TERÁPIA

A terápiás eljárások alkalmazása a büntetésvégrehajtásnál mintegy tízéves
múltra tekint vissza. Fejes Im re bv. őrnagy, az IM Büntetésvégrehajtás Országos
Parancsnokság nevelési osztályának vezetője az alábbi megjegyzéseket fűzi a
terápiás eljárásokról szóló előadásokhoz.
Takács Péter beszám olója jól feltárja a nagycsoport és a kiscsoport kapcso
latát, valam int azt a széles választékot, amely a kiegészítő terápiákat jelenti.
K ifejti, hogy m ivel a fogvatartottakat töb b oldalról érik hatások gyakran elő
fordul, hogy ezek nem segítik, hanem közöm bösítik egymást. U tal arra is, hogy
a nevelési rendszereket nagyon nehéz egymással összhangba hozni, különösen
akkor, ha rosszak az elhelyezési körülm ények, az intézeti légkör, a felügyelet
pedig nem megfelelően fogadja az illető terápiás formát.
M ocsai Zoltán és Greminger Zsuzsanna szerzőpáros biblioterápiával foglalkozó
előadása igen hasznos, bebizonyítja, hogy a biblioterápia is egy lehetőség arra,
hogy akár az alkoholisták gyógyításában, akár az elítéltek nevelése körében sike
resen alkalmazzák. Vélem énye szerint az elítéltek körében a szabad-interakciós
m ódszerek nem elég eredményesek, hasznosabbnak tűnik a tematikus foglalko
zások tartása. K ü lön érdekessége az előadásban az Örkény-novella feldolgozásá
nak bem utatása, m elynek végén az előadó utal a terápia fogalm ával kapcsolatos
szakmán belüli vitákra.
K övér Ágnes fejtegetése a filmterápiáról konkrétan bem utatta azt a zavart,
aminek a megszüntetésére a filmterápia hivatott. Az emberek általános törekvése,
hogy a környezetük elismerje, szeresse őket, igyekeznek is ennek megfelelően
viselkedni. Ehhez azonban az kell, hogy meg tudják érezni, érteni azokat a jel
zéseket, am elyek környezetük részéről feléjük irányulnak. H a valakiből hiányzik
ez a képesség, akkor előfordulhat, hogy kritikus szituációban szembeszáll az el
fogad ott normákkal, s bűncselekm ényt k övet el. A kom m unikációs zavar ja vítá 
sának egyik leghatásosabb eszköze a film. Hasznos módszernek tűnik tehát a felhasználása.
Schádné Zám olyi Judit egy olyan kísérletről szól, m elyben az alkoholt is fel
használják az alkoholbetegek gyógyítására. Ez a bizarrnak tetsző ötlet olyan
eredm ényeket hozott, am elyek a jövőre nézve biztatónak tűnnek. Ez a módszer
nagyon fontos inform ációt ad a betegnek arról, hogy milyen ő, amikor iszik.
A teljes alkoholm entes életm ód megszervezésének valószínűsége igen csekély,
de arra meg lehet tanítani a betegeket, hogy alkohol közelében hogy viselkedjenek.
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I Egy gyógyító-nevelő csoport hat hónapja

A Budapesti Fegyház és B örtön gyógyító-nevelő csoportjában eltöltött közel
hároméves tapasztalatom at és szakirodalmi ismereteimet felhasználva teszek
kísérletet arra, h ogy ismertessek egy féléves terápiás blokkot, kiem elve annak
általános terápiás effektusait.
Előadásom at három idézettel kezdeném. Teszem ezt azért, mert a siófoki
továbbképzésen tapasztaltak alapján úgy érzem, a nevelési m ódszerek és a terá
piás munkamódszerek viszonya nincs pontosan értelmezve, sőt a pszichoterápián
belül is ellentm ondást látok a különböző iskolákat képviselő szakemberek között.
Az első idézettel azt szeretném aláhúzni, hogy a terápiás munka nem mai talál
mány, hanem egyidős a gyógyító-neveléssel. A m ásodik citátum a nevelés és
a pszichoterápia viszonyát magyarázza, végül a harm adik definíció arra utal,
mennyire különbözőek a terápiás eljárások, módszerek, ugyanakkor céljukat,
hatásukat illetően mégis mennyire azonosak.
Sigmund Freud írja A pszichoterápiáról című tanulm ányában: ,,A pszicho
terápia nem modern gyógyító eljárás. Ellenkezőleg a legősibb terápia, am elyet
a m edicina felhasznált... — a pszichoterápiás törekvések egy vagy más form ája
soha nem tűnt le ...”
