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volt egy biztonsági jelmondat: “Kilé-
pek a kísérletből.” Zimbardo szerint 
ő csak azért nem engedte el az ala-
nyokat, mert nem ezt a jelmondatot 
használták. A kísérlet hivatalos hon-
lapján (https://www.prisonexp.org/) 
elérhető nyilatkozatban ugyanakkor 
nem szerepel ez a mondat. Blumnak 
Zimbardo végül elismerte, hogy nem 
engedte a kilépést:

Ha azt mondják, “ki akarok men-
ni”, te meg azt mondod, “oké”, akkor 
amint elmennek, a kísérletnek vége 
lett volna.

A jelek szerint az őrökkel se min-
den úgy történt, ahogy Zimbardo 
eredetileg állította: a kísérlet irá-
nyítói arra utasították őket, hogy 
kemények legyenek a rabokkal, és 
esetenként nem is pszichológiai 
kísérletnek, hanem puszta impro-
vizációs gyakorlatnak fogták fel a 
történteket.

John Mark, egy másik börtönőr 
még korábban, egy 2011-es cikk-
ben úgy emlékezett vissza, hogy a 
szituáció magától egyáltalán nem 
mérgesedett el, Zimbardo mester-
ségesen kreált feszültséget, például 
azzal, hogy azt erőltette, vonják meg 
az alvást a raboktól. Mark szerint őt 
például eléggé zavarta, hogy folyton 
abajgatniuk kell a rabokat. Szerinte 
a kísérletet soha nem is tervezték 
végigvinni, Zimbardo végig a saját 
elképzeléseihez igazítgatta a kísér-
letet, hogy drámai hatást érjen el és 
igazolja az elképzeléseit.

Ugyanitt egy másik őr, Dave Es-
helman arról beszélt, hogy fi lmes 
példák alapján előre megalkotott 
egy erőszakos és abuzív karaktert, 
és végig ezt alakította a kísérlet alatt. 
Arról is beszélt a karaktere mester-
kéltsége kapcsán, hogy például sose 
járt délen, mégis egy fi lmből tanult 
déli akcentust vett fel. Állítása sze-
rint, Zimbardo a kísérlet után külön 
megköszönte a munkáját.

Carlo Prescott, aki maga is 17 
éven át egy valódi börtönben ra-
boskodott, és a kísérlet konzultán-
sa volt, 2005-ben egy cikkben azért 
kritizálta Zimbardoékat, amiért az 
őrök olyan módszerein botránkoz-
tak meg, amelyeket valójában tőle 
kölcsönöztek, maguk mutatták meg 
azokat a résztvevőknek, és pontosan 
tudták, hogy az őrök használni fog-
ják, hiszen erre bátorították is őket.

Már a tervezéssel is 
problémák voltak

Bár Blum cikke kavarta fel most az 
állóvizet, a börtönkísérlettel szem-
beni szakmai kritikák az eredeti 
tanulmány megjelenésével szinte 
egyidősek, vagyis már akkor is töb-
ben problémákra mutattak rá, ami-
kor az irányítottság vádja még fel 
sem merült.

Az alanyok kiválasztását is sok 
kritika érte. Ezek szerint a 24 fős 
minta önmagában is túl kicsi ahhoz, 

hogy messzemenő következtetéseket 
lehessen levonni belőle, úgy meg plá-
ne, hogy a résztvevők mind amerikai 
egyetemista férfi ak voltak. Ráadásul 
egy ázsiai amerikai kivételével mind-
annyian fehérek voltak, így nemcsak 
a teljes népességet nem reprezentál-
ták, de az amerikai börtönhelyze-
tet sem, ahol a feketék arányaiban 
jóval többen voltak/vannak, mint a 
fehérek. Ráadásul a résztvevőket ki-
fejezetten egy börtönös kísérletre to-
borozták, ami már alapból megszűr-
hette a jelentkezőket.

Gyakori kritika, hogy maga Zim-
bardo érzelmileg is bevonta magát a 
kísérletbe, így az abból levont követ-
keztetések nagyrészt szubjektívek 
és anekdotikusak voltak, ami repro-
dukálhatatlanná tette. (A túlzott be-
vonódás az egyetlen hiba, amelyet 
Zimbardo is rendszeresen elismer.)

