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Falcotok
Pszichológiai okok t  Pedagógia alternatívák
E tanulmány gyökere a Heves Megyei Büntetés-végreha jtási Inté
zetben végzett munkámra vezethető vissza, amelynek során napi 
kapcsolatban voltam a fogvatartottakkal. Megpróbáltam őkel mcg-
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szont a iögvatartottakat mint csoportot nem tudtam megfelelően
belülről feltérképezni.

Az egymással folytatott kommunikáci
ójuk alapvetően más volt az őrök jelenlété
ben. Ennek az lehet az oka, hogy az általuk 
kialakított csoportnormák eltérnek a bör
tön házirendjében kodifikált szabályoktól. 
A két normarendszer különbségei törvény
szerűen megjelennek a különböző fegyel
mi cselekményekben, ilyen például az uta
sítás megtagadása, tiszteletlen beszéd az 
őrrel szemben, egymás közötti torzsalko
dások, étel megtagadása, csak hogy a gya
kori nem súlyos eseteket említsem. A belső 
normarendszereknek fontos funkciója, 
hogy valamelyest pótolja azt a hézagot, 
amely a fogva tartás körülményei és az ere
deti társadalmi körülmények között van. 
Igaz, hogy a büntetés-végrehajtási intézet 
nagy gondot fordít ama, hogy családi kap
csolataik ne szakadjanak meg, illetve a 
büntetés-végrehajtási törvény lehetőséget 
ad arra, hogy a büntetés ideje alatt a jogerős 
elítéltek meghatározott időre elhagyják az 
intézetet, de ez a fogvatartottak szempont
jából nem biztos, hogy elég. Intézeti életük 
meghatározott napirend szerint zajlik, 
amit, eltérően kinti életüktől, szigorúan be
tartatnak velük. Nem tarthatnak maguknál

készpénzt, értéktárgyakat. Ezek hiányát ki
finomult árucsere-forgalommal pótolják. 
A cigarettát „börtönpénzként” használják, 
annak elsősorban nem a forintértékét né
zik, inkább a másik pillanatnyi szükségle
tét veszik figyelembe a csere lebonyolítása
kor (például előfordulhat, hogy egy 50 egy
séges telef onkártya egy doboz Symphonia 
cigarettát ér).

Hogy miként történik a házastárs vagy 
szexuális partner pótlása a börtönben, arról 
sok mendemonda kereng. A börtönökben a 
büntetés-végrehajtási törvény előírja a ne
mek szerinti elkülönítést. Ugyan a jogalko
tónak nem az volt a szándéka, hogy a ho- 
moszexualitást ösztönözze, de ez a szepa
rációs helyzet mindenképpen segíti ezeket 
a hiánypótló kapcsolatokat heteroszex uális 
személyek között. Megfigyelésem szerint 
különbség van a férfiak és nők homoszexu
ális viselkedése között. A férfiak nem dek
larálják nyíltan a homoszexuális viszonyt 
egymás között, de a női szolgáltatást ellátó, 
sokszor „prostituáltként” működő szemé
lyeknek női nevet adnak. A női fogvatartot
tak homoszexuális viselkedése igen teátrá- 
lis. Nyíltan deklarálják az egymáshoz tar-
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tozást, kifelé jelzik, hogy együtt élnek, ál
talában a férfi szerepben lévő nadrágot 
hord és maszkulin viselkedést mutat (pél
dául kifelé is agresszívabb). A nemi érint
kezést nem próbálják elrejteni, sokszor 
csoportosan is űzik egymás szeme láttára, 
illetve az sem zavarja őket, hogy egy őr ta
núja lesz szexuális kapcsolatuknak. Ha el
távozásról valamelyikük visszatér, a part
nere általában nagyon féltékenyen fogadja. 
Ez nyílt konfliktusok alapja.

Mindez elsősorban a jogerős elítéltekre 
igaz. Az előzetes fogvatartottakra szigo
rúbb elkülönítési szabályok vonatkoznak a 
bűntársi kapcsolatok megakadályozása 
miatt. Az ő csoportjuk heterogénebb, van
nak, akik csak néhány napja vannak letar
tóztatásban, illetve olyanok is, akik már 
egy éve várják az ítéletüket. Kriminológiai 
szempontból is vegyes a társaság, bár az 
ilyen jellegű szeparációt a büntetés-végre
hajtási törvény megemlíti, ennek végrehaj
tásához azonban az anyagi, technikai felté
telek nem adottak.

A bevezetőben érinteni próbáltam azo
kat a kérdéseket, amelyekkel börtönbeli 
munkám során találkoztam. A továbbiak
ban csak a falcolással szeretnék közelebb
ről foglalkozni. Tudjuk, a falcolás a karra, 
különösen az alkarra irányuló önsértés, az 
áldozat ilyenkor haránt irányban átvágja a 
bőrt és az alatta lévő kötőszövetet. Vizsgá
latom a falcolás mögötti problémamegol
dási és frusztrációkezelési stratégiákra, és 
az ezekkel összefüggő szociálpszichológi
ai tényezők feltárására irányult.

Hipotézisem a következő: A falcolás 
nem tekinthető suicidium kísérletének, ha
nem önálló pszichológiai jelenség.

Miért ezzel a hipotézissel dolgozom? A 
mindennapi büntetés-végrehajtási gyakor
lat saját terminusaiban összemossa a falco
lás és a suicidium fogalmi határait, és a fal- 
colót mint önveszélyes fogvatartottat pró
bálja kezelni. Az önveszély ugyan igaz, de 
véleményem szerint különböző cselekmé
nyek megítélésénél nem differenciálnak 
megfelelően, és ezzel egy pszichológus 
számára érdekes, a büntetés-végrehajtás 
szintjén nemkívánatos játszmát gerjeszte
nek, amelyről a későbbiek folyamán rész
letesen írok.

Már a büntetés-végrehajtási intézetben 
szerettem volna valamilyen szakirodalom
hoz jutni a témával kapcsolatban. Sajnos 
ilyet nem találtam, a téma szinte érintetlen a 
tudományos kutatásokban. Akriminál-pszi- 
chológiát elsősorban a szocializációs meg
közelítések érdeklik. A büntetés-végrehaj
tás nagy intézeteiben dolgozik pszicholó
gus, ahol ezeket az állásokat sikerüli betöl
teni, de ezeknek az intézeteknek (pél-dául 
Szeged, Sopronkőhida, Sátoraljaújhely) 
profilja jogerős elítéltek fogva tartása.

