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Erőszakos fegyelemsértést elkövető 
fiatalkorúak

A büntetésvégrehajtási intézet rendjét megbontó, súlyos, erőszakos jellegű 
fegyelemsértések mindig nagy visszhangot váltanak ki a fogvatartottak között. 
Ezek a cselekmények igen gyakran bűncselekményt is megvalósítanak. Ezek fe
lett a büntetésvégrehajtás nem térhet napirendre, nem engedheti meg, hogy a fog
vatartottak bántalmazzák egymást, illetőleg megrontsák egészségüket. A napi 
életben állandóan visszatérő problémáról van tehát szó, mely a nevelés humánus 
céljainak megvalósítását, a végrehajtás törvényességét is gátolja.

Az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának osztályai, a Fiatal
korúak Börtöne és Fogháza nevelési szolgálata és pszichológiai szakcsoportja 
megvizsgálta a Tököli Bv. Intézetben (1984. január 1-e és szeptember 15-e között) 
elkövetett súlyos fegyelemsértések körülményeit. A vizsgálat kiterjedt az elhelye
zési körülményekre, a munkahelyi viszonyokra, az őrzési-felügyeleti feltételekre, 
az elkövetett fegyelemsértések konkrét körülményeire és az elkövetők személyisé
gének megismerésére.

A vizsgálat témája és a rendelkezésre álló idő nagyrészt meghatározza az al
kalmazandó módszerek körét. Éltünk a rutinszerűen alkalmazott nevelési és őr- 
szolgálati ellenőrzések jól bevált metodikájával, tanulmányoztuk a fegyelmi sta
tisztikákat, elvégeztük az úgynevezett személyiségvizsgálatot, hogy a kapott pont
számokat értelmezni tudjuk a magyarországi bűnöző népesség eredményeinek 
tükrében.

A nem rutin eljárások között alkalmaztuk azt a saját készítésű kérdőívet, 
melynek segítségével feltérképeztük a vizsgálati személyek általános szociológiai 
és kriminológiai adatait, a fegyelmi cselekmények elkövetésének körülményeit, 
szubjektív okait. Nem nevezhető rutinmódszernek a felügyelők minősítő ponto
zólapja sem, melynek általános alkalmazhatóságát — kisebb korrekciókkal — 
vizsgálatunk igazolta.

Csoportjaink eredményeit nemcsak egymással, hanem egy úgynevezett kont
rollcsoporttal is összehasonlítottuk. A kontrollcsoport tagjai jól alkalmazkodó, 
jutalmazott elítéltek voltak.

Az előzményekről röviden

A fiatalkorú elítéltek létszáma 1980 óta dinamikusan növekszik. 1980—1983 
között 21%-kal, majd újabb egy év elteltével 16%-kal emelkedett a fiatalkorúak 
létszáma. A fiatalkorú elítéltek közel 40%-a visszaeső, 20%-ukat 1 évnél keve
sebb, 65%-ukat 1—3 év közötti, 15%-ukat pedig 3 évnél hosszabb szabadságvesz
tés-büntetésre ítélték.
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A Fiatalkorúak Börtöne és Fogházában a fogvatartottak hat körleten vannak 
elhelyezve, ebből az egyiken az intézet karbantartását és üzemeltetését végző fel
nőtt korú elítéltek vannak elhelyezve, egy másik pedig a befogadó körlet. A fia
talkorúak számára körülbelül 15 éve épített négy körlet közül kettőben börtön fo
kozatú, kettőben pedig fogház fokozatú fiatalkorúak vannak. A megnövekedett 
létszám miatt a férőhelyek mintegy 30%-kal túlterheltek. Ez a körülmény sietteti 
a berendezési tárgyak és az épületek elhasználódását.

Az intézetben a belső őrség állománya a nevelési szolgálathoz tartozik, a ne
velési szolgálatvezető közvetlen irányítása alatt áll. A körletek nevelési egységet 
alkotnak, élükön a csoportvezető nevelővel, aki felelős vezetője a beosztott neve
lőknek, a főfelügyelőknek és a felügyelőknek.