Először 1972-ben mutatták be 
a kísérletet, az első rendes tanul-
mányt 1973-ban adták ki, és már 
1975-ben megjelent az első részletes 
módszertani kritikája, amely Zim-
bardoétól eltérő magyarázatot ad a 
kísérlet kimenetelére:

A szerzők amellett érvelnek, hogy 
az alanyok reakcióit nem feltétlenül a 
vizsgálni kívánt pszichológiai ténye-
zők váltották ki, hanem magának a 
kísérleti helyzetnek a körülményei.

A kísérlet már alapból rosszul 
volt megtervezve, így az alanyait 
nem egy valódi börtönnel egyenér-
tékű szituációba helyezték, hanem 
csak eljátszatták velük az őrök és ra-
bok szerepét egy börtönhöz hasonló 
színpadon.

Az alanyok a szerepeikről már elő-
zetesen megalkotott, erős társadalmi 
sztereotípiákkal érkeztek a kísérletbe.

A kísérletben is számos árulkodó 
jele volt annak, hova akar kilyukad-
ni a kutatás, és mit várnak el a ku-
tatók, mindez pedig befolyásolhatta 
az alanyokat. Ez oda vezetett, hogy 
az alanyok az általuk érzékelt elvá-
rásoknak megfelelő viselkedést pro-
dukáltak.

A szerzők szerint egyáltalán 
nem a modellezni kívánt szituáció 
(egy valódi börtön hatalmi alá-fölé 
rendeltsége) által kiváltott spontán 
viselkedésváltozásokról van szó. 
Persze mint általában, a kritikát jó-

val kevesebbet idézik, mint magát a 
kritizált tanulmányt.

A neves szociálpszichológus, 
Erich Fromm is kritizálta a kísérlet 
módszertanát, de szerinte még ha 
bizonyít is valamit ebben a formá-
jában, akkor is éppen az ellenkező-
jét annak, amit bizonyítani akartak 
vele: annak ellenére, hogy a kutatók 
már előre megágyaztak a kegyetlen-
kedésnek, még így is csak az őrök 
harmada állt kötélnek. Szerinte a 
kísérlet nagy hibája, hogy nem veszi 
számításba a résztvevők személyi-
ségét, pedig a jellem és a viselkedés 
különbsége kulcsfontosságú ebben 
a kontextusban:

Zimbardo válasza 
a támadásokra

„Bizonyos értelemben nem igazán 
érdekel. Ezen a ponton az a nagy 
probléma, hogy nem akarok több 
időt pocsékolni rá. Ez után a beszél-
getés után nem adok több interjút er-
ről. Csak időpocsékolás. Az emberek 
azt mondanak róla, amit akarnak. 
Ez jelenleg a pszichológiatörténet 
leghíresebb tanulmánya. Nincs má-
sik tanulmány, amiről az emberek 
50 évvel később is beszélnek. Átlag-
emberek is ismerik. Azt mondják, 
‘mivel foglalkozik?’ ‘Pszichológus 
vagyok.’ Lehet taxisofőr Budapes-
ten. Lehet étteremtulajdonos Len-
gyelországban. Megemlítem, hogy 
pszichológus vagyok, és azt mond-
ják, ‘Hallott arról a tanulmányról?’ 

Már önálló életet él. Ha azt akarja 
mondani, az egész hoax volt, az ő 
dolga. Nem fogom többé megvédeni. 
A hosszú élete védi” – nyilatkozta 
végül közleményében a kísérletét ért 
vádakról Philip Zimbardo.

A kis Albert esete 
– a félelem gyökere elültethető

1920-ban John B. Watson és mun-
katársai a John Hopkins Egyetemen 
végeztek klasszikus kondicionálási 
kísérletet egy kilenc hónapos kis-
babán, Alberten. Azt vizsgálták, 
hogy a félelem elültethető-e az em-
berekben. A kísérlet kezdetén Albert 
az erős hangok esetében mutatott 
félelmi reakciót. Watson ezért egy 
fehér patkányt mutatott Albertnek, 
majd ezzel egy időben egy kalapács-
csal ütött egy fémrudat, amely erős 
és kellemetlen zajt okozott. A félel-
metes hang és a patkány együttes 
megjelenése miatt a két inger össze-
kapcsolódott. Albertben kialakult a 
félelem a patkány iránt is. Azonban 
a félelem generalizálódott minden 
hasonló ingertárgyra is, legyen az 
egy szőrmekabát, sőt akár egy Mi-
kulás álarc fehér szakálla. A kísérlet 
etikátlannak számít, mivel Albert 
mesterségesen kialakított érzékeny-
ségét nem szüntették meg, így kiala-
kult fóbiáját sem tudták enyhíteni. 
Ráadásul Albert hatéves korában 
meghalt, így az sosem derült ki, 
hogy a kísérlet okozta fóbiái a fel-
nőttkoráig fennálltak volna-e.

