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K ísérleti program
Pszichológiai képzés két iskolában

A büntetés-végrehajtás „nagy rendsze
reiben”, az intézményhálózat és az intéze
tek szervezetének korszerűsítésében meg
történtek azok az első lépések, amelyek 
egy korszerűbb, hatékonyabb, „európaibb” 
börtönrendszer kialakulásához vezetnek. 
Sokkal nehezebb, aprólékosabb munkát, 
hosszabb időt igényel azonban az új kí
vánalmak kisebb szervezetekre és egyes 
munkakörökre történő lebontása, az új 
követelmények egyéniesítése.

Ennek tudatában, az országos parancs
nokság személyzeti és szociális főosztálya 
felkérésére állítottuk össze A szolgálati 
viselkedés lélektani kérdései című tan
tárgy oktatását célzó kísérleti programot. 
A képzés 40 órával 1992 első félévében 
indult meg két helyen, a Büntetés-végre
hajtás Tiszthelyettesképzó Iskolájában és 
a Belügyminisztérium Zászlósképző Is
kolájában.

Előzménye az egyes rendőri egységek
nél már korábban indított és azóta is si
kerrel működő „tréningprogram", amely
nek egyes elemeit a mi képzési anyagunk
ba is beépítettük.

A program a büntetés-végrehajtási in
tézetek őri állománya — ezen belül első
sorban a felügyelők — képzésére készült. 
E munkatársaink ma rendkívül nehéz kö
rülmények között dolgoznak. Nemcsak 
azért, mert nagyon túlterheltek, hanem 
azért is, mert nincsenek megfelelően fel
készítve azokra a sajátos helyzetekre, ame
lyekkel naponta találkoznak. Nem kapnak 
útmutatást, „taktikai utasításokat” arra 
vonatkozóan, hogyan viselkedjenek e szi
tuációkban.

Ő röknek,
fe lü gyelők n ek

Az őrök és a felügyelők esetében külö
nösen fontos lenne a régi és az új, a ha

gyományos és a korszerű pontos megfogal
mazása, mivel valószínű, hogy a börtö
nökben az ő szerepük megy át a legna
gyobb változáson. A hagyományos szemlé
let elsősorban őrző, fegyelmező attitűdöt 
és viszonyulást írt elő számukra, az új 
pedig a kezelésben való részvételt és 
együttműködést (is) igényli.

Az őrszemélyzet tevékenysége katonai 
szervezet keretei között, vertikális függő
ségi rendszerben, irányítói és végrehajtói 
tagolódásban, alá-fölérendeltségi viszony
ban történik. A pozíciókhoz a szervezet 
által meghatározott viselkedésmódok, sze
repek társulnak. Az őr és a felügyelő a 
szolgálati hierarchia alsó rétegében teljesít 
szolgálatot, amelyet parancsok, utasítások 
határoznak meg. Kreatív, önálló, kezde
ményező akciókra lehetősége alig van. Az 
eligazításon és jelentésen alapuló infor
mációcsere leszűkíti, személytelenné teszi 
kommunikációját. Kettős szerepben tevé
kenykedik: a hatalom birtokosa a fogva- 
tartottak relációjában, de a legalacso
nyabb beosztású és rendfokozatú személy 
a saját szervezetében. Tehát egyszerre a 
szolgálati hierarchia kiszolgálója és kiszol
gáltatottja, a hatalom birtokosa és eszköze. 
A munka „tárgyai” — a fogvatartottak 
— helyzetükből adódóan feszült, elége
detlen emberek, problémáikkal a velük 
legközvetlenebb kapcsolatban lévő őröket, 
felügyelőket terhelik, a börtönállapotokért 
őket hibáztatják. Pozitív, énerősítő visz- 
szacsatolást sem a fogvatartottaktól, sem 
az elöljáróktól, sem a „civü” társadalomtól 
nem kapnak. A kiégettség veszélye is el
sősorban őket fenyegeti. A kiégés szinte 
törvényszerű eredménye annak, hogy az 
őr jelentéktelen elismerést, ugyanakkor je
lentős büntetéseket kap, értékelése első
sorban hibái, helytelen cselekedetei fel
sorolásából és nem erényei számbavételé
ből áll, munkájának eredményessége rá
adásul objektív mutatókkal nem mérhető,
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de igazi lehetősége sincs arra, hogy tény
legesen befolyásolja azokat a folyamato
kat, amelyekért felelőssé teszik. Az őri 
személyzet szakmai identitása tehát ne
gatív visszacsatolásra épül, így elkötele
zettsége, a szervezethez tartozásának érzé
se, hivatástudata vagy sérül, vagy ki sem 
alakul.

