, ha másnak fontos az 
ő további sorsa, akkor neki is fontos kell, hogy legyen. A krízisek elmúlnak, 
lezajlanak szakmai beavatkozás nélkül is, de nem mindegy, hogy hogyan és 
milyen nyom okat hagynak az emberekben és mennyiben zavarják meg az inté
zet normális életét.

A pszichológus személye, szakmai irányultsága lényegesen befolyásolja az 
intézetben végzett szakmai munkájának jellegét. A felvétel során tisztázni kell 
az elvárásokat a konkrét munka módszereit és tartalmát. Intézetünkben az 
eddigi kapcsolat olyan szakemberrel alakult ki, aki munkáját a krízisterápia 
területére öszpontosította. Szerencsés egybeesése érdekeinknek, hogy a tudo
mányos munkája a krízisterápiával kapcsolatos, mely a büntetésvégrehajtás 
területén gyakran alkalmazható.

Az eddigi gyakorlatunk azt bizonyítja, hogy a pszichológus szakmai munkája 
nélkül nehezebb a bv. célját tartalmasan megvalósítani.

A fentiekkel a pszichológus munkájának szükségességét kívántam alátámasz
tani és azt, hogy a megyei intézetek rendjének zavartalan biztosításához ez a 
segítség nélkülözhetetlen.

Zsorda László
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