Buda Béla pszichoterápia könyvéből : ,,A nevelés m odelljeivel a pszichoterápia
m odelljei — nagyobb fedésben vannak, mint például az orvosi beavatkozások
m odelljei, hiszen a pszichoterápiás munkákban is érvényesülnek, szinte szükség
szerűen nevelési jellegű hatások és a jó nevelőm unka is él a pszichoterápia elemi
eszközeivel, ha ezt nem is teszi mindig tudatosan. A változások tehát bizonyos
értelemben mindig szerkezeti jellegűek és m indig nagyobb m érvűek és nagyobb
biztonságúak, mint amelyek a mindennapi életben szokásos emberi kölcsön
hatások nyom án jönnek létre, ideértve a neveléssel elérhetőeket is (a nevelés
fogalm ába von va olyan hatásm ódokat, mint a katonai kiképzés, a különböző
hivatásokra való képzés, a korrekciós intézm ények, m int a börtön, javítóintézet
stb .)” .
Ú j M agyar Lexikon pszichoterápia szócikke: „A z úgynevezett lelki eredetű
megbetegedések befolyásolása felvilágosítás, nevelés, rábeszélés, éber szuggesztió,
hipnózis stb. módszereivel. Szervi bántalm ak kiváltotta ideges panaszok g y óg y í
tására is alkalmas. Általában az érzelmi feszültséget igyekszik megszüntetni,
megkísérli a beteget alkalmassá tenni m egoldhatatlan nehézségei elviselésére,
s gy óg y ítja a lelki megterhelések okozta ideges tüneteket.” E rövid kitérő után
ismertetem a 25 hetes terápiás blokk kialakulásának körülm ényeit, elméleti m eg
alapozását, fejlődését.
*

Intézetünkben 1979 decem bere óta m űködik a gyógyító-nevelő csoport.
Jelenleg három főállású dolgozónk van. E gy pszichológus, egy rendőrtiszti fő 
iskolát, illetőleg egy pedagógiai szakot végzett nevelő, ez u tóbbi egyben a csoport
vezetője. Félállásban dolgozik a teammel az IM E I-nek egy pszichiátere és egy
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elm eorvos külső munkatárs. A félállású kollégák és a csoport vezetője terápiás
képzésben részesültek és ilyen irányú gyakorlattal is rendelkeznek. A terápiás
rendszer kialakítását, jelenlegi m unkamódszerünket, korábbi szuperrevizorunk,
dr. K om lósi Piroska pszichológus irányításával kezdtük el. A szervezés folyam án
a szakmai kérdések mellett a legfontosabb feladatnak a csoport és az intézet
viszonyának tisztázását a határok és a kapcsolódások meghatározását tek in
tettük. A vezetési és módszerbeli különbözőség ellenére szem előtt tartottuk azt
a tényt, hogy ha egy kiscsoport életképes akar lenni, akkor benn kell lennie a
nagycsoport vérkeringésében. Nem ment m indig könnyen ennek a törekvésnek
a megvalósítása. H átráltatják a nevelői és terápiás tevékenységet az elhelyezési
feltételek, a külön körlet, az intézeti és a csoport napirend, a fegyelmezés egyes
részterületei, az osztályon dolgozó felügyeleti tagok és az őrség viszonya, a nem
az osztályon dolgozó felügyelet és a betegek viszonya, valam int a munkáltatási
gondok.
Szükségesnek tartom a blokk részletes ismertetése előtt kiemelni, hogy a
terápiás tevékenységet csak a nevelőm unkával összehangolva lehet jól végezni.
A hagyom ányos nevelési eljárások (a jutalmazási, fegyelmezési kérdések, eligazí
tással, tisztasággal kapcsolatos problém ák stb.) jól irányított és helyes megoldása
teremti meg a terápiás munka feltételeit. A szakirodalom ban ismert terápiás
form ák közül azokat választottuk ki, am elyeket hatékonynak tartottunk a b ör
tönviszonyok között is, és m egvalósítására vagy v olt szakemberünk, vagy annak
képzése ez irányban m egkezdődött.
íg y jutottunk el a jelenleg alkalm azott hét terápiás formáig. Ezek a k övet
kezők: a nagycsoport, a tematikus vezetésű kiscsoport, a szabad-interakciós ön 
ismereti kiscsoport, a kreatív foglalkozás, a családterápiás beszélő, a mozgásterápia, az alkoholellenes klubterápia. Ide tartozik két terápiás célzatú és ilyen
effektusokat tartalm azó form a is : az előkészítő foglalkozás és a szakkör.