A fiatalkorúak munkáltatása elsősorban vállalati rendszerben valósul meg. 
Egy saját üzem és több kooperáló vállalat biztosítja a munkahelyeket. A legjelen
tősebb kooperációs partner a Csepel Autógyár és a Zrínyi Nyomda. A munkahe
lyek száma nem követte az elitéltlétszám változását, emiatt a fiatalkorúak — egy 
részének, körülbelül 25%-ának — foglalkoztatása nincs megoldva.

A zsúfoltság, az elítéltek kedvezőtlen összetétele, a fogvatartottak létszámá
hoz képest elégtelen számú felügyelet, valamint a nem dolgozó elítéltek magas 
létszáma kedvezőtlen feltételeket teremt a rendkívüli események létrejöttéhez, il
letőleg elszaporodásához, és természetesen az általunk vizsgált három fegyelem- 
sértéshez is.

A vizsgált időszakban az erőszakos fegyelemsértők száma 25% volt. Ebből 
6% szándékos egészségrontás és 19% az elítélttárs bántalmazása. Feltűnő, hogy a 
bántalmazás száma háromszorosa az egészségrontásnak.

A cselekmények előfordulását tekintve kevésbé meghatározó munkahelyek 
ellenőrzése azt a véleményt alakította ki bennünk, hogy egy-két igazán jól őrzött, 
illetve felügyelt munkahelyet kivéve, bárhol alkalom nyílhat ilyen jellegű cselek
mények elkövetésére.

Az erőszakos fegyelemsértők

Az 1984-ben végrehajtott erőszakos fegyelemsértések elkövetőiből — a fe
gyelemsértések arányában — kiválasztottunk és megvizsgáltunk 72 fogvatartot- 
tat. Ebből 47-en bántalmazták elítélttársukat, illetőleg követtek el erőszakos, ter
mészet elleni fajtalanságot, 25 embert pedig szándékos egészségrontásért kellett 
felelősségre vonni. Bevontunk a vizsgálatba 19 sértettet, és megvizsgáltunk 70 jól 
alkalmazkodó, jutalmazott elítéltet.

Arra kívántunk választ kapni, hogy milyen tulajdonságok jellemzik az erő
szakos fegyelemsértőket, milyen konkrét körülmények között követik el a fegye
lemsértéseket, végezetül pedig, hogy miért az adott személyek követik el a cselek
ményeket stb. A vizsgálat során a következő módszereket alkalmaztuk. Egyéni 
interjú során a pszichológusok mindenkivel kitöltettek egy standard adatlapot, 
mely tartalmazza a fiatalkorú családi, iskolai, munkahelyi előéletét, kriminális 
pályafutását, bv-n belüli jellemzőit, valamint a vizsgált cselekmény konkrét kö
rülményeit. Ugyanakkor minden vizsgált személy kitöltötte az MM Pl személyi
ségvizsgáló kérdőívet. Az intelligenciaszint megállapítására a RAVEN-tesztet 
használtunk. A börtönben való alkalmazkodás mérésére saját magunk által ösz- 
szeállított kérdőívet használtunk.

A bántalmazok csoportja
Életkor tekintetében nem különböznek a jól viselkedő, alkalmazkodó kont

rollcsoporttól. Iskolai végzettségük átlaga viszont lényegesen kevesebb. Úgy tú
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nik, az általános iskola felső tagozatában kezdődtek a problémák, párhuzamosan 
a magatartászavar kialakulásával.

A családi hátteret vizsgálva kiderül, hogy az elvált szülők aránya magasabb 
közöttük és a család bomlása az iskoláskorra esett. A jutalmazottakhoz képest so
kan nevelkedtek szülő, főleg apa nélkül. Zömük serdülőkorban került intézetbe. 
A magatartászavarok sűrűsödése e korban vezetett kriminális cselekmény elköve
téséhez.