Ö nism ereti leh etőség
A program kialakításakor arra töre

kedtünk, hogy elmélyítsük a résztvevők 
szakmai alkalmasságát, így reálisabb, ob- 
jektívebb képet kapnak önmagukról és 
cselekedeteik közvetlen hatásáról. Megis
mertettük őket — a napi élethez, gya
korlathoz kötötten — az alapvető pszi
chológiai és szociálpszichológiai mecha
nizmusokkal és folyamatokkal.

A program elméleti alapját a fejlődés-, 
a személyiség és a viselkedéspszichológiai 
ismeretek képezték. A módszerek is innen 
származnak. Főként önismereti, önjellem
zési lehetőségek, helyzetgyakorlatok és le
írások, valamint a témához kapcsolódó 
egyéb, úgynevezett „hozott” problémák 
megbeszélése kínálkozott hasznos formá
nak.

A hallgatók bevonása lehetőleg önként 
vállalt formában történt, vizsgakötelezett
séggel nem járt, érdemjegyeket sem ad
tunk. Törekvésünk az volt, hogy a pszicho
lógia, mint tantárgy a hallgatók érdeklő
dését felkeltse, munkájukhoz használható 
információkat és tudást nyújtson. Ehhez 
elsősorban színes módszertani változatos
ság és a realitáshoz közeli, a minden
napokban hasznos tematika illik. Mind
egyik témához gazdag feladatrepertoárt 
dolgoztunk ki, amiből a későbbiekben ki
választhattuk a legmegfelelőbbet, a csoport 
igényei, befogadóképessége szerint. Ebben 
a 40 órában tehát elsősorbn tapasztalad 
tanulást akartunk nyújtani a hallgatóknak, 
ehhez többféle módszert használtunk.

1. Helyzetgyakorlatok. A résztvevők 
a mindennapi életből vagy a büntetés-vég
rehajtási gyakorlatból vett szituációkat 
játszottak megadott instrukciók alapján. 
A helyzeteket videóra vettük és újrajátsz

va közösen elemeztük, mindig elsősorban 
az adott 4 óra fő témája szerint.

2. Elméleti előadások. Igyekeztünk 
minél lényegretörőbben, rövid, táblára írt 
vázlatokkal a hallgatók kérdéseit kiprovo
kálni, a téma feldolgozását megpróbáltuk 
lebonyolítani.

3. Csoportos beszélgetések. Leginkább 
a tanulókat foglalkoztató problémák ven- 
tillálását, a különböző vélemények ütköz
tetését szolgálták, a feszültség csökken
tésének és a tolerancia növelésének szük
ségességét tudatosították a résztvevőkben.

4. Önismereti kérdőívek, tulajdonság
listák, értéklisták. Elsősorban az énkép 
és az attitűdök, előítéletek tudatosítására 
irányultak. A személyesebb vonatkozású 
kérdőívet mindenki csak saját magának 
értékelte, iránymutatásaink alapján. A ke
vésbé személyes, ún. rangsorolásos felada
tokat összegezték és a csoport vélemé
nyeként elemezték.

5. A csoportos relaxáció és imaginá- 
ció bizonyos témáknál a fantázia segítő
jeként szerepelt, más esetekben pedig a 
testi és lelki kontrollt és ellazulást avatta 
a résztvevő saját élményévé.

G yakorlati hasznosság
A tematika elsősorban a gyakorlati 

hasznosság és használhatóság elv éré épült. 
Azt reméltük, hogy a hallgatók „megfer
tőződnek” a pszichológiai gondolkodás- 
móddal, a helyzetértékelést és az alkal
mazkodóképességet fokozó szemlélettel.

Az első két alkalommal az énkép, ön
ismeret és a szakmai identitás kérdéseit 
feszegettük. Nemcsak a pillanatnyi kép 
feltárása volt a célunk, hanem az érdek
lődés és a motiváció felkeltése is. Arra 
törekedtünk, tudatosuljon a hallgatókban, 
hogy munkájuk az alacsony társadalmi 
presztízs ellenére is fontos, amit lehet jól 
és lehet rosszul végezni. Emberekkel, em
berek között dolgoznak, munkaeszközük 
elsősorban a saját személyisegük. Ezért 
saját maguk és funkcióik minél alaposabb 
megismerése, a jobb emberismeretre való 
törekvés igen fontos, a sajat érdekükben 
is. így kerülhetők el a nagyobb kondik-
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tusok, így oldhatók meg gyorsan és ha
tékonyan a kritikus helyzetek.