A gyógyító-nevelő program ra való szocializálás előkészítő csoportok beveze
tését tette szükségessé a kéthetente csoportunkba kerülő személyek számára.
A foglalkozás három, egyenként 1 órás időtartam ú ülésből áll. Az első ülésen
a teljes team jelen van. Ism ertetjük az osztály általános életét, valamint a lelki
folyam atokkal és megbetegedésekkel kapcsolatos néhány alapvető sajátosságot.
A foglalkozás végén instrukciós füzetet adunk ki, am ely tartalmazza a jogszabályi
alapot, a gyógyító-nevelő csoport célját, feladatát, a m űködő form ák elvét és
szabályait. A második foglalkozást a nevelő tartja. Ismerteti az ügyintézés
szabályait, a kihallgatások és a foglalkozások rendjét, valam int a körleten tanú
sítandó viselkedést. A harmadik foglalkozáson a pszichológus, a szakember sze
mével próbálja kiválasztani a személyeket a lehetséges foglalkozási formákra,
törekedve a kezeléssel szembeni ellenállás csökkentésére.
A nagycsoport a magas beteglétszám és a munkáltatási gondok miatt csak
kéthetenként egyszer működik. Ez az idő sajnos kevés a problém ák feldolgozásá
hoz. A tapasztalatok alapján az ajánlott foglalkozási szám a heti egy-kettő.
A foglalkozásokon részt vesz a teljes stáb, a külső munkatársak és a felügyelet is.
A csoportot havonta más személy vezeti és jegyzőkönyvezi. A vezető többnyire
non intervencióval (be nem avatkozva) irányítja a csoportot, igyekszik a ki nem
m ondott gondolatokat explicitté tenni, felszínre hozni. A kezelő személyzet többi
tagja a vezető gondolatm enetét figyelemmel kísérve kapcsolódik be. A foglal
kozást team-megbeszélés követi, hogy m egkönnyítsük az átlátást, hogy egysé
gessé tegyük az értelmezést, hogy növeljük a problémaérzékenységet. A nagy
csoport a közös nehézségek felismerésének és megoldásának a tere. Funkciója
kettős. A betegek oldaláról — a terápiás légkör fenntartása és erősítése, a közösség
határainak biztosítása, szereplehetőség, a frusztrációk, feszültségek levezetésének,
valam int a szociális alkalmazkodásnak a tere. A team számára pedig a nagycso
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port eszköz az inform ációk megszerzéséhez és az osztály életének folyam atos
kontrolljához. A gyakori betegfelvételek (kéthetente: 6— 10, kirívó esetben 22
ember) megterhelték a csoportot, és ilyenkor a nagycsoport a beilleszkedési k on f
liktusok tere lett. A behelyezést k övető ugrásszerű csoportlétszám-emelkedést fél
év múlva a kihelyezés követi. E hullámzásnak megfelelően a nagycsoport hol
tudja ventillálni (áramoltatni) a problém ákat, tud szociális teret biztosítani, hol
pedig nem.
A fejlődések és visszaesések konfliktusokat okoznak a régi és az új betegek
között. Ezek feldolgozására még nem találtunk megfelelő módszert.
*
A verbális kiscsoportos foglalkozás tém ája és vezetési stílusa kétféle
lehet. A z egyik a megfelelően kiképzett szakemberek analitikus orientáltságú,
úgynevezett szabad-interakciós önismereti kiscsoportja (6— 8 beteggel, heti 1 al
kalommal, 1 órás időtartam ban). Ez féléves terminust figyelem be véve m integy
20 foglalkozásból áll. A tagok számára ez a form a a prim er csoportot, a családot
képviseli. Lehetőséget nyújt, hogy a csoportdinam ika „itt és m ost” -jában a részt
vevők újraéljék és korrigálják feldolgozatlan összeütközéseiket. A kiscsoportok
ban kialakulhatnak érzelmi kapcsolatok, n övekvő szerepe van az introspekciónak
(a lelki önvizsgálatnak). A pszichoterápiás kiscsoportokban a fő cél a rejtett
tényezők megismerése, feltárása és személyiségbe integrálása, valam int a szükséges
bizalom kialakítása, a kom m unikáció beindítása, a mode! Íny új tás.
