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I. A kutatás előzményei és a téma indoklása 
 
A börtönszociológia klasszikusai – Clemmer (1958) és Sykes (1958) – által vizsgált börtönök, 
az ún. „Nagy Házak” korszaka Amerikában a ’60-as évekkel lezárult. A manifeszt etnikai 
(geng-) feszültségektől és kiterjedt kábítószerpiactól mentes, építészetileg nem differenciált, 
alacsony programaktivitású, elsősorban autoritásra és konformitásra épülő fegyintézetek és 
börtönmodellek átadták a helyüket annak a zűrzavarnak (ld. Irwin [1980] vonatkozó 
munkájának címét: Prisons in Turmoil), amely – egyebek mellett – a fogvatartottak 
személyiségének megváltoztatását célul tűző „korrekciós intézetek”, illetve a „terápiás börtön” 
megjelenéséhez vezetett. A ’60-as évektől napjainkig az alábbi jelentős átalakulások zajlottak 
le a büntetés-végrehajtási intézetek struktúrájában, működésében és célkitűzéseiben: 
 

– Megváltozott a fogvatartotti populáció etnikai összetétele, illetve átalakultak az 
elítéltcsoportok közötti viszonyok. A „Nagy Házak” fehérdominanciájához képest 
egyre népesebb számban kerültek börtönbe fekete és latin-amerikai elítéltek. Az 
afrikai-amerikaiak új identitása/identitásai, illetve az ezekkel összefüggő, a korábbinál 
„asszertívebb” magatartásformák megjelenésével párhuzamosan a rasszok közötti 
ellenségesség is nőtt (sőt rendszeressé vált az extrém erőszak). A szegregáció egyre 
merevebb, informális mintázatai jöttek létre. A rassz a rabok közötti társas 
kapcsolatokat és korábbi szabályrendszereket érvénytelenítő identitásjelzővé vált: 
egyre nehezebbnek tűnt egy, a feketék és fehérek közötti társadalmi távolságon 
átívelni képes rabkódex (Con Code) működtetése (Carroll, 1988). 

– Míg a „Nagy Házak” rabtársadalmának elit kasztjai – a „jógyerekek”/„tolvajok” – 
mélyen megvetették a drogfüggőket, és „megbízhatatlanságukra” hivatkozva 
távolságtartónak mutatkoztak velük szemben, addig a „korrekciós intézetek” korában 
immár komoly tekintéllyel bírtak a kábítószer-fogyasztó szubkultúrákhoz tartozók. 
Crewe (2005) részletesen elemzi, hogy rajzolta át a kemény drogok erőteljes jelenléte 
a fogvatartottak közötti társas viszonyrendszereket. 

– A ’60-as években a rabok közösségének kb. 10%-a a fiatalkorúak börtöneiből 
érkezőkből állt. Kisebb, zárt klikkekbe verődtek, rendszeresen fenyegettek másokat, 
könnyen agresszívvé váltak, csak hogy a hatalmukat és a presztízsüket megerősítsék 
és fenntartsák. Felnőtt korúak börtöneiben másokat kizsákmányoló, egymással 
rivalizáló gengeket hoztak létre. A drogkereskedelem és az egyes 
lakóövezetek/kerületek mentén kialakuló gengek a későbbi évtizedekben egyre 
erőteljesebben szivárogtak be a börtönökbe (ráadásul a szervezeti struktúrájuk és 
normarendszerük a bv. intézetekben többé-kevésbé változatlanul maradt fenn, 
megakadályozva így egy általános rabszolidaritás létrejöttét). A Con Code a „Nagy 
Házak” korszakához képest kevésbé volt világos/egyértelmű, és közel sem 
vonatkozott már mindenkire. Azoknak a „régi vágású csibészeknek” a köre, akik a 
lassacskán elavuló rabkódexhez alkalmazkodtak, zsugorodott.  

– A börtönök egyre inkább az „erőszak szubkultúráinak” terepévé váltak (vö. az 
amerikai antropológus, Fleisher [1989] terepmunka-összefoglalójának címével: 
Warehousing Violence). Az erőszak jutalomértékűvé vált: olyan, „valutaként” 
felhasználható imidzselemmé, amely szabadon bevethető, amikor a rabnak nagyobb 
térre, hatalomra, csempészárura vagy szexre van szüksége (Fleisher, 1989). 