Harmadik és negyedik találkozásunk
kor a kommunikáció témájával foglalkoz
tunk. Igen részletesen, helyzetgyakorlatok, 
elemzések sokaságával igyekeztünk kie
melni a verbális és nonverbális kommu
nikáció fontosságát az emberi kapcsola
tokban és a munkavégzésben. Sokszor dön
tő fontosságú, milyen gyorsan és pontosan 
vagyunk képesek felismerni a másik ember 
jelzéseit (akár szóbeli, akár metakommu- 
nikatív jelzések) veszélyhelyzetekben, pe
dagógiai szituációkban vagy preventív cél
zatú intézkedéseknél. Foglalkoztunk az 
egyenruha jelzésértékével, a személyesség 
és személytelenség kérdéseivel, az uni- 
formizálódás lehetőségeivel és veszélye
ivel a fogvatartottaknál és a személyi 
állománynál.

Az ötödik téma az előítélet volt. Kü
lönböző módszerekkel igyekeztünk felszín
re hozni, feltérképezni az előítéleteket. 
Ezt követően közösen próbáltuk megfo
galmazni, körülírni a vélemény, előítélet 
és attitűd közötti különbségeket, azok po
zitív és negatív funkcióit, szerepét a vi
selkedés prognosztizálásában, jelentőségü
ket és veszélyeiket a büntetés-végrehajtási 
munkában (etnikumok, devianciák stb.).

Hatodik alkalommal az együttműködés - 
röl volt szó. A helyzetgyakorlatok és más 
módszerek elsősorban az alá-, fölé-, és 
mellérendeltség átélését segítették elő, va
lamint néhány jellegzetes viszonyulási mó
dot, ezek adekvát alkalmazását. A sze
mélytelen szabályközvetítő magatartás és 
az empatikus befolyásoló viselkedés itt 
került megbeszélésre.

Mindenki tapasztalhatta a különböző, 
sokszor játékos gyakorlatokban, mennyire 
képes együttműködni vagy rábírni valakit 
az együttműködésre, mennyire toleráns 
vagy intoleráns másokkal szemben.

A hetedik az agresszió témaköre volt, 
amelyhez szervesen kapcsolódott az alá- 
rendelődés és az asszertivitás, valamint a 
félelem és szorongás fogalma. A helyzet- 
gyakorlatok elemzésekor beszéltünk a 
frusztráció fogalmáról s szerepéről, vala
mint az agresszió irányultságáról is.

Elemeztük a konkrét szakmai, szemé
lyiségbeli vonatkozásokat, a „börtönag
ressziót”, a fogvatartottak személyre, 
tárgyra, rezsimre irányuló indulatait, ezek 
lehetséges kezelési formáit, és a gyakor
latban sajnos sokszor megjelenő úgyneve
zett „provokált” agressziót a fogvatartott 
és a felügyelő viszonyában. Lényeges, pre
ventív hasznosságé lehet a felügyelő szá
mára, ha tudatosítja, hogy számos 
rendkívüli esemény provokatív vagy hibá
san megválasztott bánásmód, intézkedés 
következménye. Ugyanüyen lényeges 
szempont a szakmai munkában a félehni 
vagy szorongásos helyzetek felismerése, 
mert előre vetít bizonyos elkövetői szán
dékot (falcolás, öngyilkosság, támadás, 
szökés).

Szorosan kapcsolódott az előzőekhez
— a szocializáció folyamatának befejező 
szintjeként — a kontrollfunkciók tárgya
lása. Leggyakrabban használt módszerün
ket itt színesítette az is, hogy megtörtént 
fegyelmi eseteket, azok kivizsgálását és 
magát a fegyelmi tárgyalást játszották el 
és elemezték a hallgatók, átélve elkövetői 
és elbírálói szerepeket.