Az előzetes fogva tartással elsősorban 
az általában megyeszékhelyen lévő megyei
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intézetek foglalkoznak, amelyek általában 
nem rendelkeznek pszichológusi státussal. 
Tehát az előzetesekről az ismereteink mini
málisak. Pedig sokkal inkább szükségük 
lenne pszichológusra, mint a jogerősen el
ítélteknek. Érzelmileg labilisabbak, köny- 
nyen ingerelhetők. Hangulatukat erősen 
meghatározza, hogy az eljárás mely szaka
szában vannak, mi történt a tárgyaláson. 
Gyakran mondják, hogy ártatlanok. Külö
nösen nagy krízis számukra az első fokú 
ítélet, ami talán a legjobban megviseli őket, 
hiszen addig töretlenül hisznek ártatlansá
gukban. Ilyenkor több figyelmet kell rájuk 
fordítani, amit a nevelők lehetőségeikhez 
képest meg is tesznek. Jellemző még rájuk, 
hogy az idejükkel nem tudnak mit kezdeni, 
és elveszítik az időérzéküket (hiszen nincs 
mindig óra a zárkában). Az előzeteseknél 
találkoztam azzal a jelenséggel, amiről a 
dolgozatom szól.

Nagyon gyakori volt, hogy azért hoztak 
át valakit a rendőrségi fogdából a büntetés
végrehajtási intézetbe, mert az alkarját 
összevagdalta- saját szóhasználatával élve 
„befalcolt”- ,  ezért átküldték a bv. intézet
be, mint önveszélyes személyt, aki öngyil
kossági kísérletet követett el. A falcolás 
mellett a másik gyakori jelenség volt a test
idegen tárgyak nyelése. Minden börtönnek 
külön gyűjteménye van ezekből. Leggya
koribbak: penge, szög, csavar, anyacsavar, 
drót, üvegdarab, kő, de már előfordult 
olyan is, hogy golyóstollat, csaptelepet 
vagy szálas virágot nyelt le a fogvatartott. 
Azt találtam, hogy aki „nyelt”, annál már 
előfordult a falcolás is.

Úgy gondoltam, a falcolást kellene kö
zelebbről megvizsgálni, mert általános je 
lenségnek tartottam főként az előzetes fog
vatartó ttaknál, illetve más, börtönhöz ha
sonló intézetekben. Azt tapasztaltam, hogy

a vágások kb. 5-10 cm-re kerülik el az arté
ria radiálist, egymástól 0,5 cm-re helyez
kednek el, és a legtöbb esetben nem túl mé
lyek. Ritkán előfordul, hogy a vágás csuk
lóra irányul, ilyenkor általában a laterális 
részen szokták vagdalni a karjukat, illetve 
a nyaki vágások laterálisak, kerülve a caro- 
tis feletti régiót. Ezekből a testi jegyekből 
arra következtettem, hogy nem valószínű a 
falcolás öngyilkossági jellege.

Más bizonyíték is van azzal kapcsolat
ban, hogy nem suicidiumról van szó. A 
nyelvhasználatban elkülönül a falcolás az 
öngyilkosságtól. Egymás között beszéd
ben is jelzik a különbséget, illetve ha rákér
deztem, mi van a karjukkal, általában csak 
annyit mondtak, hogy „egy kis falc”.

A falcolások jelentékeny része a rend
őrségi fogdán történik, ahol a fogvatartot- 
tak komfort nélküli zárkákban vannak, te
levízió és rádió nélkül! Mozgásterük jelen
tősen korlátozott, illetve rendszeres kihall
gatásnak vetik őket alá. Ellentétben a bör
tönnel, ahol sportolási és kulturálódási le
hetőség, illetve szinte minden zárkában té
vé van. Az itt elkövetett falcolások után 
egészségügyi ellátásban részesülnek, sze
mélyesen is foglalkoznak velük, a rendőr
ség viszont megpróbál megszabadulni tő
lük, inkább átadja őket a hévének, mint ön- 
és közveszélyes előzetes letartóztatottat. 
Ezzel tulajdonképpen a fogvatartott eléri 
célját, ingerdúsabb, „komfortos” környe
zethez jut, illetve véleményem szerint ezt 
tágabb értelemben kvázi beavatási szertar
tásként is felfoghatjuk, amely jól segíti az 
első bűntényesek adaptációját és megerősí
ti a visszaesők „kötelékeit”.

A falcolásnak gyakorlatilag nincs iro
dalma. A sajtó (például a Börtönújság, a 
Zsaru) egy-egy riportja néha megemlíti, de 
korántsem tudományos igénnyel.
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Elméleti
szempontok

Hogy elméleti keretbe tudjam illeszteni 
a jelenséget, elsősorban a történeti áttekin
tés kedvéért röviden ismertetem a fonto
sabb kriminológiai, kriminálpszichológiai 
és devianciaelméleteket. Irodalmi áttekin
tésemben elsősorban a gyakoribb nézőpon
tok bemutatására törekszem, hiszen a 
konkrét témának nincs irodalma.

Akriminálpszichológia az antiszociális 
személyek azon problémáit kutatja, amit 
kriminális vagy prekriminális veszélyhely
zetnek nevezünk (Popper, 1970). Tágabb 
értelemben a kriminális személyiség a tör
vénnyel összeütközésbe kerülő antiszociá
lis személyiség.

A konstitucionális antropológiai irány
zat elmélete csak történeti érdekesség, bár 
bizonyos gondolati elemek a mai napig hat
nak. Gall felveti, hogy a bűnözők koponyá
ján degenerációs stigmák találhatók. Ezt a 
feltevést Lombroso fejti ki kriminológiai 
elméletté. Szerinte a bűnöző veleszületet
ten, alkatilag degenerált típus, amely a 
megelőző nemzedékek során végbemenő 
degenerációs folyamat következménye
ként alakul ki. A degeneráció ténye fenotí- 
pusban megjelenő frenológiai stigmák 
alapján diagnosztizálható. A Lombroso-is- 
kola híve, Weisbach e hipotézis fő bizonyí
tékát a bűnözők koponyatérfogatának az 
átlagpopulációtól eltérő kisebb méretében 
látja. Kretschmer 1941-ben mutatott ki 
kapcsolatot alkati típusok és bizonyos pszi
chózisformára való hajlam között. Későb
bi munkássága során az elméletet kiterjesz
tette a bűnözők vizsgálatára. Adatai rend
kívül széles szóródást mutattak és Kretsch- 
mert is arról győzték meg, hogy a krimina
litás problémája kizárólag alkati alapon

nem vizsgálható, és többdimenziós diag
nosztikára van szükség. A konstitucionális 
antropológiai irányzat legfőbb negatívu
ma, hogy nem ismeri fel sem a társadalmi, 
sem a személyes környezet hatását a pszi
chikum kialakulására (Popper, 1970).