– A ’70-es évektől kezdődően – az eddig említett változásokkal összefüggésben –
fokozatosan szigorodtak az intézeti szabályok. Megszűntek a rabönkormányzatok, az 
elítélteket egymástól elválasztott épületekben helyezték el – lehetetlenné téve így a 
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fogvatartotti közösségek működését –, illetve nőtt a szabályszegésekért kiszabható 
magánelzárás-büntetések időtartama is.  

 
A ’80-as, ’90-es évektől kezdődően, a szupermaximális biztonságú börtönök burjánzásával 
párhuzamosan annak az egyre fokozódó igénynek is tanúi lehetünk, hogy a zárt intézetek ne 
csupán engedelmesen viselkedő rabokat, „fegyelmezett testeket” állítsanak elő. Az újfajta 
megközelítés – az áldozattá válás megakadályozásának jelszavával – célul tűzte ki a 
fogvatartottak látható viselkedésének/konformitásának páncélja mögé történő behatolást, 
illetve a „bűnöző” elméjének, belső folyamatainak a hatalom fennhatósága alá rendelését. A 
nagyobb szabadsággal és privilégiumok sokaságával kecsegtető „terápiás börtön” – nem 
véletlenül – éppen akkor válik/válhat a büntetés-végrehajtás általános eszközévé, amikor a 
hatalom által felkínált további alternatíva a fogvatartotti szubkultúrák és rabönkormányzatok 
visszaszorításának és újfajta fegyelmezési eszközök bevetésének következtében előálló 
izoláció. 
 
Az ezredforduló „rehabilitációs hangsúlyú”, a „pszichoszakmák” képviselőivel 
felfegyverkezett, széles programkínálatú, illetve sok esetben a terápiás közösség (TC) 
elrendezést megvalósító fegyintézeteire az alábbiak jellemzők: 
 

– A főként a „gondolkodási hibák” kijavítását célzó kognitív-viselkedésterápiás (CBT) 
alapelvekre, illetve Yochelsonnak és Samenownak (2004a, b, c) a „bűnözői 
gondolkodásról” kidolgozott hipotéziseire építő börtönprogramok az individuális 
felelősséget és az önmenedzselést hangsúlyozzák. Az egyén az alternatívák 
mérlegelésére képes „racionális ágensként” tételeződik, aki még a tőle függetlenül 
előálló következményekért is képes felelősséget vállalni. A fogvatartott neoliberális 
perspektívából afféle „vállalkozóvá” válik, aki kizárólagosan felel a személyes 
jóllétéért (ily módon a felelősség az államról az egyénre ruházódik át).  

– A CBT-megközelítések a megváltoztatni kívánt viselkedés eredeti kontextusát teljes 
mértékben figyelmen kívül hagyják, s ily módon lehetővé teszik, hogy a társadalmi 
egyenlőtlenség, a munkanélküliség, a szegénység, a rasszizmus vagy egyes 
szubkultúrák értékrendjének kérdéskörét ne kelljen érinteni. A kontextus 
jelentőségének leértékelése természetesen az egyéni felelősség konstrukciójának ad 
zöld utat. 

– A „bűnözőt” megcélzó „javító technológiák” az evidence-based jelleg állandó 
hangsúlyozásával, az egyedül érvényes tudás kijelölésének szerepkörében való 
tetszelgéssel voltaképp legitimitást biztosítanak a hatalom normalizációs céljaihoz. A 
„bűnöző” átformálásának első lépéseként a terápia öröktől fogva létező 
„sajátosságként”, személyes identitásként fogadtatja el a „bűnözői ént”, a 
továbbiakban pedig ezen az identitáson igyekszik változtatásokat végrehajtani 
(miközben egyidejűleg a „bűnöző” megváltoztathatatlanságát hangoztatja). 

