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A stanfordi börtönkísérlet

A szociálpszichológia egyik legis-
mertebb kísérletét 1971-ben foly-
tatták le, melyet Philip Zimbardo, 
a Stanfordi Egyetem szociálpszi-
chológusa vezetett. Zimbardo ar-
ra szerződtetett 17 és 30 év közötti 
férfi  önkénteseket, hogy fi zetségért 
vegyenek részt egy „börtönkísérlet-
ben”. Zimbardo és csapata azt az el-
méletüket próbálták kísérleti úton 
bizonyítani, miszerint mind a bör-
tönőrök, mind a foglyok meghatá-
rozott viselkedésformákat vesznek 
fel, amelyek az adott körülmények 
között a szituáció romlásához ve-
zetnek. A csoportot véletlenszerű-
en felosztották két egyforma létszá-
mú részre, „rabokra” és „őrökre”. 
A tényleges kísérlet a Stanfordi 
Egyetem pszichológia tanszékén 
zajlott, melynek alagsorát egy va-
lódi börtön mintájára rendezték be. 
A kutatócsoportot szakértőként egy 
volt elítélt segítette, aki korábban 
17 évet töltött el fegyintézetben. 
Egy egyetemi hallgató volt az őrök 
főnöke, Zimbardo pedig a börtön-
igazgató.

Zimbardo olyan körülménye-
ket igyekezett kialakítani, amelyek 
reményei szerint a résztvevőkben 
segítenek kiváltani a tájékozódás za-
varát, az elszemélytelenedést és az 
egyéniség elvesztését.

Az őrök hivatalos iránymutatáso-
kat nem kaptak. Mindössze annyit 
mondtak nekik, hogy az ő felelős-
ségük a börtön működtetése, amit 
tetszőleges módon oldhatnak meg, 
de fi zikai erőszak nélkül.

A rabok szerepét játszó résztvevő-
ket minden előzetes fi gyelmeztetés 
nélkül a Palo Alto-i rendőrség valódi 
egyenruhásai, fegyveres rablás vád-
jával, saját otthonukban, szomszé-
daik szeme láttára „letartóztatták”, 
megbilincselték, majd szirénázó 
rendőrautóban a rendőrőrsre szállí-
tották őket.

Ujjlenyomatot vettek tőlük, le-
fényképezték őket, ismertették jo-
gaikat, majd bekötötték a szemüket, 
és egy cellába zárták őket. Később a 
rabokat egyenként átszállították az 
egyetemen berendezett börtönbe, 

ahol valamennyiüket levetkőztették, 
megmotozták és tetvetlenítették.

A kísérlet eredménye

A résztvevőknek eredetileg két héten 
keresztül kellett volna a véletlensze-
rűen rájuk osztott börtönőr vagy rab 
szerepét játszaniuk a mesterséges 
környezetben. Azonban az őrök egy 
része kifejezetten kegyetlenné vált. 

Megalázták a rabokat, és behódoló 
viselkedésre kényszerítették őket. A 
kísérlet hamar veszélyessé kezdett 
válni. A rabok az őrök megalázó 
bánásmódjának hatására súlyos 
emocionális zavarok jeleit kezdték 
mutatni.

Az őrök egyre gyakrabban és 
egyre hosszabb ideig rendeztek 
úgynevezett „névsorolvasásokat”, 
majd fekvőtámaszokra kényszerítet-

ték a rabokat, illetve egyéb módon 
kínozták őket. Egy idő után a vécék 
használata is külön kiváltság lett, 
így a börtönben erős szennyszag 
terjengett. Néhány fogolynak puszta 
kézzel kellett a vécéket tisztítania. 
A matracokat eltávolították a „rossz 
cellából”, és a foglyoknak ruha nél-
kül a betonpadlón kellett aludniuk. 
A meztelenségre való kényszerítés 
mellett a megaláztatások gyakran 
homoszexuális színezetet kaptak. 
Gyakori volt az étel büntetésként va-
ló megvonása is.

A kísérlet előrehaladtával több őr 
is egyre durvábban, egyenesen sza-
dista módon viselkedett – főleg éjje-
lente, mikor azt hitték, hogy az őket 
fi gyelő kamerák ki vannak kapcsol-
va. A kutatók szerint az őrök mintegy 
harmada mutatott „valódi” szadista 
tendenciákat. A börtönőrök többsé-
ge csalódott volt, mikor a kísérletet 
idő előtt fel kellett függeszteni.