A kórtan számára az alkati adottságok 
jelentik a diszpozíciós talajt. Ez a diszpozí
ció egyrészt befolyásolja a betegség irá
nyát, illetve egyes esetekben kórformára 
hajlamosít. A konstitucionális diszpozíció 
általában befolyásolja az egyén tolerancia
határait a méhen kívüli élet ártalmaival 
szemben. Pozitív alkati adottságok esetén 
az egyén határai kiszélesednek, tehát a 
megbetegedéshez súlyosabb ártalom szük
séges.

A kórtani szemlélet két irányzatot fog
lal magában, amelyek közös vonása, hogy 
a kriminalitást patologikus jelenségként 
kezelik. Az egyik a kriminalitást a klasszi
kus pszichiátriai kórformákból igyekszik 
levezetni, míg a másik szerint a kriminali
tás önálló szindróma értékű kórforma, 
amely mechanikusan nem vezethető le 
egyéb pszichiátriai kórformákból.

Az első irányzat képviselői a pszichózi- 
sok-pszichopátiák és a bűnözés közvetlen 
kapcsolatát tételezték fel, és elsősorban a 
skizofréniának, az epilepsziának, a pszi
chopátiának és az oligrofréniának tulajdo
nítottak kiemelkedő jelentőséget. Popper 
(1970) szerint az oligrofrénia önmagában 
nem kriminogén tényező, ugyanis az olig- 
rofrén kriminálisoknál mindig találtak szo
ciális károsító tényezőt, társadalmi beil
leszkedésük során is sok frusztráció éri 
őket. Az első irányzat fő képviselője, Garo- 
falo bevezeti a veleszületett szociálabnor- 
malitás fogalmát, amely feltételezi a vele 
született antiszocialitás fogalmát, ame-lyet 
pszichikai tulajdonságok határoznak meg,
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a részvét és az erkölcsi felelősségérzet. 
Szerinte a pszichikum genetikusán deter
minált. A kórtani szemlélet alapját az iker
kutatások jellemzik, amelyből a szociális 
tényezőt nem tudják kiszűrni, de a 70 szá
zalékot meghaladó egyezés egypetéjű ik
reknél figyelemre méltó. Skót börtönökben 
végzett vizsgálatokban találtak az erősza
kos bűnözők 50 százalékánál XYY kromo
szómaaberrációt. Garofalo és Ferri szerint 
a bűnözővé váláshoz tulajdonképpen két 
komponens szükséges: a) veleszületett 
szocioabnormis személyiség, b) e szemé
lyiség találkozása a környezet kriminogén 
hatásával.

Ezzel a teóriájukkal bevezetik a „veszé
lyes ember” fogalmát, akinél a bűnözés 
pszichikai feltételei készen vannak. Ez a 
megközelítés az alapja az „új társadalom
védelem” nevű kriminológiai irányzatnak, 
amelynek lényege a következő: a bűnöző 
beteg ember, a jogi represszió értelmetlen, 
a bűnözés elleni harc feladata a gyógyítás, 
a társadalom védelme érdekében legfel
jebb karantenizálás engedhető meg, a 
hangsúly a prevención van, minél koráb
ban el kell kezdeni a gyógykezelést, a ve
szélyes ember akarata ellenére is.

Ez az irányzat a visszaeső bűnözők 
problémáját nem tudja kezelni, illetve a te
rápiának egy nagyon fontos elvét, az ön
kéntességet nem veszi figyelembe. A má
sik probléma az, hogy az elkövetők nagy 
része ismeri a társadalom normáit, mégsem 
képes ezek szerint élni, és ezt a kérdést a 
falcolásra is kiterjeszthetem, hiszen annak 
vonzatait jól ismerik a fogvatartottak. 
(Popper, 1970).

A freudi személyiségelméletben anti
szociális személyiségfejlődést és társadal
mi nehézségeket eredményezhet a gyengén 
fejlett felettes én. Kérdésfeltevése úgy szól,

hogy milyen tényezők késztetik az egyént a 
természetes ösztönkiéléseket gátló és sza
bályozó erkölcsi normáknak az elfogadá
sára és személyiségbe való beépítésre. Ezt 
a személyes környezet tagjaival, elsősor
ban a szülőkkel való identifikációban talál
ja  meg. Az identifikáció az ödipális helyzet 
normális megoldása során jön létre. Freud 
az antiszociális személyiségtorzulás négy 
lehetőségét mutatja be.

a) Gyenge felettes én jellemző, amely 
az identifikációs zavarok következménye, 
mögötte megoldatlan vagy rosszul megol
dott ödipális helyzet van.

b) A második típust ugyancsak a felet
tes én gyengesége jellemzi, de ezúttal olyan 
személyekről van szó, akik antiszociális 
szülőkkel identifikálnak, vagyis ők maguk 
is bűnöző szülő gyermekei.

c) Ennél a típusnál túl erős az id-hatás, 
amely kriminogén faktor. Az extrém mó
don erős ösztönkiéléseket a szuperego és az 
ego nem tudja szabályozni vagy szublimált 
formákba szorítani. A freudi értelemben 
ebből a csoportból kerülnek ki a pszichopa
ta, pszichotikus, tehát pszichiátriai érte
lemben is beteg bűnözők.

d) A negyedik típust a neurotikus bűnö
zők alkotják, akiknél a túl erősen fejlett, ir
reális követelményeket támasztó felettes 
én permanens irreális szorongásokat, bűn
tudatot hoz létre. A tárgytalan szorongások 
és a bűntudat feszültsége elől menekülve a 
neurotikusok bűntudatukat tárgyiasíthat- 
ják deliktum elkövetésével is. A neurotikus 
bűnözőkkel a folyamat paradox módon 
megfordul, először van a bűntudat, s ezt kö
veti objektiválásként a deliktum.

A freudiánus Aichom szerint a bűnöző 
olyan, akinél az örömelv nem váltódott fel 
a realitáselvvel, képtelen szublimációra és 
szocializált kiélésekre, cselekedeteit kizá-
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rólag a „nekem jó ” élmény határozza meg, 
tehát fejlődésében alacsonyabb szinten fi
xálódon a személyiség. Külön kiemelte, 
hogy a bűnöző magatartása sok szempont
ból analóg a kisgyermekével.

Az adleri individuál-pszichológia a kri
minalitást nevelés-lélektani szemlélet 
alapján közelíti meg. Adler szerint ez nem 
más, mint kompenzáció a csökkentértékű- 
séggel szemben, méghozzá agresszív anti
szociális. Naegele kiemeli, hogy a kom
penzáció mindig sikertelen, kudarccal vég
ződik, ezáltal circulus vitiosus alakul ki, 
ami egyre mélyebben sodorja az egyént a 
kriminalitásba. A leleplezés reaktív ag
ressziót vált ki, ami újabb deliktum elköve
tésére serkent.