– Új, és bizonyos szempontból roppant hatékony elem az ezredforduló börtöneiben a 
„hibás” gondolatok cseréjét célzó kognitív-viselkedésterápia és a TC-elrendezés 
összekapcsolása. A terápiás közösségben a „bűnöző megváltozását” a közösségi 
együttéléstől remélik. A kezelhető individuumok oly módon járulnak hozzá a 
„megjavításukhoz”, hogy elfogadják és magukévá teszik a fegyelmező hatalom által 
felkínált segítő eszközöket (az állandó önmonitorozást és introspekciót, illetve egymás 
viselkedésének figyelemmel kísérését). A foglalkozásokon használt nyelv maga is 
hozzájárul a fegyelmezéshez: az elhangzó vallomások során ugyanis szintén az 
önreflexió és az önszabályozás etikája jelenik meg (mindemellett pedig a 
normális/abnormális oppozíció konstrukciója is megerősödik, ld. Fox, 1999).  
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– A terápiás közösség elsősorban a fogvatartottak belső működése és a 
kamerák/felügyelők által nem ellenőrizhető viselkedése feletti kontroll újabb 
eszközeként jelenik meg. A fogvatartottak a nap 24 órájában monitorozzák egymás 
viselkedését, és a legapróbb szabályszegésekről is jelentést tesznek a nagycsoport-
foglalkozásokon (vagy a társaikat, vagy önmagukat vonják felelősségre a „hibás 
viselkedésekért”, hiszen a legkisebb elhajlás is a „bűnözői gondolkodás” 
manifesztációja, ily módon pedig a bűnözéshez való későbbi visszatérést vetíti elő). A 
kevés számú megfigyelővel és a megfigyeltek sokaságával jellemezhető panoptikus 
jelleg az omnioptikussággal – a „mindenki figyel mindenkit” terápiás rendszerével – 
kiegészülve hozza létre az elítéltek életének totális ellenőrzését.   

 
2013 decembere és 2014 áprilisa között lehetőségem nyílt antropológusként résztvevő 
megfigyelést végezni egy közép-nyugati állam maximális biztonságú börtönének terápiás 
részlegén. Az Intenzív Terápiás Közösség (ITK) 181 férfi fogvatartottja egy, a drogokról való 
leszokást és a „bűnözői életmóddal” való felhagyást segítő programon vett részt. A terápiás 
elrendezés legfontosabb jellegzetessége, hogy az egyéni és csoportos foglalkozásokat a 
programot már elvégzett „idős” fogvatartottak, az ún. facilitátorok tartják az újonnan 
érkezetteknek.  
 
Az amerikai Büntetés-végrehajtási Szervezet a későbbiekben azt is engedélyezte számomra, 
hogy 2014 áprilisától további négy hónapot tölthessek el egy, szexuális bűnelkövető férfiak 
részére kialakított terápiás közösségben (Sex Offender Program, egyidejűleg 240 fogvatartott 
részvételével). A programot az elítéltektől szigorúan elkülönülő, képzett terapeuták vezetik 
(akik maguk sem beszélhetnek a sex offenderekkel négyszemközt).  
 
Mindkét intézetbe átlagosan heti négy napon látogattam el napi 8–9 órában (igazodva a 
szociális munkások és pszichológusok munkarendjéhez, akikkel a börtönök területén együtt 
kellett „mozognom”). 
 
Doktori értekezésemben elsősorban az alábbi problémákra és kérdésekre keresem a választ 
terepmunka-tapasztalataim bemutatásakor: 
 

– Megvizsgálom azt az intézményes környezetet (a Sex Offender Programnak és az 
Intenzív Terápiás Közösségnek helyt adó börtönszárnyakat, illetve a terápiás 
kereteket), amelyben a TC által szorgalmazott intézményes szelfek megszületnek. 

– Igyekszem feltérképezni, hogy a modern amerikai börtönökben zajló programok 
miféle új identitásokat írnak elő a klienseiknek, és milyen eszközöket használnak a 
fogvatartottak „személyes szelfjei” és az „intézményes szelfek” közötti interpretatív 
kapcsolatok megteremtése során.  

– Megvizsgálom, hogy a fogvatartottak milyen stratégiákkal élnek a felkínált identitások 
elfogadásakor/elutasításakor. 

