
TAPASZTALATCSERE

Vezeklés
Az emberöléssel és a lopással 

vádoltak összehasonlítása
Az emberölés a legdrámaibb bűncselekmény. Milyen személyiségek 
azok, akik még nem mondhatók -  köznyelven szólva -  gyilkosnak, 
akiket még nem ítéltek el, de már nem ártatlanok? Bár a különböző 
antiszociális életvezetés eltérő személyiséggel jár együtt, mégis ta
lálhatók olyan vonások, amelyek nagy általánosságban előfordul
nak azoknál, akik valamilyen módon bűncselekményt követtek el, 
illetve akiket ezzel vádolnak.

Az általam vizsgált személyek emberöléssel vádolt előzetesen fogva tartott férfiak 
voltak. Kontrollcsoportnak nem erőszakos bűnelkövetőket, hanem lopással vádolt előze
tes férfiakat választottam ki, hogy ezáltal szembetűnőbbek legyenek -  amennyiben azon 
hipotézis igazolódik, hogy a különböző típusú bűncselekmény elkövetőit eltérő személyi
ségjegyek jellem zik- az erőszakos bűnelkövetéssel, az emberöléssel, és a nem erőszakos 
bűncselekménnyel, a lopással vádoltak személyiségbeli különbségei.

A vizsgálatot három bv. intézetben: a Bács-Kiskun Megyei, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei és a Fővárosi Bv. Intézetben végeztem. Egyrészt azért, mert egy büntetőintézet
ben viszonylag kevés olyan emberöléssel vádolt előzetes volt, akinek használható a vizs
gálati eredménye, ami nem azt jelentette, hogy az SCPl-eredményei (Kaliforniai Pszicho
lógiai Kérdőív) nem bizonyultak korrektnek, illetve egy-egy bv. intézetben nem találtam 
elegendő számú vizsgálati személyt, másrészt célszerű több vizsgálati helyszín alkalma
zása, mivel az egyes bv. intézetek légköre nem egyforma; befolyásolólag hathat a fogva- 
tartott börtönadaptációs jellemzőire.

Mindenkivel közöltem, hogy ha elfogadja, vizsgálatban vehet részt, de természetesen 
ennek nem köteles alávetnie magát, viszont a kiléte rejtve marad.

Az intelligenciamérésére a/?ave«-toztef alkalmaztam, amely nonverbális teszt, az ál
talános feladatmegoldó intelligenciát méri.

A személyiségjellemzők vizsgálatára a már említett SCPI-tesztet használtam, amelyet 
a mindennapi társas viselkedés jellemzésére és előrejelzésére állítottak össze. Az SCPI- 
teszt ún. többváltozós, strukturált kérdőív, amelynek kitöltésekor a vizsgált személynek 
háromszáz kérdés esetében kell eldöntenie, hogy az állítás rá vonatkoztatva igaz vagy 
nem.
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Ez négy skálacsoportot tartalmaz.
I. skálacsoport: interperszonális hatékonyság, kiegyensúlyozottság, szociális ügyes

ség, önbizalom mutatói: 1. dominancia (do*), 2. státusz elérésére való képesség (cs), 3. 
szociabilitás (sy), 4. szociális fellépés (sp), 5. önelfogadás (sa), 6. jó közérzet (wb), 7. szo
rongás (an).

II. skálacsoport: a felettes én-funkciók erősségét méri: 8. felelősségtudat (re), 9. szo
cializáltság (so), 10. önkontroll (se), 11. tolerancia (to), 12. énerő (es), 13. jó benyomás
keltés (gi), 14. közösségiség (cm).

III. skálacsoport: intellektuális hatékonyság és a teljesítmény motivációs háttere sze
rint a következőkből áll: 15. teljesítményelérés konformizmus útján (ac), 16. teljesít
ményelérés függetlenség útján (ai), 17. intellektuális hatékonyság (ie).

IV. skálacsoport: az érdeklődés irányultsága, a személyiség plaszticitásának muta
tói. [18. pszichológiai érzék (py), 19. empátia (em), 20. flexibilitás (fx), 21. nőiesség (fe).]

Az alábbi három skála a teszt eredményeinek korrektségét méri: -  jó közérzet (wb), -  
jó benyomáskeltés (gi), -  közösségiség (cm).