Szondi szerint a bűnözésnél a kettős de
termináció elve érvényesül: 1. génikusan 
meghatározott ösztönalkat, 2. környezeti 
konstelláció, amely elzárja a szociálisan el
fogadott szublimált ösztönkiélések útját. 
Minden ösztönfaktor létrehozhat krimina
litást.

A következő négy csoportot állította 
fel: a) Infantilis bűnözők: kisebb lopásokat, 
csavargásokat, rongálásokat követnek el. 
Pszichikai fejlődésüket enyhébb vagy sú
lyosabb retardáció jellemzi, b) Indulati bű
nözők: Szondi az epileptoid körbe sorolja 
őket. A deliktum elkövetésében megnyil
vánuló explóziókat nyugalmi periódus kö
veti. Felnőttkorban elsősorban indulati
erőszakos bűncselekményeket: élet elleni 
bűncselekményeket, testi sértést, gyújto
gatást és betörést követnek el. c) Szereplé
si bűnözők: az exhibíciós törekvéseket 
hiszteroid reakciók jellemzik. Alapvető 
bűnözési formájuk a csalás, szélhámosság 
és üzérkedés. Benedek szerint interperszo
nális kapcsolataikban nagy szerepe van a 
szerepjátszásnak, a könnyű sikereknek és a

nagyvilági életmód hajszolásának, d) Én
beteg bűnözők: Skizoid, illetve paranoid 
reakciók jellemzik őket. Jellemzőjük az au- 
tizmus, az érzelmileg sivár kapcsolatok, 
morális fékezettségük tehát gyengébb. 
Környezeti konfliktus esetén gyakran 
hagyják el családjukat és munkahelyüket. 
A csavargás is gyakori náluk, de motívu
muk a menekülés. A környezeti presszió 
hatására indulati cselekményeket is köny- 
nyen elkövethetnek. A paranoid karakterek 
kriminalitása szenzibilitásukból, önértéke
lési zavaraikból fakad, amelyek állandó 
konfliktusba sodorják őket környezetük
kel. Jellemző rájuk a zsarolás, az erőszakos 
bűncselekmények elkövetése, illetve a 
szélhámosság.

A későbbiekben Szondi annyiban mó
dosított elméletén, hogy a génikus infor
mációk mellett még két tényező, a traumá
nak, és az énfunkció zavarának együttes je
lenlétét tartotta szükségesnek a kriminali
tás kialakulásához (Popper, 1970).

Szociológiai
elméletek

A szociológiai elméletek alapvetően 
annyiban különböznek az előzőekben leír
taktól, hogy a társadalmi determinációt 
hangsúlyozzák, nagyvonalúan elfelejtve a 
genetikus faktorokat. Ezeket röviden vázo
lom a teljesség igénye nélkül. E. H. Suther- 
land (1955) differenciális asszociációel
méletében a következőkben látja a bűnözés 
okait. 1. A bűnöző viselkedés tanult, nincs 
született bűnöző. 2. A bűnöző viselkedést 
interakcióban tanulják. 3. A tanulás fő ré
sze intim személyi csoportokban követke
zik be. (A tömegkommunikáció szerepe el
hanyagolható.) 4. A tanulás tartalmazza az 
elkövetés technikáit, illetve a motívumok,
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ösztönzések, racionalizálások és attitűdök 
speciális irányulását. 5. A motívumok és 
ösztönzés speciális irányulását a jogszabá
lyok támogató vagy elítélő definíciójából 
tanulják meg. (Hogyan értékeli a társada
lom a jogszabályokat.) 6. Egy személy 
azért válik bűnözővé, mert a törvény meg
sértésének nem kedvező ingerekhez képest 
többségbe kerülnek a törvény megsértésé
nek kedvező ingerek.

Ez a differenciális asszociáció elve. 
Amikor az emberek bűnözővé válnak, azt 
azért teszik, mert bűnözői viselkedési min
tákkal kerülnek kapcsolatba, és elszigete
lődnek a bűnözőellenes viselkedési min
táktól. 7. A bűnöző viselkedés megtanulási 
folyamata, a bűnöző és bűnözőellenes vi
selkedési mintákkal való asszociáció az 
összes olyan mechanizmusokat magában 
foglalja, amelyek minden másfajta tanulás
ban előfordulnak.

Ha tömören értékelni akarom ezt az el
méletet, akkor azt kell írnom róla, hogy az 
egyén a társadalom áldozata, a szocializá
ciós folyamat kívülről determinált. Ez azt 
sugallja, a bűnöző nem tehet arról, hogy bű
nözővé vált. Ennek az elméletnek talajáról 
indul el W. B. Miller antropológus. Szerin
te a bűnözést a társadalom legalsó rétegé
ben egy speciális szubkultúra teremti meg, 
ahol vélhetően a legtöbb az ilyen inger 
(Sutherland, 1974).

Egy másik irányzat képviselője, Mer- 
ton az anómiát tartja a bűnözés okának. 
Eszerint azért válik valaki bűnözővé, mert 
a társadalomban mindenki által értékesnek 
tartott célokat nem tudja megengedett esz
közökkel elérni, konkrétabban: nem tud 
törvényes úton meggazdagodni. Ez az el
mélet igazából csak a racionális bűnözőkre 
igaz. Durkheim szerint ha a társadalmi sza
bályozás zavart szenved és létrejön az anó-

mia, vagyis az emberek elvesztik bizton
ságérzetüket, akkor nem feltétlenül kell va
lamilyen devianciának létrejönnie (a társa
dalom nagy része nem deviáns) (Cloward, 
1974, Merton, 1974).