– Végezetül választ keresek arra a kérdésre is, hogy a „terápiás börtön” 
szelftechnológiái milyen változásokat eredményeznek a közösség szabály- és 
normarendszereiben, illetve felépítésében és dinamikájában. 
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II. Felhasznált módszerek  
 
A büntetés-végrehajtási intézetekben folyó kriminológiai, szociológiai és pszichológiai 
vizsgálatokkal ellentétben az antropológusok részéről csekély érdeklődés mutatkozik a 
börtönkutatások iránt. Loïc Wacquant The Curious Eclipse of Prison Ethnography in the Age 
of Mass Incarceration (2002) című írásában több okot is felsorol, amiért az antropológusok 
vonakodnak a fegyintézetekben végzett terepmunkától. A fogvatartottak mint feltételezhetően 
megbízhatatlan, rosszul kooperáló és a kutató szimpátiáját nehezen kivívó adatközlők mellett 
a börtönök bürokratikus szabályozottsága és gyanakvó légköre is alááshatja a résztvevő 
megfigyelést. A kriminológiai terepmunka úttörői (Ferrel, Hamm, 1998) bűnözői csoportok 
vizsgálata és „sűrű leírása” kapcsán ugyancsak megemlítik, hogy a törvények betartása/be 
nem tartása a kutató részéről, illetve a „részvétel” és a kívülállás kettőssége milyen mértékben 
nehezítik a hagyományos etnográfiai módszertan alkalmazását. Amint arra ugyanakkor 
Rhodes (2001) és Waldram (2009) felhívják a figyelmet, a meredeken növekvő 
börtönnépesség, valamint a büntető igazságszolgáltatással és annak megvalósításával 
kapcsolatos újabb problémák sokasága továbbra is szükségessé tennék az etnográfiai jellegű 
információgyűjtést és elemzéseket. Simon (2000) szintén amellett érvel, hogy fontos volna 
újjáéleszteni a Clemmer és Sykes által elindított kutatási hagyományokat annak érdekében, 
hogy a börtön társas rendszerei ismét láthatóvá váljanak a nyilvánosság előtt (hiszen a 
választópolgároknak a szigorú börtönbüntetések iránti lelkesedése és támogatása 
nagymértékben összefügghet a börtön alapvető hatásai iránti érdektelenséggel). 
 
A terepmunka a kulturális antropológia megkülönböztető adatgyűjtési módszere (Sluka és 
Robben, 2007). Babbie (1996) szerint fő erőssége, hogy segítségével a kutató átfogó képet 
alkothat a vizsgált „terepről” és közösségről. Különösen alkalmas olyan attitűdök, 
magatartások és hatalmi viszonyok vizsgálatára, amelyeket a maguk természetes közegében 
lehet a legjobban megérteni. A terepen végzett közvetlen megfigyeléskor a kommunikáció 
finom részleteit és egyéb olyan jelenségeket is észrevehetünk, amelyeket másként nem 
láthatnánk előre, és nem is tudnánk mérni. Mindemellett alkalmas különböző folyamatok 
időbeli lefolyásának vizsgálatára is. Ha a kísérlethez és a kérdőíves vizsgálathoz hasonlítjuk, a 
terepkutatás eredményeinek belső érvényessége általában nagyobb, megbízhatósága azonban 
kisebb; ezenfelül a terepkutatások alapján nem is általánosíthatunk olyan biztosan, mint a 
szigorú mintavételen és szabványosított kérdőíveken alapuló kutatásokból. Mindebből 
következik, hogy disszertációm állításai ugyan szoros értelemben az ITK és a Sex Offender 
Program tekintetében érvényesek  – mivel azonban az ezekben használatos terápiás elvek és 
manuálok egyre elterjedtebbé válnak az Egyesült Államokban és a világ egyéb börtöneiben, a 
megállapításaim korlátozott mértékben feltehetően alkalmazhatók az általam kutatottakhoz 
hasonló TC-k esetében is.  
 
