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Hol a hiba?
A pszichológia szerepe 

a büntetés-végrehajtási szakemberek 
képzésében

A Börtönügyi Szemle 1992/ 3. számában Kísérletiprogram-Pszicho- 
lógiai képzés két iskolában címmel Beck Gyöngyi és Klettner Anikó 
pszichológusokkal együtt beszámoltunk egy, az oktatásban beveze
tett új tréningprogramról, amely akkor egy sikeresen záruló kísér
leti szakaszt mutatott be. Azóta ez a program állandó tantárgyként 
szerepel a büntetés-végrehajtás alap-, közép- és felsőfokú szakisko
láiban. Úgy tűnik, a pszichológia megtalálta helyét és szerepét a 
szakképzésben. Ennek ellenére ismét aktuálissá vált az a kérdés: Mi 
a szerepe és milyen lehetőségei vannak a pszichológiának a bv. szak
emberek képzésében?

Miért szükséges tehát a pszichológia jelenléte az oktatásban? A téma aktualitását (a 
később kifejtendő egyéb szempontok mellett) a büntetés-végrehajtás életében bekövetke
ző nagyon jelentős esemény indokolja. A büntetés-végrehajtásnak saját, önálló szakisko
lája lett. Az oktatási központ létrehozásával megteremtődött a feltétele egy modern, min
den szemponttal számoló, új szakképzési rendszer kiépítésének, létrehozásának. Már ev
idenciának tűnik, hogy az intézmények hatékony működésében a személyi feltételek ga
rantálásának van az egyik legjelentősebb szerepe. A szervezetben dolgozó szakemberek 
jobb szakmai képzettsége iránti igény követelményként jelentkezik, a feladatok elvégzé
se csak jól képzett szakemberekkel teljesíthető. Mindehhez még hozzájárul az a tény, hogy 
az igényesebb szakmai tevékenység speciális szervezetben, speciál is munkakörülmények 
mellett és módszerekkel történik.

Egyfelől tehát jelentkezik a minőségi követelmény igénye, másfelől viszont a bv-hiva- 
■  tás társadalmi presztízse és anyagi-szociális megerősítése a korábbi helyzethez képest 

JA nem változott, sőt az utóbbi lényegében romlott.
^  Mindezekből feltételezhetően következik, hogy a szervezetnek szakemberhiánnyal 
11 kell számolnia. A büntetés-végrehajtás azonban saját fejlődése érdekében nem mondhat 
M  le a szakmai igényekről, az egyéb területeken jelentkező hiányok pótlását a saját belső erő- 
■  forrásainak minél teljesebb kihasználásában és fejlesztésében kell keresnie. A szakember
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képzés tekintetében a bv. által működtetett iskolák képzési rendszerének fejlesztése adó
dik lehetőségként. A képzési rendszer új módszerekkel és eszközökkel történő kiegészí
tése több irányváltoztatást feltételez.

írásomban szakmai kompetenciám miatt csupán egy szűk terület néhány kiragadott 
szempontjával szeretnék foglalkozni.

Pályám során kezdetben nevelőként, majd pszichológusként azt tapasztaltam a kü
lönböző intézetekben, hogy a kezdő szakemberek (felügyelők, nevelők) jó  része nagy 
tervekkel, lelkesedéssel, szakmai és emberi önbizalommal indul, majd egy idő után ön
magában netán a szervezetben csalódva vagy elhagyja a pályát, vagy kiégett, elégedet
len, sikertelen, majd pszichés vagy pszichoszomatikus panaszokkal küzdő, beteg em
berként „tengeti” „szakmai” életét.

Most, a bv. szakiskolában azt látom, hogy a végzős hallgatók zöme nagy álmokkal, 
ideákkal, lelkesedéssel, szakmai elkötelezettséggel vág neki, majd egy-két év múlva sú
lyos csalódásokról, sikertelenségről, emberi, szakmai konfliktusokról számol be. Ve
zetőik pedig több esetben szakmai és emberi alkalmatlanságukat jelzik.

Mindig elgondolkodtató: Hol a hiba?
A szervezetben? Az individuumban? A képzésben? Mindannyiunk számára ismert 

(több tanulmányban, cikkben jelent meg, kiemelve Menning Éva írását) az a tény, hogy 
a börtön az ott dolgozók és a fogvatartottak számára is stressztelített helyzet. A börtön 
hierarchikus szervezeti struktúrája tartalmaz néhány potenciális stresszort. Vizsgáljuk 
meg röviden a szervezetből adódó stresszorokat a teljesség igénye nélkül, néhány lé
nyegeset kiemelve.