Indokolt a vizsgált mintával kapcsolatban az intézeti nevelés káros mellék
hatásairól szót ejteni. Az intézetből érkező fiatalkorúak sajátos értékrendet, visel
kedési modellt hoznak magukkal. Az alá-fölérendeltségi viszonyokat a fizikai 
erőszak alapján döntik el. Igen magas köztük azoknak az aránya, akiknél a javí
tó-nevelő intézet nem hozott eredményt, többségük az intézetből egyenesen a 
börtönbe került.

A büntetést megelőző időben a csoport többségének nem volt rendszeres 
munkaviszonya. A szülőkre, az intézetre, valamint alkalmi munkákra hagyatkoz
va teremtették meg a megélhetéshez szükséges anyagi feltételeket, ez pedig szinte 
egyenesen vezette el őket a bűncselekményhez.

Az első bűncselekményt nagyrészt még a család kriminális fertőzöttségének 
hatására követték el. Több köztük a hosszabb (3 év fölötti) szabadságvesztés-bün
tetésre ítélt fiatal.

Ami a bűncselekményt illeti, nincs jelentős különbség a kontrollcsoporthoz 
képest. Az más kérdés, hogy az erőszakos jellegű bűncselekmények aránya lénye
gesen magasabb a fiatalkorúaknál, mint a felnőtteknél. Életkori sajátosságaikból 
fakadóan nagyobb a valószínűsége, hogy adott helyzetben az erőszakos megol
dást választják.

A visszaesők aránya a „bántalmazok” között a legmagasabb. Tapasztala
taink, valamint régebbi vizsgálatok is arra utalnak, hogy a fiatalkorú visszaesők
nél a börtön konformizáló hatása alig érvényesül. A rossz beilleszkedésre utal, 
hogy átlagosan három fegyelmi vétséget követnek el.

A kiszabott fenyítéseket áttekintve azt észleltük, hogy az elkövetett cselek
mények súlyossági fokához képest kevés a magánelzárás és a fegyelmező részleg
be utalás. Ennek elsősorban az az oka, hogy az intézetben nincs szükséges számú 
magánzárka.

A börtönbeli alkalmazkodás egyik alapvető feltétele az intelligencia. A bán
talmazok nagy része az alacsony intelligenciaövezetbe tartozik.

Összefoglalva: a bántalmazok a többi fiatalkorúhoz képest alacsonyabban 
iskolázottak, kevésbé értelmesek, rosszabb családi háttérrel, illetőleg intézeti ta
pasztalattal rendelkeznek, a bűnöző karrier útjára hamarabb lépnek. A börtönbe 
kerülést megelőző intézkedések, pedagógiai próbálkozások náluk eredménytele
nek, így természetesen börtönbeli beilleszkedésük sem problémamentes. Zárt in
tézeti körülmények között is megpróbálják antiszociális normáikat rákényszeríte
ni környezetükre, de mivel kevés börtöntapasztalattal rendelkeznek, ezt feltű
nően, könnyen kideríthetően teszik.

A sértettek jellemzői

A bántalmazottak nagyobb arányban végezték el az általános iskolát, többen 
szakmunkásképzőből vagy középiskolából kerültek a börtönbe.

Családi hátterük jobb, kevesebben jöttek felbomlott családból. A család lét
száma is kisebb náluk, amiből az anyagi feltételek előnyösebb voltára lehet kö
vetkeztetni. Kevés közöttük az állami gondozott, illetőleg javító-nevelő intézet
ben nevelt. Mivel nem ismerik az intézetekben dívó értékrendet, könnyebben 
válnak áldozattá.
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Előéletükben a sértettek rendelkeztek a legnagyobb arányban rendszeres 
munkaviszonnyal. Bűncselekmény tekintetében nem térnek el a többi csoporttól, 
de lényegesen kevesebb közöttük a visszaeső, büntetési idejük is rövidebb.

Igen fontos a börtön-elviselőképesség szempontjából, hogy a fiatalkorú ren
delkezik-e stabil külső kapcsolattal, mert a külvilágtól való reménytelen izoláló- 
dás fokozhatja kiszolgáltatottságát. A sértettek több mint harmada nem vagy 
csak egy bizonytalan külső kapcsolattartóval rendelkezik, ez a körülmény magá
nyosságérzésüket igencsak megsokszorozza.

