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Aggodalmak
A bv. tisztviselők stressze és 

öngyilkossága
Miképpen csökkenthető a stressz és hogyan vehetjük elejét az ön- 
gyilkosságoknak? Ezek a kérdések érintik szakterületemet. Megkí
séreltem megismerni a magyarországi rendszert, részben olyan for
rásokból, mint dr. Boros János remek cikke, amely a The Keepers 
Voice (1994) szaklapban jelent meg, valamint dr. Estók József érde
kes dolgozatából, amely két évvel ezelőtt Kromerizben kapott fóru
mot. Mondanom sem kell, a büntetés-végrehajtási munka stresszel 
teli és ennek jó része abból következik, hogy ezt a munkát nem érti 
és nem értékeli eléggé a társadalom.

Feltárok néhány általános gondolatot a 
stresszről és az öngyilkosságról, ezenkívül 
képet adok saját tapasztalataimról. Remé
lem, hogy amiket elmondok, mind hasz
nos. Túl az öngyilkosság és a stressz vonat
kozásain, szeretném ráirányítani a figyel
met a szervezeti hiányosságokra. Az elvi 
irányokat egy szervezet vagy a kormány 
maga állapítja meg, de akik működésbe 
hozzák, ennél alacsonyabb szinten foglal
nak helyet. A programokat megvalósítók 
napról napra szembesülnek ennek a politi
kának a nem szándékolt, de gyakran fontos 
következményeivel.

Az Egyesült Államokban például szé
les körű igény nyilvánult meg azzal kap-

E
csolatban, hogy a büntetések keményeb
bek legyenek, valamint hogy szigorúbban 
döntsenek a probációval és a feltételesség
gel kapcsolatban, ami megfelelő ellenlépés 
lehet a növekvő bűnözéssel szemben. Te
szik ezt anélkül, hogy elegendő tőkét bo

csátottak volna rendelkezésre, hogy a meg
lévő büntetés-végrehajtási intézményeket 
bővítenék és hogy több büntetés-végrehaj
tási munkatársat alkalmaznának. Ez a kö
vetkezetlenség túlzsúfoltságot eredménye
zett a börtönökben és a fogdákban, így túl
zott teher hárul az intézményekre és a bün
tetés-végrehajtási tisztekre. Valójában ne
héz lenne ennél jellemzőbb színteret talál
ni, ahol ennyire növekedne a stressz.

Az öngyilkossági tanulmányban a pszi
chiátriai megközelítés domináns hangsúlyt 
kap, ily módon a szociológiai tényezők 
majdnem elsikkadtak. Ebbe a társadalom- 
tudományi fókuszba az öngyilkosság 
kóroktanában inkább a foglalkoztatási, 
szervezeti és társadalmi tényezők kerültek, 
mintsem a pszichológiai tényezők, mint 
például a depresszió vagy a PTSD (utóla
gos kóros stressz-rendellenesség). Ez a 
korrekció szükséges a pszichológiai meg
közelítés túlzott dominanciájával kapcso-



TANULMÁNY

latban az öngyilkossági tanulmányban. Ez 
a megközelítés sokkal inkább kiegészíti a 
pszichiátriai tanulmány eredményeit.

A szociológiai tényezők furcsa módon 
magyarázzák a büntetés-végrehajtási tisz
tek között előforduló öngyilkosságok 
problémájának elhanyagolását. Különös, 
hogy így tesznek a társadalomtudomány te
rületén tevékenykedő kollégáim, az ön
gyilkosságtan szakértői és a büntető igaz
ságszolgáltatás munkatársai is. Vonakodás 
tapasztalható a rendőrségi öngyilkossá
gokkal való szembesülést illetően is, de ez 
a téma a büntetés-végrehajtási tisztek ese
tében teljességgel tabu. Növekszik a rend
őrségi öngyilkosságok irodalma és már né
hány statisztikai adat is rendelkezésre áll 
ezzel kapcsolatban. Tudomásom szerint 
egy cikktől (Kamerman, 1995) és néhány 
alkalmi említéstől eltekintve, amelyek 
rendszerint részei a büntetés-végrehajtási 
tisztek között általában előforduló öngyil
kosságok elemzésének, nem létezik olyan 
munka, amely kizárólag a büntetés-végre

hajtási tisztek öngyilkosságának témakö
rével foglalkozna.

Ezzel ellentétben a rabok öngyilkossá
gának jelentékeny irodalma van. Valójá
ban Alison Liebling (1992) Öngyilkosság a 
börtönben című kiváló könyvében -  egyi
ke azon kevés tanulmányoknak, amelyek 
egyáltalán említést tesznek a büntetés-vég
rehajtási tisztek között előforduló öngyil
kosságról -elism erte, hogy a rabok öngyil
kosságáról végzett kutatásai során lett kí
váncsi a tisztek öngyilkosságának kérdésé
re.