Jettsey S. Harris a szervezetből adódó stresszorokat 3 csoportra osztja: A hatalom, 
a tekintély, a felelősség megosztottsága; a jutalmak megosztottsága; a munka megosz
tottsága.

□
Mit jelent a hatalom, a tekintély, a felelősség megosztottsága a börtönszervezetekben ?
Rendkívül nagy a felelősség nyomása a fogvatartottakkal közvetlenül kapcsolatban 

lévők (felügyelők, nevelők) munkájában, éppen ezért jelentős stresszhelyzet az, amikor 
olyan személyekért felelnek, akiket nem tudnak kontrollálni. Az egy felügyelőre vagy ne
velőre jutó fogvatartotti létszám esetenként még ma is igen magas.

Előfordulhatnak személyes felelősségükkel kapcsolatba nem hozható rendkívüli ese
mények, erőfeszítéseikkel szemben bekövetkező aktusok.

Szorongást okozhat a túl sok (vagy túl kevés) felelősség, párosulva a hatáskör hiányá
val. Gyenge vagy inkompetens munkatársak fedezése szintén komoly oka a felelősség
nyomásnak. Szorongáskeltő lehet a munkatempó, munkafolyamat, az emberekkel való 
kapcsolat kontrolljának, az események előreláthatóságának hiánya.

A határszerep olyan stresszor, amely akkor lép fel, ha az embernek eltérő szakmai gya
korlattal, végzettséggel és szociális háttérrel rendelkező társakkal kell együtt dolgoznia.

Hány konfliktus adódik a kívánatos együttműködés helyett a nevelő és a felügyelő, a
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nevelő és a pénzügyi szakember, a felügyelő és az egészségügyi dolgozók között, amely
ben mindkét fél sérül, ki jobban, ki kevésbé a hierarchiában elfoglalt státusa, személyes 
érzékenysége szerint. □

A megosztottság második kategóriájához, a jutalmak megosztottságához, a külső és 
belső jutalmak, a barátságos, támogató légkör, az előléptetés sorolható. A külső jutalmak
hoz a bér, az egyéb juttatások, az állás vagy beosztás biztonsága, kellemes közérzet, kel
lemes órák értendők.

A büntetés-végrehajtás szervezetében a munkahely, az állás biztonsága ugyan kielé
gítő, de a bérek és juttatások alig elegendőek, különösen a hierarchia alsó rétegében szol
gálatot teljesítőknél, e megterhelő munkához szükséges nyugodt szociális háttér megte
remtéséhez. Ezért az állomány jelentős része másodállás vagy mellékfoglalkozás vállalá
sára kényszerül, ami fizikailag és pszichésen is megterhelő.

Az átszervezések, a munkakör bizonytalansága a közérzetre, a biztonságra, a munka 
tervezhetőségére hat kedvezőtlenül.

Stresszkeltő a státus presztízsének, a munka fontosságának, elismerésének hiánya, ha 
nincs jelen az a megerősítés, hogy a munka elvégzéséhez valódi készségek kellenek.

Különösen a felügyelők, őrök munkájában van csekély lehetőség önálló, kreatív, kez
deményező akcióra. Az eligazításon és jelentésen alapuló információcsere leszűkíti sze
mélytelenné teszi kommunikációjukat.

Személyiségükben rejlő képességeiket, készségeiket csak korlátozott módon fejleszt
hetik, az uniformizálódás veszélye leginkább őket sújtja.

Az ellenséges munkahelyi légkör, a bizalom, a személyes támogató kapcsolatok hiá
nya szintén stresszhelyzet.

„A hierarchikus struktúrára jellemző, hogy a piramis csúcsa felé közeledve egyre ke
vesebb elérhető pozíció van, tehát az egy szinten lévők érdekei ellentétesek, érvényesülé
sük egymás rovására történik.” (Menning Éva)

Nagyon lényeges stresszor a karrierlétra hiánya, a nem kiszámítható vagy nem létező 
előléptetés. Igen jelentős stresszor a hatalom többágúsága, mely szerepkonfliktust okoz
hat. A nem egyértelmű vagy ellentétes utasítások, amikor nem világos, hogy kitől milyen 
cselekvést várnak el, szerep-kétértelműséget hoz létre.