Módszertan
Az általam végzett vizsgálatban három 

módszert alkalmaztam, amelyek a követ
kezők voltak. 1) Interjú: klasszikus mód
szere a pszichológiának. A jelenlegi meg
határozásai mind tartalmazzák azt a kité
telt, hogy „face to face” verbális cseréről 
van szó, amelynek során a kérdező infor
mációkat vagy véleménynyilvánítást pró
bál szerezni. Döntő jellegzetessége meg
különbözteti a beszédtől: az interjú során 
létrejövő interakciót tudatosan kiválasztott 
célok elérése érdekében tervezik meg. 
Mindazonáltal nemcsak a verbális infor
mációk cseréjéről beszélhetünk, hanem 
nonverbális információk, érzelmek, attitű
dök kölcsönös cseréjéről is. Felmerül a kér
dés, hogy egy vizsgálatban az interjú 
mennyire tekinthető mérőeszköznek. Egy 
interjúhelyzetben gyakran fordulhat elő, 
hogy az interjúalany magát kedvező szín
ben próbálja feltüntetni, amely torzítások
hoz vezethet. Nem hagyható figyelmen 
kívül Rosenthalnak az a megfigyelése sem, 
amelyben azt tapasztalta, jól kontrollált kí
sérletekben is előfordul, hogy a kutató fino
man manipulálni tudja a vizsgálati sze
mélyt a kívánt viselkedés elérése céljából. 
Az interjú formailag lehet zárt vagy struk
turált, amelynek jellegzetessége, hogy a 
kérdező ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, 
ezáltal az egyes vizsgálatok összehasonlít
hatóvá válnak. A másik forma az úgyneve
zett nyitott vagy strukturálatlan interjú, 
amely szabadságot biztosít a kérdező szá
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mára kérdések sorrendjének megváltozta
tásában, új kérdések bevezetésében (Csa
bai, 1976). 2) MMPI-próba: Hathaway és 
McKinley fejlesztették ki 1939-től 1946-ig 
felnőtt pszichiátriai betegek leíró jellemzé
séhez, objektív támpontokat akartak sze
rezni a pszichopatológiai státusmegítélés
nek, valamint lehetővé tették a terápiás be
avatkozás vagy más okok következtében 
létrejövő állapotváltozások regisztrálását-. 
A kérdőív 566 állítást tartalmaz, amelyre 
„igen” vagy „nem” válaszokat kell adni. Az 
MMPI az empirikus személyiségleltár 
konstrukciós elvét követi, standardizált 
kérdőív. Skálái két csoportba oszthatók: a) 
validitásskálák: L = (hazugság), F = (vali- 
ditás, fidelitás), K = (korrekciós) b) klinikai 
skálák: D (depresszió) Hd (hipochondria) 
Hy (hisztéria), Pp (pszichopátia) Mf 
(maszkulinitás-feminitás) Pa (paranoidi- 
tás), Pt (pszichaszténia), Se (schizophré- 
nia), Ma (hiprománia), Si (szociális intro- 
verzió) (Bagdy-Pressing-Bugán-Zétény, 
1986).

3)PFT. A tesztet Rosenzweig 1954-ben 
publikálta, 24 sematikus rajzból áll, projek
tív eljárás. Mindegyiken köznapi frusztrá- 
ciós helyzetben lévő személyeket látunk, a 
baloldali éppen mond valamit, ami vagy a 
saját vagy a másik személy frusztrációjára 
vonatkozik. A jobboldali személy fölött 
üres négyzet van. A vizsgált személynek a 
jobboldali figura helyébe kell magát kép
zelnie és a nevében válaszolni. Az azonosí
tást megkönnyíti, hogy a rajzok igen elna
gyoltak, sem arcok, sem apró részletek nem 
vonják el a vizsgált figyelmét, nem befo
lyásolják a választ. A módszer célja a 
frusztrált helyzetekben az egyén reakciójá
nak vizsgálata és a frusztráció irányultsá
gának meghatározása, illetve diagnosztizá
lása. A frusztráció irányultságában három

fő irányt különít el a vizsgálati eljárás ext- 
rapunitív: kifelé irányuló, a frusztrációért a 
környezetét hibáztatja, bünteti, agresszív 
megnyilvánulásokat hordoz, az ún. „E” vá
laszokban jelöljük. Intrapunitív: a személy 
önmaga felé irányuló reakciója jelenik meg 
benne, autoagresszív tendenciákkal, ön
váddal, bűntudattal, szorongással, az „I” 
válaszokban jelöljük. Impunitív: a személy 
kerüli az agresszivitást, senkit sem.tesz fe
lelőssé a történtekért, az „M” válaszokban 
jelöljük. A reakció típusa szerint is megkü
lönböztetünk három csoportot: akadály
hangsúlyos: (Obstacle-dominance, OD) a 
frusztráció tárgyi okát hangsúlyozza, az 
akadály kellemetlenségét, jelenlétét emeli 
ki, énelhárító; (ego-defense, ED), az én vé
delme dominál, az én játssza a főszerepet 
úgy, hogy vagy másra hárítja a felelőssé
get, vagy vállalja azt, vagy felmenti a 
frusztráló személyt. A szükséglet fennma
radása; (need-persistence, NP) ez a reak
ciótípus valamilyen megoldás felé mutat, a 
vizsgált személy vagy maga keres megol
dást, vagy segítséget kér, vagy az időre bíz
za azt, hogy a magatartást továbbra is a 
szükséglet fennállása határozza meg (Sza
kács, 1992). Az előzőleg leírt módszerek 
alkalmazása megegyezik azok felsorolási 
sorrendjével.

Interjú
Elsősorban a vizsgálatra való ráhangoló

dást szolgálta, hiszen a vizsgált személyeket 
a zárkából közvetlenül hozzám küldték, és 
nem számítottam barátságos fogadtatásra. 
Ezenkívül az interjúból tudtam meg, hogy 
volt-e falcolásuk, nyelés, öngyilkossági kí
sérlet, van-e szexuális hiánya, volt-e homo
szexuális kapcsolata, milyen testi betegség
ben szenved, fogyasztott-e alkoholt, dohány
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zik-e. A napi tevékenységéről is beszélhet
tünk, meg arról is, hányszor volt büntetve, mi
óta van előztetesben, milyenek a lakáskörül
ményei, hányán vannak testvérek, a család
ban volt-e elmebetegség vagy epilepszia, mi
lyen az iskolai végzettsége. Ezeket minden 
esetben megkérdeztem. Törekedtem arra, 
hogy az interjú beszélgetésszerű legyen, for
mailag félig zárt jelleget valósítva meg, hogy 
ne érezze azt a vizsgált, kihallgatáson van. A 
beszélgetés elején rögtön közöltem velük, 
hogy az ellenük folytatott eljárás nem érde
kel, a személyiségükre vagyok kíváncsi. Ha 
az ellenük emelt vádról beszéltek, közöltem, 
hogy ez nem tartozik a tárgyhoz. Ezt azért tet
tem, hogy ne gyanakodhassanak arra, hogy 
én őketesetleg kihallgatom. A gyakorlat is azt 
mutatta, ezután nyíltabban kezeltek.

MMPI-próba
Az eljárás alkalmazására az indított, 

hogy a MMPI-t használták kriminálpszi- 
chológiai vizsgálatokban, illetve úgy érez
tem, hogy bűnözők vizsgálatánál fontos, 
hogy jól definiált validitás- skálákkal ren
delkezzen a teszt. A felvétele igen hosszú, 
nehézkes volt, a vizsgálat folyamán sok ne
gatív visszajelzést kaptam a vizsgálat 
hosszú ideje és monotonitása miatt, ezért a 
második minta vizsgálatánál az MMPI- 
próbát kihagytam. Olvasási nehézségekkel 
is volt problémám, így minden egyes üte
met nekem kellett felolvasnom. Sajnos a 
teszt felvételének gyakorlati nehézségeire 
az eddigi irodalomban senki nem tért ki. A 
vizsgálatban az új magyar standardra is tá
maszkodtam (Pressing-Szakács 1990).