A kutatás tanulságai közül fontos, hogy 
az állomány eléggé készségesnek bizo
nyult az adott témával kapcsolatban (rab
öngyilkosság), de gyakran kérdezték, va
jon az állományi öngyilkosságok, dep
ressziós betegségek, a stressz és egyéb 
problémák tárgyát képezik-e a kutatásnak.

Beszélgettem a büntetés-végrehajtást 
irányító minisztériumok, a börtönszolgála
tok képviselőivel több államban, ország
ban, városban, az Egyesült Államokban

Még ma is tabu a börtöntisztek öngyilkosságának témája
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A közvéleményt nem nagyon érdekli, mi történik a börtönökben

éppúgy, mint számos egyéb országban. 
Mindannyian egyetértettünk abban: a bün
tetés-végrehajtási tisztek öngyilkossága ál
talában komoly probléma, de az ő saját te
rületükön ez nem igazi gond. A raböngyil
kosságok témaköre rendszerint szerepel a 
kiképzési programok anyagában, ami az 
Egyesült Államok nagyobb büntetés-vég
rehajtási körzeteit illeti (az Amerikai Bün
tetés-végrehajtási Társaság pl. közzétesz 
egy kiképzési csomagot a raböngyilkos
sággal összefüggésben), de kevés olyan 
körzet van, ahol ilyen csomag rendelkezés
re állna a tisztek öngyilkosságáról. Az 
Egyesült Államokban a raböngyilkosság 
fontossága abból a félelemből ered, hogy a 
rabok pereskedni fognak. A peres eljárás az 
a rugó, amely sok amerikai szervezet tevé
kenységét mozgatja.

Sokkal kevesebb figyelmet fordít a szé-
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les nyilvánosság és az akadémikusok köre 
a büntetés-végrehajtási tisztekre, mint a 
rendőrségre. Számos tényező magyarázza 
ezt az egyenlőtlen érdeklődést. Először is a 
büntetés-végrehajtási tisztek munkájukat

nem annyira a nagyközönség szemeláttára 
végzik. Ez tükrözi az általános kelletlensé- 
get a börtönökben folyó tevékenységgel 
kapcsolatban. Miután a bűnözőt lakat alá 
rakták, a közvélemény nem óhajt a továb
biakban hallani róla. A nagyközönség szá
mára, miután a bűnözőt bezárták, a problé
ma megoldódott.

A rendőrség a nyilvánosság előtt végzi 
munkáját, a büntetés-végrehajtási tisztek 
viszont a nagyközönség látókörén kívül 
dolgoznak. A rendőrséget úgy tekintik, 
mint a jó állampolgárok védelmezőit (leg
alábbis akkor, ha kapcsolatuk jó  a nyilvá
nossággal), míg a büntetés-végrehajtási 
tiszteket úgy tekintik, mint a társadalom 
szemetének őrzőit. Valójában innen ered a 
fogalomhoz kapcsolódó rossz hírnév.

Valószínűleg a média részéről meg
nyilvánuló kisebb figyelem eredményezi 
azt, hogy a büntetés-végrehajtási tisztek 
foglalkozását, együtt annak stresszhatásá
val, sokkal kevésbé értik meg, mint a rend
őrségi munka nehézségeit. Annak ellenére, 
hogy viszonylag kevés minisztérium van,
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amely adatokat tart nyilván a büntetés
végrehajtási tisztek öngyilkosságáról, a je 
lenség természetesen létezik. Jó néhány ha
sonlóság van a népességi jellemzőkben és 
bizonyos tényezők jelenlétében az öngyil
kosságok kóroktanát illetően, mint például 
a munkával összefüggő stressz, az alkohol- 
és kábítószer-élvezet, továbbá pszicholó
giai tényezők. A depresszió, az öngyilkos- 
sági ráta a büntetés-végrehajtási tisztek 
esetében bizonyára éppen olyan magas, 
mint a rendőrtisztek körében. Nem valószí
nű, hogy alacsonyabb lenne a vártnál, fő
ként ha összehasonlítjuk a büntetés-végre
hajtási tiszteket azzal a mintával, amelyet 
az általános népességből vennénk.

Némi statisztikai adattal azért rendel
kezünk a büntetés-végrehajtási tisztek ön- 
gyilkosságáról. New York városban példá
ul a Büntetés-végrehajtási Minisztérium, 
amelynek kb. 10 000 fős az állománya, az 
elmúlt öt évben a következő öngyilkossági 
számadatokat produkálta: 1996 (a mai na
pig 0), 1995 (1) (2), 1994 (2), 1993 (2), 
1992(3) 1992(3). New York állam városi 
rendőr parancsnoksága, amelynek állomá
nya megközelítőleg háromszor akkora, a 
következő öngyilkossági adatokat ismeri 
az elmúlt öt évről: 1996 (a mai napig 1), 
1995 (7), 1994 (12), 1993 (8), 1992 (1) 
1991 (5). Igaz, ezek a számok túl kicsinyek 
ahhoz, hogy tisztán „százalékos arányról” 
beszéljünk, két fontos dolgot mégis el
mondhatunk. Először: a büntetés-végre
hajtási tisztek öngyilkossága egyáltalán 
nem olyan súlyos probléma, mint a rendőr
öngyilkosságoké. Másodszor: az öngyil
kosságok száma majdnem bizonyosan na
gyobb, mint amelyet jelentettek.