A kilencedik téma a fogvatartottak 
kóros személyiségével, a szélsőséges vi
selkedés megnyilvánulásaival foglalko
zott. Érintettük a gyógyító-nevelő cso
portokat, azok létrehozásának célját, az 
ott folyó szakmai munkát. A felügyelők 
sok esetben viszontagresszióval reagálnak 
a személyiségzavaros fogvatartott opponá
ló viselkedésére, azt személyes sérelem
ként élik meg és önmagukra, valamint a 
fogvatartottakra is káros módon „lépnek 
be” a szituációba, ellenkező esetben pedig
— például az értelmi fogyatékosoknál — 
lekezelően, sértően, a fogvatartott állapo
tát igen rossz értelemben vett „humorral” 
kezelik. Nyüván nem diagnosztikai pon
tossággal, de szélsőséges viselkedés észle
lésekor a felügyelőnek gondolnia kell arra, 
hogy a fogvatartott reakciója nem feltét
lenül a közhasználatban olyan gyakran 
hangoztatott „elvetemültségből, alatto
mosságból” származik. Az üyen helyzetek 
adekvát kezelése rendkívüli eseményeket 
előzhet meg.
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Az utolsó találkozás elsősorban az át
tekintést, összefoglalást szolgálta. Az első 
alkalommal megkötött szerződés és a vál
lalások értékelése után javaslatokról, ész
revételekről beszélgettünk. Végül egy név
telenül kitöltött kérdőíven a csoport tag
jainak véleményét kértük erről a kísérleti 
oktatásról.

T apasztalatok,
ten n iv a ló k

A két iskolában különböző életkorú és 
létszámú hallgatók vettek részt, akik az 
új tantárgyról csak nagyon felszínes ko
rábbi információkkal rendelkeztek. A ta
nári kar és a hallgatók kíváncsisággal, 
várakozással és érdeklődéssel fogadták az 
új képzési formát. A tantárgy vázlatos 
ismertetésekor az iskolák vezetői a témá
kat szükségesnek vélték, a tanterv lényeges 
kiegészítőjének tekintették.

A hallgatók örültek annak, hogy be
folyásolhatják a javasolt módszereket, ak
tív részesei lehetnek a munkának, s ez 
nem „minősítés”, „csak” feladathelyzet a 
számukra. A szemtől szembe csoporthely
zet újdonsága azért néhányukban bizony
talanságot keltett. Az őszinte, nyílt vé
leményalkotás érdekében még a munka 
elején ún. csoport-titoktartásra tettünk ja
vaslatot, amelyet mind a két csoport el
fogadott.

Jó néhányan ugyanis tartottak a sze
mélyeskedéstől, a magánéletbe történő be
avatkozástól, a megítéltetéstől, a szemé
lyes bevonódás szülte konfliktushelyzetek 
kialakulásától.

Mindkét csoport aktív részvételt, őszin
teséget és fegyelmet vállalt a közös mun
kában. Ez alkotta az oktatás „szerződéses 
kereteit”.

A két csoport különbözőképpen fogad
ta a technikai megoldásokat: a zászlós
képző iskola hallgatói szívesebben vé

gezték a kérdőíves — akár egyéni, akár 
csoportos — feladatokat, a helyzetleírá
sokat, és azok elemzését. Ezekben a cso
port szinte minden tagja aktívan részt 
vett. Ugyanakkor nem szívesen vállalták 
akár csak szerepjáték formájában sem a 
helyzetgyakorlatokat, a témák megjelení
tését. Ennek oka feltehetően életkori sa
játosságaikra vezethető vissza.

A tiszthelyettesképző iskola hallgatói 
éppen ellenkezőleg: szívesen "játszottak", 
kedvelték a helyzetgyakorlatokat, a videós 
technikát, a relaxációs, meditációs tré
ninghelyzeteket, kevésbé a helyzetleíráso
kat és a kérdőíves feladatmegoldásokat.

Egységes volt a hallgatók véleménye 
abban, hogy szakmájukat a társadalom 
negatív megítélése kíséri, de a szakmán 
belül is, hiába hangoztatják a felügyelői 
munka fontosságát a büntetés-végrehajtási 
hierarchiában, ez a terület „élvezi” a leg
alacsonyabb megbecsülést anyagi és er
kölcsi értelemben egyaránt. Mindkét cso
port kifejezte, hogy tagjai mellőzöttnek 
érzik magukat, igényelnék, ha többet tö
rődnének velük. Nagy élményt jelentett 
számukra, hogy a csoportfoglalkozásokon 
jobban megismerték egymást, viszonyulá
saik megváltoztak, nagyobb toleranciát 
mutattak egymás iránt.

A kísérleti program tanulságai tuda
tosították bennünk, hogy a pszichológia 
oktatása a tiszthelyettesek képzési prog
ramjában hasznos, olyannyira, hogy a már 
említett két iskola mellett célszerű lenne 
véglegesen bevezetni a Rendőrtiszti Főis
kola bv. tagozatán is, nem beszélve arról, 
hogy a testülethez belépő új őrök speciális 
büntetés-végrehajtási pszichológiai alkal
massági vizsgálatát is érdemes lenne meg
fontolni.

Beck Gyöngyi—Klettner Anikó— 
Matiasovics Mária