Korábban hasonló kísérletet vég-
zett Ivan Pavlov, ami által kutyáknál 
már sikeresen kimutatta a kondici-
onálás eredményét, amikor minden 
etetéskor egy csengőt szólaltatott 
meg, míg végül már önmagában a 
csengő hangja is nyáladzást idézett 
elő a kutyáknál. Azonban Watson 
és munkatársai folytatták le ezt a kí-
sérletet először embereken is. Sokat 
köszönhetünk ezeknek az eredmé-
nyeknek, mivel a kondicionálás az 
alapja számos terápiának, például 
függőségek vagy fóbiák esetén.

A Milgram-kísérlet – emberek 
feláldozása a tekintély oltárán

A ’60-as és ’70-es évek között zajlott 
a szociálpszichológia egyik legje-
lentősebb kísérletsorozata, a Stan-
ley Milgram vezette engedelmes-
ség-vizsgálat. Milgram célja azoknak 
a pszichológiai tényezőknek a feltá-
rása volt, amelyek a II. világháború 
borzalmai mögött húzódhattak meg. 
Azt feltételezte, hogy a szörnyűséges 
tettek mögött a tekintélynek való 
megfelelés és engedelmesség áll.

A leghíresebb kísérletben a ku-
tatók egy emlékezeti feladatot mo-
delleztek, melynek koholt célja a 
tanulási módszerek feltárása volt. A 
résztvevők egy részét a „tanár” sze-
repébe osztották, a másik részét a 
„tanulóéba”. Utóbbiak beépített em-
berek voltak, így tehát a „tanárok” 
voltak a kísérlet igazi résztvevői. A 
„tanárnak” azt az instrukciót adták, 
hogy minden egyes alkalommal, mi-
kor a „tanuló” rossz választ ad, egyre 
nagyobb áramütés a büntetés. A „ta-
nárt” és a „tanulót” külön termekben 
helyezték el, így a „tanár” nem lát-
hatta, csak hallotta a növekvő áram-
ütés okozta egyre kétségbeejtőbb 
kiabálást. Bár a „tanulókat” játszó 
színészek a kísérlet befejezéséért kö-
nyörögtek, a „tanárral” egy teremben 
tartózkodó kutató – tekintélyszemély 
– ragaszkodott a folytatáshoz, és er-
re utasítást is adott, azonban nem 
kényszerítette a résztvevőket. A részt-
vevők többsége pedig engedelmes-
kedett. Hatvanöt százalékuk a végső 
450 voltig is elment, ami már halálos.

Bár az áramütések nem voltak va-
lósak, a kísérlet konklúziója mégis 
az, hogy a vizsgálati személyek uta-
sításra képesek voltak maradandó 
károkat okozni, vagy akár meg is öl-
ni egy másik embert. E mögött pedig 
a hatalomnak való engedelmeskedés 
normája áll. Milgram kísérletében a 
legitim hatalmat jelképező személy-
nek való engedelmeskedés jelentős 
hatást gyakorolt a viselkedésre.

A Milgram-kísérletek kiemelt 
eredményeket hoztak annak megér-
tésére, hogyan tudnak hétköznapi 
emberek embertelenül viselkedni 
egy tekintélyszemélynek való en-
gedelmesség kimeneteleként. Bár a 
kísérlet etikai szempontból ma már 
nem reprodukálható, egy 2017-es ku-
tatásban módosítva megismételték a 
híres/hírhedt kísérletet. Az eredmény 
napjainkban is megrázó. A résztve-
vők kilencven százaléka hajlandó 
volt halálos áramütést adni. Hiába 
telt el azóta több mint ötven év, úgy 
tűnik még ma is képesek vagyunk a 
hatalomnak való engedelmesség je-
gyében feláldozni másokat.

„ A szerzők amellett ér-
velnek, hogy az alanyok 
reakcióit nem feltétle-
nül a vizsgálni kívánt 
pszichológiai tényezők 
váltották ki, hanem ma-
gának a kísérleti hely-
zetnek a körülményei.