Végül a minőségi és mennyiségi alul- és túlterhelés gyakran származik a szervezet felépíté
séből vagy a munkaszervezésből. A szüntelen stressz végül kiégettséghez vezet, egy szindrómá
hoz, amelynek jellemzői: alacsony önértékelés, cinizmus, fáradtság, csökkent produktivitás, ala
csony tolerancia, a fogvatartottaktól való tartózkodás, személytelenség, elidegenedés.

Egyéni tényezők
A kiégettség jelenségében a környezeti, szervezeti tényezőktől elkülöníthetők az 

egyéni okozati tényezők, noha nyilvánvaló a kettő kapcsolata.
Maslach és.farkson statisztikai modellje 3 tüneti területet különít el: érzelmi kimerü

lés; az ügyféltől való elidegenedés; a személyes teljesítőképesség hiánya.
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Az elmúlt időszakban a felügyelők szerepével, munkamódszerével szemben támasz
tott követelmények, elvárások változtak a legjelentősebben. Míg a hagyományos szemlé
let elsősorban őrző és fegyelmező attitűdöt írt elő számukra, addig az új a kezelésben va
ló részvételt és együttműködést is. Ezért a nevelő, felügyelő és a „nevelt” viszonyában 
döntő fontosságú, a folyamat hatásosságának fontos meghatározója, a felügyelő, a neve
lő beállítódása, a „nevelt” elfogadása, az azonosulás kérdése. Ebben a tevékenységben a 
személyes involváltság, az empátia elengedhetetlen.

Egy stresszteli, emberközpontú szakmában azonban a személyzetnek fenn kell tarta
nia a fogvatartottakkal való némi távolságtartás képességét. A „túlazonosulás”, a helyzet
ben való involválódás a tárgyilagosság elvesztéséhez vezethet, amely rendkívüli esemé
nyek, szabálytalanságok sorozatát hívhatja elő.

A kontinum másik pólusán a fogvatartott elvesztése áll, amelyben a percepció átala
kul, a fogvatartott mint ellenséges emberi tulajdonságok nélküli tárgy jelenik meg. Az 
empátia és a tárgyilagosság is elvész, mert a döntésekben nincsenek emberi szempontok, 
így ez a helyzet is kiégettséghez vezethet. A képzésnek feladata, hogy feltárja, hol hely
ezkedik el az egyén, és segítse ideális helyzetének kialakítását, segítse a megváltozott el
várásoknak megfelelő szerepkövetelmények elsajátítását.

A kiégettség másik dimenziója a kontrollhellyel van összefüggésben. A kontroll bel
ső helyét átélő személyek, úgy tűnik, hogy kontrollálják saját eredményeiket és megerő- 
sítőiket, míg azok, akik a kontroll külső helyét élik meg, azt érzik, hogy eredményeik és 
megerősítőik külső tényezők által meghatározottak. A képzés segíti a tanulókat abban, 
hogy hatóerejük és korlátáik reális felismerésével, az attitűdváltozás elérésének segítésé
vel a szervezetben megtalálják a helyüket. A fogvatartottak kezelése, belső életének meg
szervezése, segítése egy hosszú, nehéz folyamat, tele konfrontációkkal és kudarcokkal. A 
velük foglalkozó személyzetet a képzés során hozzá kell segíteni ahhoz, hogy probléma- 
küzdő-képességet szerezzen, mely magában foglalja a tudatosságot, önismeretet és a 
problémamegoldás direkt njegközelítését.

A képzés szerepe
Felvetődik a kérdés: Miért van az, hogy némelyek bizonyos munkahelyzetben sikere

sek, míg mások kiégetté válnak? A válasz egyaránt függ az individuumon belüli tényezők
től, valamint a formális és informális fizikai és társadalmi környezettől, amely a munka 
terepét alkotja.

A képzés az individuumon belüli tényezőket célozhatja meg, végső soron így járul 
hozzá a szervezet sikeres és optimális működéséhez, ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a cé
lok és feladatok megvalósulása személyi és tárgyi feltételeken keresztül érvényesül. A tár
gyi feltételek az oktatási központ létrehozásával megvalósulni látszanak.

De milyen szellem hassa át a falakat? Mi legyen az a vezérfonal, amire az oktatási és 
nevelési rendszer felépül?

Ha egy iskola olyan hallgatókat bocsát ki, akik a továbbiakban embercentrikus tevé
kenységet folytatnak, feltétlenül meg kell szabadulnia attól, hogy csupán ismeretközvetí
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tésre és oktatásra szorítkozzék, egyértelműen a fejlődésben nyújtott segítségre -  vagyis a 
személyiség fejlesztésére, alakítására -  kell ráállnia.

