Bűnözés

Áldozatáról a következőképpen nyilatkozik:
„Megölöm ezt a nőt, mert olyat mondott, hogy nem ismert, pedig ismert. Jó lehet,
hogy nem kellett volna megvagdosnom. Miért nem ment el, nem igaz, hogy nem hallot
ta, hogy nyitom az ajtót.” A másik célja, hogy az anyját és az apját együtt lássa újra, ha kell
erőszakkal is. „Legyenek együtt. Még ha megkötözöm őket, akkor is együtt lesznek.”
Azt is elmondja, hogy egy lakatlan szigetre menne legszívesebben és csak a család
ját vinné magával. Terveket sző, de később azt mondja: „Elhagynak úgyis!” Az itt le
írtak semmiképpen nem kívánnak kritikát tartalmazni és az általánosítást is - vélemé
nyem szerint - kerülni kell.
Ennek az összefoglalásnak egyetlen célja, hogy munkánk során és más hasonló te
rületen dolgozók munkája során (pl. rendőrök, védőnők, gyámügyön dolgozók, szociá
lis munkások, pedagógusok, pszichológusok stb.) felismerjék ezeket a tüneteket és le
hetőségeikhez mérten megelőzzék ezen hatások következtében kialakuló személyiség
zavarokat, illetve az erre ráépülő egyéb más társadalmi problémákat. A prevenció mint
szinte egyetlen megoldási mód lehetőségének megteremtése érdekében.

Negrea Vidia

F iatalkori an tiszociális szem élyiségzavarok
alapjelenségének klinikai, pszichológiai vizsgálata
A forenszikus pszichológia témaköréhez
Előadásomban a 2.sz. Fiúnevelő Intézetben tervezett kutatás néhány módszertani
szempontjáról szeretnék beszámolni.
Az aszódi intézetbe olyan 14-19 éves fiúk kerülnek bírósági ítélet alapján, akik va
lamilyen bűncselekményt követtek el. Az intézeti reszocializálásuk minimum egy, ma
ximum három évig tarthat, illetve a 19. évük betöltéséig. Közvetlen bekerülés után
a növendékkel foglalkozó team feladata egy olyan általános vizsgálat elvégzése, amely
alapján elkészülhet a személyes jellemzők specifikumának figyelembe vételével az
egyénre szabott oktatási, nevelési és mentálhigiénés program.
A kidolgozni tervezett téma az intézetbe került, egyrészt saját családjában, másrészt
állami gondozásban nevelkedett fiatalok magatartásformáit, deviancia típusait célozza,
ugyanakkor az esetleges pszichológiai tüneteknek a bűncselekményekkel, familiáris jellem
zőkkel, illetve terheltségekkel, valamint az intézeti tartózkodás alatti „rendkívüli” cselek
ményekkel és ezek közötti összefüggéseivel foglalkozna keresztmetszeti vizsgálat alapján.
A kutatás anyagát azok az adatok képezik, amelyek a növendékkel foglalkozó szak
emberek munkájából adódtak (pszichológus, orvos, nevelő, szakoktató stb.) és kelet
keztek mind az intézeti, mind a bekerülés előtti időszak alatt.
Az adatok elemzéséből nyert következtetések fontos támpontot nyújthatnak az an
tiszociális személyiség korrekciójával és kezelésével foglalkozó intézmények
szakembereinek, a személyiség specifikus pedagógiai és pszichológiai módszerek
kidolgozásában és hatásvizsgálatában.
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