Az „antropológusként” bemutatkozó börtönkutató dilemmáját – „Hogyan vehetne részt a 
tudós a fegyintézet életében úgy, hogy a saját identitása elveszítése nélkül  kerüljön a lehető 
legközelebb a vizsgált csoporthoz?” – talán a női börtönöket vizsgáló Owen (1998) oldotta fel 
a legsikeresebben. Az általa alkalmazott stratégiát kvázi-etnográfiainak nevezi: a fogalom a 
„valódi etnográfiától” való eltérésre utal a kutató azon képességét illetően, hogy teljes 
mértékben bevonódjon az általa vizsgált társas világba. A módszertan (mélyinterjúk, a 
mindennapi élet részletes megfigyelése) és az elemzés (a kultúrának azokkal a jelentésekkel 
és interpretációkkal történő leírása, amelyeket a megfigyelt kultúra képviselői használnak) 
ugyanolyan, mint a „valódi etnográfia” esetén, azonban bizonyos strukturális akadályok 
tiltják a teljes körű bevonódást a vizsgált elítéltek életébe és napi rutinjába. Egyrészt, a 
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fogvatartottak élettere csak korlátozottan hozzáférhető (Owen nagyon ritkán ment be például 
a zárkákba). Bizonyos szabályszegő magatartásformákat (pl. az illegális droghasználatot) 
kevéssé lehet megfigyelni, ezért ezekről inkább szóbeli beszámolók állnak a kutató 
rendelkezésére. A legfontosabb különbség azonban, hogy az antropológus „szabad ember”: a 
nap végén hazamegy (tehát „nem lakhat” a börtönben úgy, ahogy a „klasszikus” terepmunkát 
végzők élhetnek hosszabb ideig a terepen). Rhodes (2001) úgy fogalmaz, hogy nincs olyan 
„szabad” antropológus, aki tökéletesen belehelyezkedhetne a fogvatartottak szituációjába, 
vagyis a szó szoros értelmében „részt vehetne” abban. 
 
Amerikai terepmunkáim során – az adott intézet sajátosságainak megfelelően – kétféle kvázi-
etnográfiai stratégiát követtem. A Sex Offender Programon – a szexuális bűnelkövetők 
feltételezett „veszélyessége” miatti szigorú biztonsági előírások következtében – elsősorban 
megfigyelésre nyílott lehetőségem. Részt vettem ugyan a fogvatartottak csoportfoglalkozásain 
és a stábértekezleteken, azonban magukkal az elítéltekkel négyszemközt nem beszélhettem 
(illetve csak azokban az esetekben, amikor kiscsoportban dolgoztak, és a munkájuk 
megfigyelésekor néhány kérdést tehettem fel nekik a terapeutáktól függetlenül is).  
 
Az ITK-n végzett terepmunka ezzel ellentétben sokkal inkább nevezhető résztvevő 
megfigyelésnek. Nem csupán a különféle gyűléseken és közös foglalkozásokon lehettem 
jelen, de a programnak otthont adó épületszárnyak között önállóan mozoghattam, és bármikor 
leülhettem bármelyik fogvatartottal interjút készíteni. Az adatgyűjtésnek megfelelően 
dolgozatom Sex Offender Programról szóló fejezeteiben jóval intenzívebben foglalkozom a 
program által alkalmazott, a kliensek szelfjének átalakítására szolgáló technikákkal, míg az 
ITK esetében a fogvatartottak reakciói, a szubjektum megalkotásának egyéni stratégiái és a 
közösség struktúrája gyakrabban válnak az elemzés tárgyává. 
 
Eriksen (2006) szerint a terepmunka során maga az antropológus a legfontosabb tudományos 
eszköz: a kutató saját személyiségét nagymértékben belehelyezi a kutatás folyamatába. A 
terepmunkamódszer személyességének következménye, hogy az adatfelvétel módja, illetve a 
kutató és a terepen élők között kialakult viszony jelentősen meghatározza azt, amit találni 
fogunk – mindezek miatt az antropológusnak a saját pozícióját és a terephez való viszonyát 
bele kell kalkulálnia az eredményeibe, és erről számot is kell adnia (Feischmidt, 2007). Az 
amerikai fegyintézetekben alkalmazott kutatási stratégiám a magyarországinál (részletesen ld. 
Fiáth, 2012) némiképp összetettebbnek bizonyult. A Sex Offender Programon és az ITK-n 
Budapestről érkezett börtönpszichológusként mutattak be, aki amellett, hogy érdeklődik az 
amerikai programok esetleges magyarországi adaptációja iránt, doktori dolgozatot ír a terápiás 
közösségek működéséről és társas rendszereiről. A Sex Offender Program terapeutái 
elsősorban olyan „kollégaként” kezeltek, akinek rengeteget kell még tanulnia annak 
érdekében, hogy egy, szexuális bűnelkövetők kezelése céljából létrehozandó magyar program 
kidolgozásában segédkezhessen. Mivel a csoportfoglalkozásokra rendszerint a terapeutákkal 
érkeztem, és mellettük is ültem, az elítéltek szemében főként afféle „gyakornok” voltam – egy 
azok közül, akik időnként meglátogatták a programot. 
 