Egy „személyiségfejlesztő” iskolai rendszerben minden szaktanárnak, minden hallga
tónak, az egész iskolai közösségnek megvan a maga sajátos feladata, és remélem, hogy 
szakmai elfogultság nélkül állíthatom, a pszichológusnak leginkább, hiszen ez hivatása 
jellegéből következik. Milyen lehetőségei vannak a bv. szakképzésben a pszichológiá
nak?

A pszichológia legalább hármas szerepet tölt be az oktatásban: 1. Alapvető pszicholó
giai ismereteket nyújtunk az emberről, hiszen az emberrel foglalkozó szakmában ez nél
külözhetetlen. 2. Szakmai személyiségfejlesztő tréninget vezetünk minden csoportnál. A 
40 órás (10x4 óra) tréningek módszere eltér a hagyományos oktatási formától. A saját él- 
ményű, tapasztalati tanulás elvére épít, ahol a hallgatók „tanári védelem” mellet, kipró
bálhatják személyiségük határait és hatékonyságát. A munka csoportkeretek között, cso
portmódszerekkel történik -  így erősíti a csoportösszetartozást, a közös élményeken ke
resztül biztonságot ad, a hibák kijavításához támaszt nyújt, és erősíti a változtatási kész
séget. A tréningen elsősorban a napi munkában alkalmazott magatartáselemek, készségek 
hatásvizsgálata, elemzése és gyakorlása történik. Célunk, hogy a hal Igátok önismerete fej
lődjön, ezáltal önelfogadást érjünk el.

Segítjük az önfelelősség -  a másikért érzett felelősség élményének átérzését -  a reális 
követelmények kiépülését, a konfliktushelyzetek kezelésének és a nehézségek leküzdésé
nek képességét és vállalását.

Segítjük a hallgatók igényszintjének növelését -  optimista beállítódásukat -  a rugal
mas, toleráns, egészséges viszonyulást, a szervezethez való alkalmazkodást, amely a hi
ányosság veszélyét csökkenti.

Segítjük az agresszió, az indulatok levezetését.Fejlesztjük módszertani kulturáltságu
kat. Segítjük a büntetés-végrehajtás céljainak és feladatainak megismerését, és ebben 
konkrét szerepük és feladataik elsajátítását, erősítve a szakmai identitás kiépülését. Har
madszor mentálhigiénés feladatokat látunk el. A büntetés-végrehajtás intézményei to
vábbra is és egyre inkább „veszélyes üzemek”, elkerülhetetlen, hogy az ott dolgozók ne 
kerüljenek olyan helyzetbe, ahol jelentős mennyiségű stresszt élnek át.

Az iskolában dolgozó pszichológusok egyik legfőbb feladata „megküzdési technikák
kal” ellátni, felkészíteni a személyzetet a várható feszültségek leküzdésére, ezzel csök
kentve a kiégettség veszélyét. Erre jó néhány módszer létezik, csupán hármat szeretnék 
kiemelni.

A már említett tréning is tölt be mentálhigiénés szerepet. Ezenkívül hangsúlyozom a 
relaxációs technikák jelentőségét. A relaxációs módszerek alkalmasak a diszfunkcionális 
megoldó módszerek helyettesítésére, mint például az alkohol, dohányzás, étkezési túlka
pások, amelyek gyakorlatilag növelik a stresszt, bár annak csökkentésére használják.

A pszichológusok feladatkörében az egyéni tanácsadás is jelentős szerephez jut mind 
a tanári testület, mind a hallgatók vonatkozásában.

Jól tudom, hogy ilyen műfajú írást nem szokás személyes vallomással befejezni. Én 
most mégis ezt teszem. Gyermekkoromban nyolcszor olvastam el Gárdonyi Géza Egri
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csillagok című regényét. Ma is nagy élvezet számomra a műbe belelapozni. Amikor elő
ször néztem meg az új iskolát -  a Bv. Oktatási Központját új munkahelyemet, örömmel 
és csodálkozással tapasztaltam, hogy hatalmas, tágasak a termek, új és modern a beren
dezés, a nagy világos ablakok parkokra néznek, csupa friss zöld minden körülöttünk, szép
az iskola, szép a környezete -  és nem tudom, miért, Dobó szavai villantak agyam ba:....
a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében. "

Matiasovics Mária
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