A vizsgált személyek börtönadaptációs jellemzőit a dr. Boros János és dr.Münnich 
Iván által létrehozott kérdőívvel mértem, amely 7 skálát foglal magában:

1. Általános rossz alkalmazkodás (á)
2. Agresszió (agr)
3. Autoagresszió (au)
4. Tiszteletlenség (t)
5. Üzletelés (ü)
6. Munkakonfliktus (m)
7. Rendetlenség (r)
A vizsgálati eredmények elemzésekor kiderült, hogy az emberöléssel vádoltak intel

ligenciája átlagos, a lopással vádoltaké az alacsony övezetbe esik.
Az SCPI elemzésekor megállapítottuk:
I. 1. Dominancia: Az emberöléssel vádoltak értéke alacsony, melynek főbb jelentése: 

érzéketlen, felelőtlen, türelmetlen, szubmisszív;
2. Státusz elérésére való képesség: Az emberöléssel vádoltak átlagon aluli értéke olyan 

személyeket jelöl, akik nem igazán rendelkeznek azokkal a személyiségi adottságokkal, 
amelyek alapul szolgálnának ahhoz, hogy szociális közösségekben vezető pozícióra te
gyenek szert, míg a lopással vádoltak ezen paramétere közepes szintű;

3-4. A szociabilitás (sy), a szociális fellépés (sp) értékei átlagosak mindkét csoport
nál, de ezen övezetben a lopással vádoltak pontszáma magasabb, azaz könnyebben illesz
kednek be a közösségbe, valamivel nagyobb szociális erőtérrel bírnak;

J. Mind az emberöléssel, mind a lopással vádoltak önelfogadása közepes szintű, de a 
lopással vádoltak ezen jellemzője, valamint önismerete jobb;

6. A jó  közérzet mértéke a vizsgált személyeknél átlagosnak mondható;
7. A szorongás bár mindkét csoportnál az átlagövezetbe tartozik, de az emberöléssel 

vádoltaknál jóval magasabb;

*A zárójelben a fogalom angol nyelvű megfelelőjének rövidítése található
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11. 8. A felelősségtudat minden személynél alacsony, amely a társas kapcsolataikban 
megbízhatatlan, kiegyensúlyozatlan személyeket azonosítja;

9. A szocializáltság, amely a szociális érettség és a szociális felelősségérzet mértékét 
állapítja meg, az emberöléssel vádoltaknál alacsony, a lopással vádoltaknál közepes szin
tet jelez;

10. Mind az emberöléssel, mind a lopással vádoltak átlagos szinten képesek kontrol
lálni magukat;

/ / . A  szociális interakciókban keletkező feszültségek tűrése, az egyéni és közösségi 
érdekek harmonikus egyeztetése alacsony szintű az emberöléssel vádoltaknál;

12. Az énera szempontjából az emberöléssel vádoltak pszichikailag kiegyensúlyozat
lan ego-funkciókkal jellemezhetőek, bizonytalan, intoleráns személyek;

13. Mindkét csoport személyei átlagos mértékben tulajdonítanak jelentőséget annak, 
hogy mások hogyan reagálnak rájuk;

14. A közösségiség mutatói közepes szintűek.
///. 15-16. Mind a konformizmus, mind a függetlenség útján történő teljesítményelé

rés értékei átlagosnak mondhatók, és számottevő különbséget nem mutatnak egyik cso
portnál sem;

17. Az emberöléssel vádoltak a szellemi tevékenység iránt az átlagosnál alacsonyabb 
szinten érdeklődnek, a mentális erőfeszítést nem sokra értékelik;

IV. 18-19. Átlagos interperszonális érzékenységgel és érzelmi rezonanciakészséggel 
jellemezhető mind a két csoport, tehát nem mondhatók érzéketlennek;

20. A kognitív tevékenység rugalmassága, az alkalmazkodási képesség fejlettségi 
szintje közepes;

21. A feminitási értékek egyik csoportnál sem jeleznek erőteljes férfias, illetve nőies 
viselkedésformát, valamint érdeklődést.

Az első bűntényesek és a visszaeső előzetesek személyiségjellemzőit összevetve a kö
vetkező skálákon adódott releváns különbség:

Az emberöléssel vádoltaknál az énerő tekintetében az első bűntényesek értéke „ép
pen” átlagos, a visszaesőké alacsony. A flexibilitás-skálán -  bár mindkét eredmény a kö
zépső övezetbe tartozik, de -  a visszaesők szociális viselkedése flexibilisebbnek mond
ható.