Az ITK-n ezzel szemben jóval sokrétűbb szerepekbe helyeztek a team és az elítéltközösség 
tagjai. A szociális munkások és a facilitátorok eleinte ugyancsak „kollégaként”, egy magyar 
börtönprogram érdeklődő pszichológusaként tekintettek rám. Mivel jelentős időt töltöttem 
már el zárt intézetekben, a kérdéseim és megjegyzéseim többnyire nem hatottak furcsának. 
Crewe-t (2009), aki a saját életéből vett példákat használta illusztrációként a kérdéseihez, 
gyakran emlékeztették az elítéltek a közöttük fennálló társadalmi különbségekre (arra, hogy 
„az utcai élet egy másfajta játék”, mint az antropológus „fehérgalléros munkája”). Hozzá 
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képest annyival szerencsésebb helyzetben voltam, hogy a magyar börtönök világát 
használhattam referenciapontként a kérdéseim megfogalmazásakor. 
 
Ahogy egyre több időt töltöttem el az ITK-n, úgy váltak nyilvánvalóvá és „fontossá” 
identitásom egyéb, nem szakmai elemei is („fehér”, „nő”, „európai”). Carroll-lal (1988) 
ellentétben, aki egy maximális biztonságú börtönben végzett terepmunkája első időszakában 
kizárólag fehér fogvatartottakkal beszélgetett, én a kezdetektől az afrikai-amerikai elítéltekhez 
kerültem közel. A velük való jó kapcsolataim kialakításában számos tényező segített: 
 

– Egyfelől, ahogy ezt többen hangsúlyozták is, én „európai”, nem pedig „amerikai” 
fehér voltam számukra, emiatt nem vagy kevésbé terhelt a „rasszista gyakorlatok” 
miatti felelősség. 

– Johnson (2007) szerint – aki az antropológusnak a vizsgált közösségbe történő 
befogadását van Gennep elmélete nyomán átmenetek sorozataként értelmezi – 
bizonyos tudásoknak és készségeknek a felmutatása lerövidítheti a terepmunka 
liminális fázisát. Az antropológus „idegenségének” megszüntetése érdekében nem 
elég pusztán megfigyelni: egyes, a közösség szempontjából fontosnak látszó dolgokat 
meg is kell tenni. A saját terepemhez visszatérve: más fehérekhez képest, akikkel az 
ITK-s adatközlőim korábban kapcsolatba léptek, viszonylag sokat tudtam az afrikai-
amerikai kultúráról. Beszélgettek velem Alice Walkerről, Malcolm X-ről, Saul 
Williamsről és a slam poetryről. Amikor 2012-ben először látogattam el a körletre, a 
helyi Bv. Szervezet Pszichológiai osztályának vezetője – aki korábban rákeresett a 
nevemre az interneten – egyebek mellett „magyar rapperként” mutatott be. A hiphop 
műfajhoz való kötődésem – sőt: a slam poetry verseny ötlete és megszervezése – a 
feketékkel való kapcsolat kiépítésekor nagy segítséget jelentett, mivel ugyancsak az 
afrikai-amerikai kultúra iránti érdeklődésemet emelte ki.  

– Számos esetben, amikor a kérdéseimben a program tanításaival szembeni bírálatot 
érzékeltek, azt a társadalmi problémák – például a nagyvárosi feketék helyzete – iránti 
érzékenységem jeleként interpretálták.  