A másik kicsoportos form a, a pedagógiai jellegű tematikus beszélgetés két
hetente 1 órában zajlik. A beteglétszám itt valam ivel töb b (10— 12 személy).
A zok kerülnek ebbe a csoportba, akiknek értelmi szintje elégséges ahhoz, hogy
múltbeli és aktuális problém áikat el tudják m ondani a csoportos beszélgetéseken.
E csoport gyógyító-nevelő hatása elsősorban az, hogy kialakítja a valahovátartozás érzését, a kötődési igényt. Kerülnie kell a vezetőnek a moralizálást, az
etikai közhelyeket. A jegyzőkön yvek vezetése a dokum entáción túl itt is személyre
szabottabbá teszi a terápiás munkát. A nagycsoport színvonala határozza meg
a kiscsoportokban folyó munkát. H a a nagycsoport jó l funkcionál, abban az eset
ben a kiscsoportokban is nagyobbak a lehetőségek. H a a nagycsoport visszaesik,
az visszaveti a kiscsoportokban folyó m unkát is.
Az úgynevezett töm egterápiás módszerek közül a kreatív foglalkozást kez
dettől fogva alkalmaztuk, s általa vizsgáltuk, hogy milyen szerepet tölt be a nonverbális kom m unikáció módszere a terápiás blokkban. A kreatív foglalkozást
nevelő vezeti (5 hetes alapkiképzés és a szakirodalom ból szerzett ismeretei alap
ján), hetente egyszer, 8— 10 em ber részvételével, az előkészítő foglalkozás után
10 alkalommal. E foglalkozásokon a rajzolás-festés, valam int a képek megbeszélé
se sajátos összefoglalását nyú jtja az élm ények vizuális és verbális kifejezésének.
A kreatív foglalkozásokon a rajz az önismereti visszacsatolás mellett tám pontokat
adhat a terápiás folyam at számára. Célja: a szocializáció meggyorsítása, a verbális
csoportra való felkészítés, információszerzés, az agresszió kiélése, esztétikai él
m énynyújtás.
Á 'fo g la lk o z á so k o n alkalm azott technika és módszer, ismereteinknek m eg
felelően változott. Eleinte a rajzolást, vízfestést, m ajd ennek megbeszélését hasz
náltuk. K ésőbb a tém aorientált festést, a közös m unkát, a zenére asszociált ra j
zolást építettük bele a foglalkozások sorába. Jelenleg gyurmázással, agyagozással,
tépéssel, önarcképpel, montázzsal kísérletezünk. A zt szeretnénk, ha a 10 foglal
kozásból álló blokkba a legjobb visszajelzést biztosító, a legm élyebbre ható tech 
nika kerülne be. Az esztétikailag is jól sikerült munkákat — az alkotó beleegyezé
sével — a kultúrterm ünkben kiállítjuk.
*
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A családterápiás beszélő az a form a, ahol az interperszonális (személyek
közötti) kapcsolatok kiszélesednek, és a beteg lehetőséget, valam int segítséget
kap családi problém áinak rendezéséhez. E form a gyakoriságát az aktuális p rob 
lémák határozzák meg. A beszélőt pszichológus vezeti, aki egyrészt bővíti a beteg
ről és annak kapcsolatairól az ismereteit, másrészt konkrét segítséget nyújt
a családot érintő kérdések megoldásában. A beszélő külön helyiségben, hétköznap
történik. A rendszeres team-megbeszélésen a pszichológus tájékoztatja a többieket
a beszélő lefolyásáról, szerepéről, eredményéről. Sajnos megesik, h ogy későn
vesszük észre, hogy a kapcsolat már annyira m egrom lott, hogy a hozzátartozó be
sem jön a beszélőre. Az utóbbi időben többször használtuk sikerrel ezt a form át
abban az esetben, am ikor a hat hónap minimum m iatt a kedvezm ényt nem kapta
meg a beteg. A család otthon nem értette ennek okát, és kilátásba helyezte a
kapcsolat megszakítását, de a terápiás beszélő eredm ényeként ez nem k övetke
zett be.
A m íg az időjárási körülmények engedték, jól alkalmaztuk a mozgásterápiádal
összekötött sportfoglalkozást. Bagdi Em őke m unkája alapján olyan gyakorlatokat
próbáltunk összeállítani, am elynek célja a m ozgáskoordináció javítása, a helyes
testkép kialakítása, a fizikális erőnlét javítása volt. Öt-tíz perces gyakorlatsor
közös végzése előzte meg a félórás szabad sportfoglalkozást. K orábban heti öt
alkalommal, délutánonként 45 perces form ában funkcionált. Intézetünkben a
sportolásra alkalmas terület csökkenése m iatt az utóbbi időben ez a foglalkozás
form a nem valósítható meg, de bátran ajánlom a területben gazdag intézeteknek,
mert a betegek szeretik.