A munkahelyi stressz bizonyosan 
egyik oka az öngyilkosságoknak, ámbár 
ennek pontos szerepét nagyon nehéz meg

érteni. Egyfelől a stressz mint kiváltó ok és 
mint hatás, összekapcsolódik egyéb ténye
zőkkel, az alkohollal, a kábítószer-élvezet
tel és a depresszióval, a reménytelenséggel. 
A stressz súlyosbíthatja az alkohol-élveze
tet és viszont, az alkoholélvezet stresszel 
teli munkahelyi életet idézhet elő. A mun
kahelyi stressz jó  barométere mindezeknek 
és az egyéb problémáknak is.

A büntetés-végrehajtási tisztek élete 
társadalmilag nem légüres térben zajlik. A 
társadalomban bekövetkező változások 
nemcsak a bűnözéssel és annak megelőzé
sével kapcsolatosak, de hatással vannak az 
öngyilkossági rátára is. Az Egyesült Álla
mokban az öngyilkosságot egyre inkább 
úgy tekintik, mint már „nem annyira elfo
gadhatatlan” megoldását a problémák ke
zelésének, különös tekintettel az idősekre 
és a halálos betegekre. Az öngyilkosság 
társadalmi megítélése is hatással lehet an
nak valószínűsítésére, hogy a büntetés
végrehajtási tisztek az öngyilkosságot vá
lasztják problémáik megoldására.

A társadalmi tényezőkön túl a szerve
zetek ugyancsak hatással vannak az öngyil
kosság valószínűségére. Nyilvánvalóan a 
büntetés-végrehajtási intézmények bizo
nyos fokig meghatározzák, hogy egy adott 
munkakör milyen mértékig lehet stresszel 
teli, melyek azokat a programok, amelyek
kel kiküszöbölhető a stressz. A parancs
nokságok ezzel ellentétben pénzügyi, vala
mint politikai nyomással küzdenek, korlá
tozottak a lehetőségeik, bármennyire jó 
szándékúak is.

Az Egyesült Államok néhány nagy 
büntetés-végrehajtási intézménye rendel
kezik tanácsadási vagy pszichológiai szol
gálattal, amely az állomány rendelkezésére 
áll. Néhány büntetés-végrehajtási egység a 
maga nemében egyedülálló tanácsadási
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A jó munkahelyi közérzetnek is meg kell találni a kulcsát

programmal rendelkezik. Ezek nyilvánva
ló előnye például a viszonylag alacsony 
költség és a bizalom, amely széles körű ta
pasztalatokból ered. Igaz, e programok né
hány büntetés-végrehajtási tisztet elbátor
talaníthatnak, hiszen a szolgálat nyújtotta 
előnyök igénybevételével személyük eset
leg ismertté válik. Ezt szem előtt tartva a 
Los Angeles-i rendőr-főparancsnokság a 
pszichológiai szolgálat programját elkülö
nítette a parancsnokságétól mind szerveze
ti, mind gyakorlati értelemben.

Az öngyilkosság-megelőzési progra
mokkal hasonló a gond. A megnevezés: a 
megelőzés, valószínűleg megtévesztő. Ha 
a számok túl kicsik, nehéz bizonyítani a 
megelőzés tényét, még akkor is, ha az való
ban megvalósult. New York államban pél
dául a rendőr-főparancsnokság beállított 
egy öngyilkosság-megelőzési programot 
videofilmmel, azt kísérő tréninggel, sőt 
1990-től 1993-ig nagyobb tanulmány meg
születésének tervével. 1992-ben, a kikép
zési tanulmány második évében, az öngyil

kossági „arány” 1-ről 6-ra ugrott az 1990- 
es évihez képest. Tovább menve 8-ra emel
kedett 1993-ban, majd 12-re 1994-ben. 
Fontos év volt hát 1992 a megelőzési prog
ram összefüggésében? Nem mondhatnánk. 
Az ugrás lehet a program következménye, 
de azon egyszerű tény eredménye is, hogy 
az állomány tagjai vajon mekkora figyel
met szenteltek („Hawthrone hatás”) a kér
désnek. Minthogy a számok igen kicsik 
voltak, nehéz megállapítani, vajon minek 
köszönhető ez az ugrás.