– Amerikában egy olyan nagyvárosban béreltem lakást (ráadásul a „gettó” peremén), 
ahonnan a legtöbb afrikai-amerikai fogvatartott származott. Nagyra értékelték, hogy 
olyan környéken élek, ahová más fehérek nem szívesen költöztek. Mindez ismételten 
arról győzte meg az afrikai-amerikai fogvatartottakat, hogy a „kelet-európai” és az 
„amerikai fehérek” erősen különböznek egymástól.  

 
Feischmidt Margit (2007) megjegyzi, hogy a terepen egyesek bizalmának megnyerése 
gyakran mások bizalmának elveszítésével jár együtt. Carroll (1988) a fehér fogvatartottakkal 
való jó kapcsolatai kiépítését követően néhány hónap múlva ráébredt, hogy annak érdekében, 
hogy fekete rabokkal is bizalmas viszonyt alakíthasson ki, valamennyire el kell távolodnia a 
fehérektől. Mivel a terepmunkám túlságosan rövid volt, el kell ismernem, hogy Carroll-hoz 
képest nem jártam sikerrel. A program alsóbb fázisait végző, illetve már végzett fehér 
fogvatartottakkal többször beszélgettem, azonban a nagyobb hatalommal bíró fehér 
facilitátorok mindvégig távolságtartóak maradtak velem szemben, a személyes témákat 
kerülték, azaz a beszélgetéseink elsősorban „szakmai kérdésekre” korlátozódtak. 
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III. Az értekezés eredményei 

III. 1. Szörnyetegek habilitáción  
A Sex Offender Programon végzett terepmunka tapasztalatai 

 
Terepmunka-összefoglalóm első, nagyobb részében a Sex Offender Programon szerzett 
tapasztalataimat elemzem. A kezelés a következő alapelemekből épül fel: 
 

– Az elítélt szexuális bűnelkövetők börtönbüntetésük utolsó 9–12 hónapját töltik el a 
program végrehajtására kijelölt intézetben. A jogszabályok értelmében a résztvevők 
kedvezményes szabadon bocsátásának feltétele a program sikeres elvégzése.  

– A kizárólag csoportos formában zajló kezelés három fő pillére egy hosszabb, a 
program elvárásainak megfelelő önéletrajz (Autobiography) megírása, a konkrét 
bűncselekmény kognitív keretben történő részletes elemzése (Case Report), valamint a 
szabadulás előtt a visszaesés megelőzését szolgáló terv (Relapse Prevention Plan) 
elkészítése. A hosszabb írásbeli munkákat általában az elítélt kijelölt kiscsoportjának 
(primary group) valamennyi tagja elolvassa, ezt követően pedig közösen értékelik azt. 

– A fogvatartottnak a program befejezését megelőzően az áldozat iránti empátiájáról is 
tanúbizonyságot kell tennie (Victim Empathy Exercise). A többi feladattal ellentétben 
ebben az elsősorban érzelmi beleélő-képességet igénylő, dramatikus helyzetben az 
elítéltnek az áldozat szemszögéből kell elmesélnie a történteket. 

– Míg a primary csoporton megvitatott feladatok a fogvatartott terápiás közösségen 
kívüli életét, illetve a múltat és a jövőt célozzák, addig a terápiás nagycsoport (TC-
gyűlés) a jelenre, az itt és mostra fókuszál. A terapeuták vezetésével zajló eseményen 
egy adott szárny valamennyi fogvatartottja részt vesz (60 fő, illetve az adott szárnyért 
felelős két vagy három terapeuta). Noha a nagycsoport egyik fő célkitűzése a 
mindennapos problémák közös megvitatása és megoldása, tapasztalataim szerint jóval 
erősebb hangsúly esik a foglalkozás „egyéni felelősségre vonások” programpontjára, 
amikor az egyes fogvatartottak a közösség színe előtt ismerik el a hibáikat. Úgy tűnik, 
még a közösségi együttélést segítő csoportok célja is a jelen viselkedésnek a 
bűncselekményhez, illetve a jövőbeli kockázatokhoz való kapcsolása. 