A z alkoholellenes klubterápiát külső munkatárs, B óta doktor vezeti. A polgári
alkoholellenes klubok m intájára igazolvánnyal, jelvénnyel látják el az önként
jelentkező tagokat. K ülönösen a szabadulás utáni problém ák megoldásához és
a kinti klubba való bekerüléshez nyújtanak segítséget. K ezdetben sokan jelent
keznek a klubba, de később többen kimaradnak. Gyakran csak ezen a foglalkozá
son jönnek ki olyan problém ák, m elyek sürgős megoldásra várnak. Am elyik
intézet közelében van alkoholellenes klub, javaslom a kapcsolatfelvételt.
Megítélésem szerint a szakkörök is pozitív hatásúak, tartalm aznak terápiás
effektusokat. Csoportunkban jól m űködik az irodalm i szakkör, jelenleg barkács
szakkört indítunk be, de egyéb igények felmerülése esetén — ha lehetőségünk
engedi — ú jabbat is beindítunk. A foglalkozásokat nevelő vagy pszichológus
irányítja, közvetlenül pedig egy arra alkalmas beteg vezeti — hetente egyszer.
A kihelyezés közeledtével egyéni foglalkozáson készítjük fel a beteget az új
csoportba kerülésre. Am ennyiben a csoportból szabadul, akkor ez a felkészítés
kibővül munkahelyi, lakás és kapcsolattartási témákkal. A hosszabbításoknál
figyelem be véve a beteglétszám ot és a terápiás munkára való alkalmasságot, helyt
adunk az egyéni kérelmeknek is, ha az találkozik a team véleményével.
A z egyéni terápiás foglalkozásokról, am elyet a pszichiáter és a pszichológus
vezet, szándékosan nem beszéltem. Ezek az esettanulm ányokba illő foglalkozások
kiegészítik ugyan a terápiás blokkot, de önálló rendszert jelentenek. A foglalko
zások eredm ényéről a team -értekezleten kap tájékoztatást a többi kolléga. K ü lö 
nösen a krízis eseteknél, válságos állapotban van nagy szükség az egyéni terápiás
beavatkozásra.
*
Előadásom elején beszéltem az intézet és a csoport kapcsolatából adódó
problém ákról. M eggyőződésem , hogy a meg nem értést a kellő ismeretek hiánya
eredményezi. A kapcsolat fejlődése ellenére még gyakoriak azok a m egjegyzések,
amelyek a csoportba tartozó elítélteket gyogyósoknak, pszichopatáknak nevezik.
Jó példa erre az a megfigyelés, am ely a csoportnál szolgálatot teljesítő egyik
szintes őrrel kapcsolatos. A csoporthoz kerülésekor fenntartással v olt a teammel
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szemben, szükségtelennek tartotta az alkalm azott technikát. A m indennapos
m unkakapcsolatból adódó felvilágosítás eredm ényeként a viszony együttm űkö
dővé alakult. A felügyelőt társai, látva aktív együttm űködését, m egpróbálták
eltávolítani, szinte kiközösítették maguk közül. E zek a m egkülönböztető véle
mények, elhatárolások izolálják a csoportot, s hátráltatják az elfogadó, együ tt
m űködő viszony kialakulását.
Szükségesnek tartom a gyógyító-nevelő csoporttal kapcsolatos inform ációk
terjesztését különböző fórum okon, mert a helyes szemlélet kialakulásához nem
elégséges a jogszabályi alap. Az általános pedagógiai ismeretek mellett a gyógyítónevelő csoportban dolgozó kollégáknak ki kell alakítaniuk az úgynevezett terá
piás felfogást, be kell szerezniük a speciális technikákban való jártasságot. N agy
lemaradást érzek ezen a téren. A félévenként sorrakerülő továbbképzések próbál
ják ezt a hiányt pótolni, de az élm énytapasztalat csak csoportban szerezhető
meg. Javaslom , tegyük kötelezővé (képzettségnek, beállítódásnak megfelelően)
szám ukra a csoportba járást, az anyagi terhek egy részének átvállalásával. Váljon
gyakoribbá a terápiás hétvégeken való részvétel !
Takács Péter
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