PFT-vizsgálat
Fontosnak tartottam projektív teszt al

kalmazását, mivel itt nem lehet úgy mani

pulálni a válaszokat mint az MMPI, vagy 
általában egy verbális teszt vagy vizsgálati 
eljárás esetében, illetve feltételeztem, hogy 
ezek a személyek frusztrált helyzetben 
vannak, mely vizsgálatára a PFT alkalmas.

A feladatot szóban végeztettem, és én 
jegyeztem fel a válaszokat. A vizsgálatot 
nagyon élvezték a válaszadók. Az MMPI- 
vizsgálattal szemben nem kaptam negatív 
visszajelzéseket, és gyorsan végeztem a 
vizsgálattal.

A mintavételnél törekedtem arra, hogy 
az véletlenszerű legyen, ezért bíztam a vá
logatást nem pszichológiai végzettségű 
személyekre.

A vizsgált személyeket sorszámnevek
kel kódoltam, így biztosítva anonimitásu
kat. A vizsgálatot két mintavételben végez
tem, önként jelentkező vizsgálati szemé
lyeken, összesen 34 előzetes fogvatartott- 
nál. A két sorozatban végzett vizsgálat oka 
volt, hogy az intézetben nem állt rendelke
zésre a reprezentatív minta vételéhez elég
séges személy.

A bv. intézet által kiválasztott vizsgála
ti személyek közül az első populációból 
20%, a másodikból 50% nem vállalta a 
vizsgálatban való részvételt. Az eltelt egy 
év alatt ugyanis sok gondot fordítottak a 
fogvatartottak emberi jogi képzésére, fel
világosították őket arról, milyen vizsgálat
ban kötelező, illetve tagadható meg a rész
vétel. Ez utóbbi jogot előszeretettel gyako
rolták, hiszen ekkor volt egy kis lehetősé
gük az ellenszegülésre, amire egyébként 
gyakorlatilag nincs módjuk.

Nem kedvezett a második vizsgálatnak 
az sem, hogy első alkalommal óriási káni
kula volt, és a vizsgálati helyiség a zárkák
kal ellentétben jól szellőzött, huzatos volt, 
ezért szívesen jöttek ki vizsgálatra. A má
sodik vizsgálat alkalmával a zárkákban
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kellemes volt a klíma, ezért nem szívesen 
hagyták el a vizsgálat kedvéért.

Vizsgálati eredményeim prezentálását 
a falcolás jelensége és differenciálása men
tén fogom elvégezni. Mivel a mintaelem- 
szám nem teszi lehetővé az egzakt, leíró 
statisztikai eljárásokat is felvonultató bizo
nyítási eljárást, ezért azon tendenciákat 
próbálom kiemelni, amelyek a falcoláshoz 
vezethetnek.

Ha a „civil életből” bekerül a büntetés
végrehajtási intézetbe, minden jogától 
megfosztják, melyet addig alanyi jogon 
gyakorolt (személyi szabadság, nem ren
delkezhet saját személyével, testével, életé
vel), ezeket az intézet veszi át, kontrollálja.

Miért fontos ez? Olyan jogok ezek, 
amelyeket az ember a születése, a nevelte
tése folytán gyakorol. Igaz, hogy ez jelenti 
a szabadságvesztés-büntetés lényegét is. A 
börtönbe került ember számára örök fe
szültséget jelent az itt előírt szabályok kö
vetése, úgy hogy egyáltalán nem biztos an
nak elfogadása, hogy önmagával, saját sze
mélyével más rendelkezik. Ugyanakkor a 
fogvatartott befogadása (kivéve az ismer
tebb visszaesőket) egy kvázi arctalan, sze
mélytelen „raktári áru” átvétele, melynek 
neve, száma, bűncselekménye van.

Ha megvizsgáljuk ezt, figyelembe véve 
a vizsgált személyek MMPI-profiljait, ak
kor azt a tendenciát vesszük észre (az álta
lánosságban emelkedett F-skálákat is fi
gyelembe véve), hogy az általában emelke
dett Pp-skálák jelzik a normakövetés prob- 
lematikusságát, valamilyen személyiség- 
zavar nagy valószínűségét, illetve a lehet
séges acting out jeleit mutatják. Nagyon 
gyakori ez nárcisztikus, csökkent szociális 
belátással rendelkező személyeknél, il
letve akiket a közösség kizár magából, de 
jelezhet a magas Pp-érték krízishelyzetet

is, melynek a börtönszituáció megfeleltet
hető.

Az MMPI-eredményeknek a másik fő 
tendenciája volt, hogy az F-skálák értéke 
erősen megemelkedett. A magas F-skála- 
értékek nagyon gyakoriak azoknál, akik a 
próbát elnagyolva végzik, nem megfelelő a 
monotóniatűrésük, feladatmegoldási stra
tégiájuk elnagyolt. Ez a felületesség szo- 
ciopátiás jegyekben is megnyilvánulhat, 
ami jól korrelál a magas Pp-értékkel. Elő
fordulhat magas F-érték olyan személyek
nél is, akik szándékosan torzítani akarják a 
róluk alkotott képet, betegszerepet hangsú
lyozva, szimulálva. Ez utóbbi értelmezés is 
jól alkalmazható a vizsgálatban részt vevő 
személyekre, akik a betegszereppel külön
leges bánásmódot, esetleg felmentést, az 
elkövetett deliktumért kevesebb büntetést 
vívhatnak ki, ami persze a gyakorlatban na
gyon ritkán fordul elő, fontos pozitívuma a 
fogvatartott számára, hogy a bűncselek
mény elkövetésének okait is részben vagy 
egészében erre foghatja.

A büntetés-végrehajtás rendszere fél
katonai rezsim, melynek tökéletes műkö
dését a formális szabályok felállítása, be
tartása és ezek áthágása esetén intézkedé
sek meghozása, illetve jegyzőkönyvezése 
jellemzi, a rezsimnek minden pillanatban 
demonstrálnia kell erejét, stabilitását, és 
mindezt a szabályok betartatásán keresztül 
végzi.