Börtönbeli alkalmazkodásuk az átlagoshoz közelít, kevesebb fegyelmi vétsé
get követnek el, bár jutalmat se igen kapnak.

Intelligenciaszintjük alapján két csoportra oszthatók. Vagy nagyon gyenge, 
vagy igen jó értelmi képességgel rendelkeznek.

Összefoglalva: a sértettek megfelelőbb szocializációs alapot biztosító család
ban nőttek fel, személyiségfejlődésük kevésbé antiszociális, kevesebb börtönta
pasztalattal bírnak, rövidebb ideig vannak szabadságvesztésre ítélve. Mindezek 
miatt az informális struktúrában lejjebb helyezkednek el és kevesebb eszközzel 
rendelkeznek a hatékony helyzetmegoldásban.

A szándékos egészségrontók

Iskolázottság tekintetében ők jelentik a legalacsonyabb végzettséget. Ebből 
következően egyfelől kevésbé érvényesült náluk az iskola szocializáló hatása, 
másfelől gyengébb képességeik miatt nehezen tudják konfliktusaikat megoldani.

Családi hátterük átlagos, de ahol a szülők elváltak, ott ezt a fiatalkorú há
roméves kora előtt tették. így a fogvatartottnak nem volt lehetősége azonosulni a 
férfiszereppel, és nem volt módja elsajátítani a hatékony helyzetmegoldás variá
cióit. Igen magas köztük az állami gondozottak, a javítóintézetből kikerültek ará
nya. A család támogató, védő hátterét kevesen élvezték.

A szándékos egészségrontás tanult viselkedésforma, melyet mint a konflik
tusmegoldás egyik eszközét már sajnos az intézetben elsajátítják. A viselkedés ta- 
nultságára az is utal, hogy az önkárosító cselekmények mind az elkövetés, mind 
az eszközkiválasztás tekintetében periodikusak.

Előéletükben az önkárosítók dolgoztak rendszeresen a legkisebb arányban. 
Több köztük a pszichés problémával küszködő, rendszeresen alkoholt fogyasztó 
elítélt.

Ezek a tünetek azt jelzik, hogy beilleszkedési problémáik nem a börtönben 
keletkeztek. Csupán zárt intézeti keretek között, erőfeszítést igénylő helyzetek
ben könnyebben mondanak csődöt.

Valószínűnek látszik, hogy minél régebben van valaki börtönben, annál na
gyobb az esélye arra, hogy önkárosító cselekményt kövessen el. A Tökölre kerü
lést megelőzően a fiatalkorúak átlag 4-5 hónapot töltöttek más intézetben. Meg
szoktak egyfajta életmódot, amelyhez képest letöltő intézetbe kerülésük változást 
jelent, jó néhány újabb bizonytalansági tényezővel.

A beilleszkedést követően ők okozzák a legtöbb problémát. Fegyelmi vétsé
geiket elemezve azt tapasztaltuk, hogy negativisztikus beállítódást (munkamegta
gadást, utasításmegtagadást, tiszteletlenséget) tükröznek.

Alkalmazkodási zavaruk mutatja, hogy a többi csoporthoz képest lényege
sen többször igényelnek orvosi ellátást. A fokozott pszichés terhelés neurotikus, 
pszichoszomatikus tünetekben, betegségérzésben is megnyilvánul náluk.

Összefoglalva: a szándékos egészségrontók fejlődésük során nagy mérték
ben nélkülözték a biztos szociális hátteret. Csökkent képességeik, pszichés prob
lémáik miatt beilleszkedésük sokszor vallott kudarcot. Sikertelenség esetén tanult
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önkárosító cselekményt alkalmaznak, amely tovább rontja pszichés állapotukat, 
nehezíti beilleszkedésüket.