A foglyok akut emocionális za-
varokat kezdtek mutatni. Egyikük 
egész testén pszichoszomatikus ki-

ütéseket kapott, miután megtudta, 
hogy elutasították feltételes szabad-
lábra helyezésére beadott kérelmét. 
Először Zimbardo ezek után sem 
akarta elengedni, mivel azt gon-
dolta, hogy a megbetegedés a sza-
badulás érdekében bevetett trükk 
csupán. Két foglyot is olyan súlyos 
trauma ért, hogy a kísérlet vége előtt 
el kellett engedni őket.

A kísérletet ért támadások

A bombát Ben Blum robbantotta, aki 
a Mediumra írt hosszú cikket a bör-
tönkísérletről. Ebben – jórészt már 

korábban is ismert kritikák felme-
legítése mellett – több egykori részt-
vevővel is beszélt.

Blum egyik legerősebb állítása, 
hogy a kísérletből kiszálló egyik 
rab, Douglas Korpi bevallotta ne-
ki, hogy a kísérlet egyik ikonikus 
pillanatának számító összeomlását 
csak megjátszotta, hogy kijöhessen 
a börtönből. Saját bevallása szerint 
kifejezetten élvezte a kísérletet, 
majd később világossá tette Zim-
bardonak, hogy csak színlelt, de ő 
ennek ellenére továbbra is az erede-
ti változatban adta elő a történetét. 
A kísérletről készült 1992-es doku-
mentumfi lm forgatása során Korpi 
kamera előtt is elmondta, hogy vé-
gig megjátszotta az összeomlást, de 
ezt a részt kivágták.

Blumnak több másik rab is arról 
számolt be – részben már korábban 
is megjelent állításaikat megismétel-
ve –, hogy az egyetlen dolog, ame-
lyen valóban kiakadtak, nem az őrök 
viselkedése volt, hanem az, amikor 
kiderült, hogy nem szállhatnak ki 

csak úgy a kísérletből. Az egyik rab, 
Richard Yacco egy tévériportban is 
beszélt arról, hogy nem engedték ne-
kik, hogy kilépjenek a kísérletből, de 
ezt kivágták a műsorból.

Zimbardo erről először csak any-
nyit mondott Blum kérdésére, hogy 
ez hazugság. A Stanford archívumá-
ban újonnan elérhetővé vált anya-
gok közül azonban előkerült egy 
hangfelvétel, amelyből világosan 
kiderül, hogy Zimbardo elutasítot-
ta a kiszállni akarók kérését. Erre 
Zimbardo már azt mondta Blumnak, 
hogy minden résztvevő aláírt egy 
beleegyező nyilatkozatot, amelyen 

Etikátlan kísérletek a tudományban
Mit tudna ma az emberiség magáról Pavlov vagy Zimbardo nélkül?
• A XX. században a kevésbé szigorú szabályozások következtében 
számos kísérletet lefolytattak, amelyek mai szemmel nézve a pszicholó-
gia fekete pontjainak számítanak. Az már más kérdést vet fel, hogy ezen 
kísérletek jelentős eredményeket hoztak, és vitathatatlan befolyásuk van 
napjaink pszichológiai eredményeire, ugyanakkor manapság megismétel-
hetetlenek lennének. A médiát a leginkább az 1971-es stanfordi börtön-
kísérlet árasztotta el, amely nemrégiben is nagy port kavart fel, miután 
azzal támadják a kutatókat, hogy meghamisították a kísérletet. Mindezek 
ellenére mégis sokakat foglalkoztat az etikátlan emberi kísérletek témá-
ja. Ezekből mutatjuk be a leghíresebbeket.

„ Az egyetlen dolog, ame-
lyen valóban kiakad-
tak, nem az őrök visel-
kedése volt, hanem az, 
amikor kiderült, hogy 
nem szállhatnak ki 
csak úgy a kísérletből.

A stanfordi börtönkísérlet bizonyítja, hogy a tudomány 
sem feltétlenül kerüli a megtévesztést céljai érdekében
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