Az interjúkból is kiderül, hogy a falco
lást a végrehajtó rezsim, mint ön- és közve
szélyes megnyilvánulást értékeli. Hétköz
napi értékelésben egyenlőségjelet tesznek 
a falcolás és a suicidium kísérlete közé, 
gyakran kérdezik a fogvatartóitól: „Miért 
akart meghalni?" Amire persze a fogvatar
tott okokat sorol. Vizsgálódásaikat a cse
lekmény lehetséges háttérmotívumait
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megítélni képes kompetens szakember 
(pszichológus, pszichiáter) aktív közremű
ködése nélkül teszik. Mivel ez a szabályok 
megsértése, sőt a fogvatartott, a szabályok 
ellenében rendelkezni mer saját életével és 
testével, ezért büntetés jár. A fogvatartottat 
veszélyesnek, különösen veszélyesnek 
nyilvánítják, az interjúban a fogvatartottak 
jelezték, hogy jól ismerik az őrzésbiztonsá
gi fokozatukat, és nevetségesnek tartották a 
büntetésnek ezt a formáját. Az őröknek 
személyesen ismerniük kell, külön foglal
kozniuk kell vele, van, ahol a faliújságra is 
kiteszik a képét (mintha büszkék lennének 
rá), az ágyát az őrök jelölik ki és nem a zár
kafőnök, minta „csicskásaiknak”, nem kell 
dolgoznia és folyosót mosnia. Láthatjuk, a 
rezsim milyen jól kiszámíthatóan műkö
dik, természetes, mert így tervezték és ez a 
normális működése. Ezeket az adatokat a 
vizsgált személyek mosolyogva mondják 
el, mintha valamilyen diákcsínyt követtek 
volna el. Vagyis semmi negatív következ
ményt nem jelent a számukra.

A fogvatartott számára a falcolás kiszá
mítható helyzetet teremt, mivel megjósol- 
hatóak a rezsim reakciói. Azáltal, hogy 
gyakorolja elemi jogait saját teste és élete 
fölött, előre átlátható helyzetet teremt, ami 
fontos megkapaszkodási pont az addigi 
börtönélethez képest. A „különleges bá
násmód” nagyon hasonlít a másodlagos be
tegségelőnyhöz, melynek meglétére, hang- 
súlyozására következtethetünk az emelke
dett F-skálaértékekből. A játszmában kü
lönleges helyzete van a suicidiummal való 
fenyegetésnek, a bv. intézet számára egy 
sikeres öngyilosság hivatalos procedúrák 
egész sorát és bűnbakkeresést jelent, az 
esetek nagy részében fegyelmi eljárással. 
Ezt a fogvatartott is tudja. Minél erőtelje
sebben fenyegetőzik öngyilkossággal, il
letve minél több a vágás, nagyobb a kifolyt 
vér mennyisége vagy veszélyesebb a le
nyelt tárgy, annál nagyobb a büntetés és az 
ezáltal nyert kvázi előnyök nagysága. Ber
né logikája szerint minél jobban büntetek, 
annál jobban jutalmazok -  kitűnő példa ar
ra, hogy a rúgás hogyan transzformálható 
simogatássá.

Mint említettem, a falcolás hátterében 
fontos faktor ez a rendszerjátszma. De mit 
nyer a rendszer ezáltal?

Egy félkatonai szervezet számára ki
emelt jelentőségű, hogy bizonyítsa műkö
désének hatékonyságát, azt, hogy képes in
tézkedni, és ezt papíron is dokumentálhat
ja  felettesei számára. A szabályok mentén 
működve a legkisebb rizikót így vállalja, 
hiszen egy esetleges sikeres suicidiumkí- 
sérlet esetén számos olyan ellenpéldát tud 
mutatni, melyet a szervezet tagjai hiúsítot
tak meg. Ez esetben senki nem kérdezi, 
hogy falcolás volt, vagy öngyilkossági kí
sérlet. Fontos érv ez a játszma fenntartása 
mellett. Ha az eseteket szakmailag kompé-
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tens személyekkel bíráltatom el, az akkor 
sem befolyásolhatja a büntetés kiszabását, 
illetve a szakmai szempontok idegenek le
hetnek a szervezet számára.

Felvetődik a kérdés, melyet hipotézi
semben is megfogalmaztam: tényleg suici- 
diumkísérlet a falcolás?

Milyen tendenciák szólnak az öngyil
kosság ellen? A vágások anatómiai elhe
lyezkedését vizsgálva azok kerülik az arté
riákat, akár a csuklón, akár a nyakon né
zem. Ebből arra lehet következtetni, hogy 
nem feltétlenül akarnak nagyobb vérvesz
teséget okozni maguknak, mely halálos is 
lehet.

A vizsgált személyek 41 %-ánál fordult 
elő, hogy saját elmondásuk szerint öngyil
kosságot követtel el a „civil életben”. Ezt 
fogalmilag is különválasztották, a szóhasz
nálatban jól elkülöníthető volt az öngyil
kosság és falcolás. Egy vizsgálati személy 
esetét kivéve ezek a suicidiumkísérletek 
parasuicidium jelleggel bírhatnak. Az exp- 
lorációkból kiderül, hogy ezek elkövetése
kor volt családtag vagy ismerős a közelben, 
illetve feltételezhető volt, hogy hamarosan 
hazajön. Az önakasztások alkalmával gya
kori volt a kötélszakadás, illetve a nem 
megfelelő felfüggesztés kiválasztása, ami
ből következtethetünk arra is, hogy nem 
feltétlenül akartak meghalni. A családtag, 
ismerős jelenléte családi játszmát feltéte
lez, melynek fontos részei lehetnek ezek a 
demonstratív kísérletek. A játszma mellett 
szól az a jelenség is, hogy a falcolások álta
lában a fogva tartó intézményekhez köthe
tők és a fogva tartás ideje alatt a vizsgált 
személyek vagy falcoltak, vagy nyeltek, de 
nem fordult elő akasztás vagy önmérgezés.

A teszt eredményeit vizsgálva sem ön
gyilkossági konstelláció rajzolódik ki. Az 
emelkedett Pp-érték ugyan jelentheti az ön

gyilkossági veszélyt, de ezt más skálaérték 
(pl. D) emelkedettsége nem támasztja alá 
az értékelhető profilokban.

Legérdekesebb a PFT eredmények ké
pe, ahol az öngyilkossági veszélynél általá
ban megemelkedik az I-értékek nívója. 
Esetünkben az 1-értékek a normál vagy a 
negatív övezetekben vannak és nem a kriti
kus érték feletti pozitív tartományban. Ami 
arra enged következtetni, hogy nem igazán 
szoronganak, nem jellemző náluk a bűntu
dat, személyiségükben éretlen, pszichopa- 
toid jegyek is fellelhetők lehetnek. Az ak
tuális állapotukat védekezéshiány, fruszt
rációra való inadekvát reagálás (ED-), 
ugyanakkor hatékony fellépés igénye és 
készsége jellemzi (NP+). Tapasztalható 
egy közömbös, rezignált, „minden mind
egy”, a frusztrációt degradáló attitűd 
(M ’+O, m+0). Láthatjuk, ha ebben az eset
ben falcolás történik, a rendszer működése 
milyen jól kiszolgálja a passzív attitűdöket.