Az elkövetés körülményei

Megvizsgáltuk, hogy az erőszakos fegyelemsértéseket milyen körülmények 
között követték el. A legtöbb bántalmazás márciusban fordult elő. Amikor meg
néztük, hogy a fiatalkorúak létszáma hogyan alakult az év folyamán, akkor kide
rült, hogy ez nem véletlen. A létszámviszonyok növekedése egybeesik a fegyelem- 
sértések számának emelkedésével. A létszám februárban kezdett el emelkedni és 
márciusban mintegy 60 fogvatartottal többet kellett elhelyezni. A belső átcsopor
tosításokkal érthető módon szaporodott az erőszakos megnyilvánulások száma.

Figyelemre méltó szabályszerűség mutatkozik a bántalmazások elkövetésé
ben. A legtöbb cselekményt vasárnap és hétfőn követik el, kedden alacsonyabb a 
fegyelmik száma, szerdán és csütörtökön megint a maximumra ugrik, pénteken, 
szombaton újra csökken. Erre a periodikusságra nem találtunk kielégítő magya
rázatot.

A napirend is befolyásolja a fegyelemsértések gyakoriságát. Két csúcsidő- 
szakot figyeltünk meg. Veszélyesek a délelőtti órák, ekkor elsősorban a nem dol
gozó és a délutános elítéltek követik el a cselekményeket. A legkockázatosabb 
időszak a munkáról bevonulás és a zárás ideje közé esik. A mozgás, a súrlódások 
lehetősége ilyenkor a legnagyobb a körleten, ugyanakkor a felügyelet el van fog
lalva a ki- és bevonulással, a fürdetéssel és kevésbé tudja ellenőrizni a zárkákat. 
A munkahelyen kezdődött konfliktusok ilyenkor „rendeződnek”.

Azt tapasztaltuk a vizsgálat során, hogy az ilyen jellegű cselekmények észle
lésére és megakadályozására nem alkalmasak igazán a zárkában elhelyezett 
nagykorúak.

Az viszont megnyugtató, hogy a fiatalkorúak nem alkalmaznak eszközt cse
lekményük elkövetésekor. így az okozott sérülések túlnyomó többsége nem sú
lyos.

Az elkövetésnek három tipikus oka van. Ebből kettő — a beavatás és az erő
demonstráció — azonos hátterű. Segítségükkel akar a fiatalkorú a zárka szociális 
hierarchiájában előrejutni, és az agressziót eszközként használja fel célja elérésé
hez. A harmadik tipikus ok a hirtelen indulat, a primitív, kontrollálatlan kitörés.

Nyugtalanító tény, hogy az esetek majdnem felében két vagy több elkövető 
van, hisz ez fokozza a sértettek védekezési lehetőségének kilátástalanságát. Az el
ítélttárs beleszólási esélye is csökken több elkövető esetében.

A szándékos egészségrontást illetően elsősorban az úgynevezett falcolás a 
leggyakoribb eset. A zárkában elhelyezett nagykorú elítéltek nagyobb szerepet 
játszanak az idegentest-nyelés észlelésében, mint a bántalmazások megfigyelésé
ben.

Az elkövetési időpontok nagy szórást mutatnak, ezért megbízhatóan nem ér
telmezhetők. A napirend szerint nincs kiemelkedő időszak, de veszélyesnek talál
juk, hogy takarodó és ébresztő között is előfordulnak ilyen cselekmények, mert 
így az észlelés és az intézkedés is könnyen elkéshet.

Az e^észségrontó cselekményeket a fogvatartottak elsősorban figyelemfel
keltő, hataskelto és segélykérő célzattal követik el. Ritka az igazán meghalásra 
irányuló szándék. Külön ki kell emelni a megnyugvás motívumát. Sokan azért 
falcolnak, mert közben csökken bennük a feszültség, mintegy gyógyszerként al
kalmazzák az idegentest-nyelést.

A szándékos egészségrontók érzelmi állapotát ok nélküli diffúz szorongás, 
depresszív hangulat jellemzi. Ennek oka nem a tényleges szituációban, hanem a
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megelőző személyiségfejlődésben és a börtönkörülményekhez való sikertelen al
kalmazkodásban rejlik. Igen magas ugyanis azoknak az aránya, akik ismételten 
követnek el önkárosítást.