Valószínűleg más tényezők is közreját
szottak abban, hogy az öngyilkosságok 
száma 1990 és 1995 között megemelke
dett. Az őrségváltás New York város rend
őrparancsnokságának élén félelmetes hatá
sú volt. Három főparancsnok, továbbá jó 
néhány állományi vezető távozása destabi
lizáló légkört teremtett. Amikor egy fa alatt 
megmozdul a föld, az érett gyümölcsök le
pottyannak a földre. Ráadásul ebben az 
időszakban új polgármestert választottak, 
aki esküdözött, hogy kisöpri a múltbeli kor
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rupciót. Végül 1994-ben a Mollen-bizott- 
ság, hogy kivizsgálja a rendőrségi korrup
ciót, jelentést készített, amelynek követ
keztében bizonyos számú büntető feljelen
tés született a parancsnokság tagjaival 
szemben.

Az öngyilkossági hajlam felmérése 
kézzelfoghatóbb megközelítése a megelő
zésének (lásd: Sánchez és Kamerman, 
1992). Azzal az előnnyel jár, hogy kísérle
tet tesz a pszichológiai és viselkedési prob
lémák megragadására. A parancsnokságok 
kötelesek elemezni az öngyilkossági 
számadatokat, és gyűjteniük kell az ezzel 
kapcsolatos adatokat, és vizsgálniuk kell 
minden öngyilkossági esetet olyan techni
kákat fölhasználva, mint például a bonco
lás (Shneiman, 1981). Ez nemcsak a prob
léma átfogóbb felmérését segíti, de javítja 
a megfelelő tervezést, nyilvánvalóvá téve, 
hogy a büntetés-végrehajtási parancsnok
ság törődik az állománnyal.

Azok a programok, amelyek a stresszt 
veszik célba, hasonló funkciójúak és ha
sonló a problémakörük is. Sok stresszcsök- 
kentési programnak az a nem szándékolt 
velejárója, hogy a felelősséget a büntetés
végrehajtási tiszt személyére hárítja, ke
vésbé magára a szervezetre vagy a társada
lomra, amely elősegíti a stresszt. Az ön- 
gyilkosság egyik pszichológiai vonatkozá
sa a külső kontroll hiánya, vagyis az az ér
zés, hogy senki nem gyakorol ellenőrzést 
azon erők felett, amelyek az egyén életére 
hatással vannak. A stresszteli időszakok 
váltják ki ezt, kevésbé a lelki tévelygés, 
sokkal inkább a valóság pontos felmérése.

Amikor New York rendőrparancsnok
ságán átalakították a szolgálati rendet, le
hetővé téve a tiszteknek, hogy fontos csalá
di kötelezettségeiknek eleget tehessenek, 
ez javította a morált. Nemcsak azért, mert

csökkentette a konfliktushelyzetet a család 
és a munkahelyi kötelezettségek között, 
hanem mert látták, hogy a főparancsnokság 
felismerte a családi élet, valamint tisztjei 
magánéletének fontosságát. Vajon mit 
éreznek a büntetés-végrehajtási tisztek, ha 
látják, hogy jól fizetett, pszichoterápiában 
jártas szakembereket alkalmaznak a rabok 
pszichológiai gondjainak kezelésére, velük 
viszont jóval kevésbé törődnek?

Ha az öngyilkosságra figyelünk, nem 
kerülhető ki a depresszió, a reményvesz- 
tettség, az alkohol- és a kábítószer-élvezet 
kérdése, de közvetve azokkal a gondokkal 
is foglalkoznunk kell, amelyek a legna
gyobb haszonnal kecsegtetnének az ön- 
gyilkosságot megelőző programok felépí
tésekor. Ide sorolandók a pszichológiai 
vizsgálatok, amelyek névtelenséget nyúj
tanak és mind igazgatásilag, mind tényle
gesen az állományi részlegben működnek. 
Vajon milyen üzenetet tartalmaz az állo
mány számára, ha a parancsnokság olyan 
stresszcsökkentő programot, indít, amely 
kizárólag az egyénre hárítja a felelősséget, 
de elmulasztja célba venni a szervezeti 
stresszforrásokat? A helyesen megterve
zett stresszcsökkentő és öngyilkosság
megelőzési programok beindítása már ön
magában is emeli a morált, függetlenül at
tól, mennyire hatékony a stressz csökken
tésében avagy az öngyilkosság megelőzé
sében. Az üzenet nyilvánvaló: kifejezi a 
szervezet dolgozóiért érzett aggodalmat. 
Végül mit üzen a büntetés-végrehajtási 
tiszteknek az a tapasztalat, ha felvételi szű
résük kevésbé szigorú, kiképzési program
juk kevésbé átfogó, mint a rendőrtiszteké? 
Ezek súlyos, javarészt megválaszolatlan 
kérdések...

Jack Kamerman