A lopással vádoltaknál a szocializáltság-skála értéke, amely a felettes én-funkciók mű
ködésének hatékonyságát jelzi, az első bűntényeseknél átlagos, a visszaesőknél pedig át
lagon aluli.

Börtönadaptációs kérdőív
A kérdőív elemzése ezt mutatta:
1. Általános rossz alkalmazkodás a lopással vádoltak nyolcvan százalékánál, az em

beröléssel vádoltak közel hatvankét százalékánál várható. Felmerül a kérdés: miért ilyen 
irányú az eltérés, amikor azon személyiségjellemzők, mint jó közérzet, tolerancia, énerő 
a lopással vádoltaknál alacsonyabb, miközben a nagyfokú szorongás alapján e skála jel
lemzőinek magasabb százalékban való előfordulása inkább az emberöléssel vádoltaknál
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lett volna valószínűsíthető. A válasz e kérdésre talán az lehet, hogy akár bevallja, akár 
nem, de ha az emberölést elkövette, akkor „megérdemelt vezeklésként” fogja fel a bör
tönt, amennyiben a lelkiismerete működésbe lép.

2. Az agresszió-skála értékei mind a két csoportnál 52 százalék körül mozognak.
3. Azautoagresszió az emberöléssel vádoltaknál magasabb százalékban fordulhat elő, 

amelyre magyarázatként az 1. pontban leírtak hozhatók fel.
4. A tiszteletlenség előfordulása hasonló értékeket mutat mindkét csoportnál.
5. Az üzletelés magasabb százalékban várható az emberöléssel vádoltaknál. Ok kevés

bé érzékenyek a közösségi normákra, szocializáltságuk, felelősségtudatuk alacsonyabb 
szintű, mint a lopással vádoltaké, így a szabályokat könnyebben megszegik, ezért a ren
detlenség bekövetkezése is több embernél várható, mint a lopással vádoltak között.

6. Munkakonfliktus az emberöléssel vádoltaknál kis mértékben, de a lopással vádol
taknál még ennél is alacsonyabb százalékban valószínű.

A börtönadaptációt mérő kérdőív valamennyi skáláján különbség adódik mindkét cso
portnál az első bűntényesek és a visszaesők eredményei között.

A visszaesőknél magasabb az általános rossz alkalmazkodás, agresszió, autoagresszió 
előfordulásának nagy a valószínűsége az emberöléssel és a lopással vádoltak között egya
ránt. Aki volt már börtönben, kétségkívül jobban tisztában van a benti élet törvényszerű
ségeivel, az írott és íratlan szabályokkal, de ez nem azt jelenti, hogy minden visszaeső job
ban tűri a fogva tartás által előidézett deprivációkat.

A tiszteletlenség előfordulási százaléka az emberöléssel vádoltak között a visszaesők
nél alacsonyabb, mint az első bűntényeseknél, míg a lopással vádoltaknál ez fordítva ala
kult.

A rendetlenség-skála értékei is ilyen tendenciát jeleznek, amelyre magyarázatként 
szolgálhat az, hogy ha „megáll” a bűncselekmény, amellyel vádolják az illetőt, akkor az 
emberöléssel vádoltak jelentősen hosszabb időre rendezkedhetnek be a börtönben, minta 
lopásért elítéltek, így talán az emberöléssel vádoltak jobban figyelnek a felügyelettel 
szembeni viselkedésükre, bár mindkét csoportnál befolyásolólag hathatnak a börtönbéli 
tapasztalatok.

Az üzletelés mind az emberöléssel, mind a lopással vádoltaknál a visszaesők esetében 
várható nagyobb valószínűséggel, mivel ők már ismerik az illegális gazdasági ügyek til- 
tottságából eredő kockázatosság miatti hátrányok mellett azok előnyeit is, mint például 
kedvezőbb megélhetés a börtönben.

A munkavégzéssel kapcsolatos konfliktusok mindkét csoportban a visszaesőknél ala
csonyabb százalékban várhatók, sőt a lopással vádolt visszaesőknél ez nulla százalék. 
(Legalábbis a vizsgált minta személyeinél.)

Ezen vizsgálat csupán töredéke egy lehetséges vizsgálatsorozatnak, amely mind a 
nem, mind a bűncselekmény tekintetében bővített mintát tartana szükségesnek.

Kozák Mónika