A személyiségtesztek tanulságai

Elvégeztük a három csoport (a bántalmazok, a sértettek, az egészségrontók) 
személyiségvizsgálatát abból a célból, hogy megállapítsuk van-e különbség a 
bv.intézetben szabályszerű magatartást tanúsító, a vizsgált fegyelemsértéseket el
követő és a vizsgált fegyelemsértéseket elszenvedő elítéltek személyiségszerkeze
te között. Hipotézisünk az volt; hogy a személyiségszerkezet szerepet játszik a vi
selkedésmódok létrejöttében, más személyiségtípusú személyek bántalmaznak, 
megint mások követnek el egészségrontást és az sem véletlen, hogy kiből lesz a 
bántalmazás sértettje.

Eredményül azt kaptuk, hogy három csoportunk tagjai a személyiségstruktú
ra tekintetében is különböznek a szabályszerűen viselkedő elítéltektől. Beigazoló
dott az a feltevésünk, hogy a csoportok egymástól is jól elkülöníthetők, hisz más 
a személyisége a bántalmazónak, az egészségrontónak és megint más a sértett
nek. Ennek azért örültünk, mert a személyiségszerkezet megfelelő pszichológiai 
módszerrel feltárható. Gyakorlatilag a befogadás után elvégzett személyiségvizs
gálatokkal kideríthető, hogy személyiségtényezői alapján melyik elítélt hogyan 
fog viselkedni, szabálykövető vagy fegyelemsértő lesz-e. Ha például fegyelemsér
tő lesz, akkor talán az is megjósolható, hogy milyen típusú fegyelemsértést fog el
követni bizonyos körülmények fennállása esetén. Ennek a személyiségvizsgáló 
eszköznek — mellyel az erőszakos fegyelemsértők még a kezdeti időszakban ki
szűrhetők — már folyamatban van a kidolgozása.

összefoglalás gyanánt

Áttekintve vizsgálati tapasztalatainkat megállapíthatjuk, hogy a tököli bv. 
intézetben a fiatalkorú fogvatartottak elhelyezési körülményei nem megfelelőek. 
A körletek zsúfoltak, a 10 elítélt befogadására tervezett lakóhelyiségekben tartó
san 14 vagy több fogvatartott van elhelyezve. A zsúfoltság legérzékenyebben a 
befogadó körletet érinti, ahol általánosak a háromszintes ágyak és mivel a zárkák 
ajtaja is zárva van, a fogvatartottak mozgástere minimális. Ezt a helyzetet életko
ri sajátosságaik miatt a fiatalkorúak képtelenek tolerálni.

A foglalkozóhelyiségek megfelelnek ugyan a minimális követelménynek, de 
az új körlet átadása után gondolni kell számuk növelésére, felszerelésük színvo
nalának emelésére. Addig pedig céltudatosabb szervezéssel, a rendelkezésre álló 
eszközök hatékonyabb felhasználásával kell gyakoribbá és tartalmasabbá tenni a 
fogvatartottak szabadidős tevékenységét. Sportolásra több lehetőség van mint 
más intézeteknél (ez indokolt is az életkori sajátosságok miatt), de a sportlétesít
mények kihasználtsága nem tekinthető jelenleg maximálisnak.

A fiatalkorú fogvatartottak létszáma magas és sajnos dinamikusan növek
szik. Kedvezőtlen jelenség, hogy sok a börtön fokozatú, erőszakos bűncselekmé
nyért elítélt, alacsony iskolázottságú, cigány származású fogvatartott. Egyes kör
leteken magas a visszaesők, a nem dolgozók, és a különösen veszélyesnek minő
sítettek száma. Az egy nevelőre jutó elítéltszám igen magas.