Felvetődik a kérdés, miként lehetne va
lamilyen eljárást kidolgozni a falcolások 
csökkentésére, hiszen ez sem morálisan, 
sem financiálisán nem támogatható cselek
mény. Ugyanakkor elismerem, hogy a bün
tetése szükséges, hiszen a fogvatartottak, 
akik elkövették, nem szenvedtek elmebe
tegségben és tudták, hogy amit elkövetnek, 
az szabályokba ütközik. De mit értünk bün
tetés alatt, és mi ennek a célja?

Úgy gondolom, pragmatikusan megkö
zelítve, a büntetés valami olyan reakció, 
egy olyan cselekedetre adott válasz, mely 
az adott cselekmény bekövetkezésének 
gyakoriságát hivatott csökkenteni. A min
dennapi gyakorlat nyelvére lefordítva az 
olyan fenyítések, melyek ugyan jól admi
nisztráltak és ezentúl az átlagember, így a 
bv. tisztviselő számára is negatív értékkel 
bírnak, nem biztos, hogy ugyanazt jelentik
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a fogvatartott számára. Figyelembe kell 
venni a fogvatartott más szociális státusát, 
illetve a börtönkörülmények más szociális 
normarendszerét, eltérő társadalmát, és eh
hez viszonyítva értékelni a büntetés hatás
fokát, természetesen figyelembe véve az 
eddigi gyakorlati tapasztalatokat is.

Nagyon fontos, hogy a büntetés-végre
hajtásban részt vevő ne a saját értékeit, illetve 
a saját személyiségét tartsa kiinduló-pontnak, 
próbálja megérezni a fogvatartott helyzeté
nek másságát, esetleg próbálja megérteni an
nak gondolkodásmódját. Mégis a falcolás be
következésekor, illetve megelőzésekor me
lyek azok a tényezők, amelyeket figyelembe 
kellene venni? Ezeket próbáltam néhány 
pontban összefoglalni.

1. A cselekmény súlyosságát kompetens 
(lehetőleg pszichológus, pszichiáter) sze
mély ítélje meg, lehetőség szerint pszicho
lógiai tesztvizsgálatot is végezve. Jól külö
nítse el a suicidiumtól. A fogvatartottra vo
natkozó cselekménnyel kapcsolatos isme
reteket a nevelő vagy a börtön más dolgo
zója lehetőleg bocsássa a szakember ren
delkezésére, mert ennek hiányában a diag
nózis értékéből veszíthet.

2. A veszélyhelyzet megítélése folyama
tos stresszt jelent a felügyelőszemélyzet ' 
számára. Fontos ebben a helyzetben a fel
ügyelőnek a fogvatartott alapos ismerete, 
illetve a nevelő szerepe a zárkák megfelelő 
kijelölésében, a fogvatartottal való, a tör
vény határain belüli, szoros kapcsolatban.

3. Befogadáskor a lehetőség szerint el 
kell végezni a fogvatartott pszichológiai

I
 szűrővizsgálatát, mely különböző módsze
rekkel történhet, figyelembe véve, vizsgá
lati személy intellektuális színvonalát és 
vizsgálatot végző szakember módszertani 
lehetőségeit, illetve ilyen irányú szabadsá
gát.

4. A hv. törvény és a hozzá kapcsolódó 
rendelkezések értelmében a falcolás fe 
gyelmi cselekménynek minősül, tehát bün
tetést von maga után, és ez tényként keze
lendő. A megfelelő fenyítés kiválasztása
kor nagy körültekintéssel kell eljárni, ne
hogy azzal serkentsük az újbóli falcolást. 
Próbáljuk figyelembe venni a cselekmény 
célját, ilyenkor úgy próbáljuk megválasz
tani a fenyítés formáját, hogy az arányban 
álljon a cselekménnyel, ugyanakkor ne le
gyen kiszámítható. Kerüljük a látványos, 
demonstratív büntetéseket (pl. magánelzá
rás, különösen veszélyessé való nyilvání
tás). Ilyenkor az intézetben végzett munka 
pozitív hatással is lehet a fogvatartott adap
tációjára.

5. Az őrzésbiztonsági szabályok iga
zodjanak a valós veszélyhez. Nem kell túl
dimenzionálni a fogvatartott veszélyessé
gét, mert az emeli a társai előtt a szociális 
státusát, javítja belső komfortérzetét és 
ezáltal a börtönbeli adaptációját. Ez utóbbi 
tényező a szabadságvesztés visszatartó 
erejét is csökkentheti.

6. Hosszú távú megoldás: érdemes len
ne úgy változtatni a bv. törvényt, hogy a le
írt kvázi előnyökhöz ne juthassanak hozzá 
afogvatartottak, esetleg ne kapjanak bün
tetést, hiszen ebben az esetben az a leg
rosszabb számukra, ha nem történik velük 
semmi, tehát nem érik el a céljukat.

A vizsgálat célja a falcolásnak, egy ön
álló, a büntetés-végrehajtásban elterjedt, a 
börtönviszonyokhoz szervesen kapcsoló
dójelenségnek a leírása, illetve pszicholó
giai hátterének a vizsgálata. Feladatául tű
zi ki a tanulmány azoknak a pedagógiai le
hetőségeknek a számbavételét, konkrét ja 
vaslatokat is téve, melyek csökkenthetik a 
falcolás bekövetkezésének valószínűségét, 
illetve segítenek elkerülni azokat a csapdá-
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kát, melyekre a fogvatartottak cselekedete
iket építik.

A tanulmánynak fő célja bizonyítani, 
hogy a falcolás és az öngyilkosság közé 
nem tehető egyenlőségjel. Tehát szakmai 
hiba ezen két jelenség határainak összemo
sása, illetve ezt a hibát a fogvatartottak jól 
kihasználhatják és ezáltal az ő szemüvegü
kön keresztül értelmezve előnyökhöz ju t
hatnak.

A konkrét vizsgálati eredmények empi
rikus kutatáson alapulnak, mely exploráci- 
ót, MMPI-próbát és a Rosenzweig-féle Ké
pi Frusztrációs Tesztet (PFT) foglalja ma

gában. A fenti módszerek segítségével 
mind intrapszichikus, mind -  börtönspeci
fikus -  interperszonális szinteken megbíz
ható képhez jutunk, mely a pedagógiai le
hetőségek alapjául szolgálnak. Az adatok 
alapján külön kiemelendő az a rendszer
játszma, mely a fogvatartott és a büntetés
végrehajtási szisztéma között zajlik és ger
jeszti a cselekmény előfordulási valószínű
ségét, a rendszer által büntetésként értel
mezett, de a fogvatartott szintjén jutalom
ként jelentkező, a hatalmi szférából érkező 
reakciók (kvázi fenyítések) által.
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