A csoportvezetői nevelői rendszer alapjában véve beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, de megfigyelhetők kedvezőtlen jelenségek is. Például az, hogy a cso
portvezető nevelők idejének, energiájának jelentős részét lekötik a körlet anyagi
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ellátásával, a szervező és az ellenőrző-irányító munkával járó tennivalók. Az in
tegráció hiánya elsősorban a körletek anyagi ellátása (felújítási munkálatok, hi
bák kijavítása, felszerelés, takarító- és egyéb tisztasági szerek) tekintetében nyil
vánul meg. Jórészt a csoportvezető nevelő személyes összeköttetésein, egyéni 
presztízsén és rámenősségén múlik körletének állaga, rendje és felszereltsége.

A nevelők és felügyelők együttműködése zavarmentes, de a nevelőkhöz ha
sonlóan a felügyelők is túlterheltek. Mindennapos eset a körleten, hogy egyéb el
foglaltság miatt az egyik, olykor mind a két felügyelő távol van. Néha még étkez
ni se tudnak nyugodt körülmények között a felügyelők. A nem elhanyagolható 
női, illetve a csak 8 órás szolgálatra vezényelhető felügyelői létszám is gátló té
nyező, mert alkalmazhatósági körük meglehetősen behatárolt.

A felügyelők túlterheltségének egyik tünete a betegállományba kerülések 
gyakorisága. A sok hiányzó miatt a szolgálatot teljesítő állományra még nagyobb 
teher hárul. Munkanapokon általában jól szervezettek az ellenőrzések, de a kör
letek éjszakai és hétvégi felülvizsgálata többnyire formális. Ez elősegíti a rendkí
vüli események bekövetkezését. Gyakori a felügyelők körleten kívüli igénybevé
tele és ez a körülmény is hátrányosan befolyásolja az ellenőrzések hatékonysá
gát.

A felügyelők pontszámokkal való minősítése a várt eredményt hozta. A ka
pott pontszámok megfeleltek a tapasztalatoknak, ugyanakkor ez a módszer a fel
ügyelők munkájának pontosabb összehasonlítását tette lehetővé. Azokon a körle
teken, ahol a fogvatartottak létszáma a legmagasabb volt, a felügyelők mintősíté- 
se pedig a legalacsonyabb, különösen az I. éberségi mutatót illetően — ott az 
elítélttárs-bántalmazás jobban dívott, mint a többi körleten. Feltűnő volt itt, hogy 
a szándékos egészségrontások száma csak fele, illetve harmada volt a bántalma
zásokénak. Ahol a felügyelők jobb teljesítményt nyújtottak és valamivel kisebb 
volt az elítéltek létszáma — ott kevesebb bántalmazás fordult elő, viszont jóval 
több szándékos egészségrontás volt.

E vizsgálat is igazolta azt a tapasztalatot, hogy az ellenőrzések mennyiségé
nek és minőségének körleten belüli növelésével, az állandó kontrollal, az elítéltek 
közti konfliktusok kialakulásának megakadályozásával vagy békés úton történő 
rendezésével az erőszakos cselekmények száma csökkenthető. Ha a verekedések 
az elítéltek életkori sajátosságaiból fakadóan nem is mérséklődnek jelentősen, de 
legalább csökken azoknak a cselekményeknek a száma, amikor az egyik személy 
a másiknak erőkülönbség következtében súlyos sérülést okoz. Azokról az esetek
ről nem is beszélve, amikor többen támadnak meg egy személyt és durván bántal
mazzák.

Elmondhatjuk, hogy a vizsgált három csoportnál kimutathatóak olyan sze
mélyiségen belüli jellegzetességek, amelynek alapján az elítéltek elkülöníthetőek 
a problémamentesen beilleszkedőktől. Meg kell jegyeznünk, hogy a fegyelemsér
tők jelentős részénél nem a börtön váltja ki az adott viselkedésformát, hanem 
múltjuk, személyiségfejlődésük teszi őket hajlamossá arra, hogy a zárt intézeti 
körülmények között így reagáljanak. Ezért nem várható el reálisan az ilyen jelle
gű cselekmények teljes visszaszorítása, de az okok ismeretében, megfelelő intéz
kedések megtételével csökkentésük szükséges és lehetséges.

Dr. Boros János—Garami Lajos
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