  
A bűncselekményhez vezető ok-okozati összefüggések igazságának feltárását célzó önéletrajz 
az egyén totális felelősségének létrehozására törekszik: 
 

– A feltételezett személyiségvonások nem egyszerűen oksági tényezőkként jelennek 
meg az események értelmezésekor (pl. „Gátlásos voltam, ezért nem beszéltem 
senkivel”). A vonások birtoklásáért is az individuum válik felelőssé: az ő egyéni 
döntése, hogy az adott tulajdonságot elfogadja, „megtartja” vagy elveti-e. 

– A program ezek szerint feltételez egy, a létezésének minden pillanatában választani 
kényszerülő, tulajdonságok nélküli egót, aki az én (szelf) létrehozása során tetszőleges 
karakterisztikumokkal ruházza fel azt. Foucault-i perspektívából fogalmazva a Sex 
Offender Program elsősorban ennek a szabad döntés birtokában lévő énnek a 
létrehozására törekszik. A fogvatartott élettörténetének újraírása azt a célt szolgálja, 
hogy az egyén ennek a választásokért felelős egónak a létezését kora gyerekkorától 
kezdődően a saját múltjában felismerje.  

– Mivel a Sex Offender Program mindvégig óriási hangsúlyt helyez az „igazságra”, az 
egy-egy Auto prezentálását követő konklúziók nem „értelmezési modellekként”, 
hanem megfellebbezhetetlen tényekként állnak a résztvevők előtt, akik a kezeléssel 
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való további együttműködés érdekében kénytelenek elfogadni a múlt újonnan 
előállított „valóságát” a sajátjukként.   

 
A bűncselekmény kognitív keretben történő értelmezése (Case report) folytatja az elítélt 
múltján az önéletírással megkezdett munkát. A bűnelkövetés ciklikus modellje „veszélyes 
bűnözőt” farag a „bűnelkövetőből”, és jövő időt formál a múltból. A feltételezett „deviáns 
fantáziákkal” rendelkező sex offender megalkotását követően immár logikusnak tűnik, hogy a 
személy – épp a személyiségéből fakadó hibák, gondolkodásbeli torzítások miatt – újból és 
újból belép majd a körfolyamatba. 
 
Az áldozattal való azonosulás dramatikus gyakorlatai elsősorban a „manipulatív, kizárólagos 
felelősséggel rendelkező bűnöző” és a „minden esetben vétlen, traumatizálódó áldozat” 
kettősének megteremtésére tett kísérletek (így a Victim Empathy Exercise büntető jellege 
domborodik ki az áldozatok és a bűnelkövetők alakjának megalkotása során). Mindez 
különösen azokban az esetekben okoz problémát, amikor  

– a bűnelkövető maga is tinédzser korú (például Mr. Smith 17 évesen lépett – elmondása 
szerint kölcsönös beleegyezésen alapuló – szexuális kapcsolatba 13 éves 
barátnőjével). Ezekben az esetekben a fogvatartottak kénytelenek az „állam törvényeit 
megszegők” helyett „deviáns szexuális érdeklődésűként” tekinteni önmagukra 
(mindez kiválóan összecseng Foucault megállapításaival [1990: 28], aki szerint „a 
„törvénysértés tárgyai az egyének, nem azért, amit elkövettek, hanem azért, amik; 
amik lesznek és amik lehetnek”). 

– Amikor a fogvatartottak arról számolnak be, hogy tinédzserekként maguk is szexuális 
kapcsolatba léptek náluk idősebb partnerekkel, a program – a nemek közötti 
egyenlőség jelszavával – elvárja, hogy önmagukra is „áldozatokként” hivatkozzanak. 
Az áldozatszerep ugyanakkor elfedi az egyes konkrét esetekben felvállalható egyéni 
felelősséget. Ki zsákmányol ki kicsodát például akkor, amikor a 16 éves Mr. Jenkins 
egy 25 éves prostituáltat „futtat”, és a nap végén az összes pénzét elveszi? 
Természetesen lehetne ezeket a helyzeteket jóval összetettebben is vizsgálni, 
ugyanakkor éppen a program éles áldozat/elkövető oppozíciója, illetve az ezekhez 
illesztett „pszichodinamikák” – mindig, minden körülmények között az elkövetőé a 
teljes felelősség – nem kedvez azoknak az értelmezési kereteknek, amelyekben az 
ambivalenciát és a felelősség összetett jellegét lehetne elemezni.  

 
Terepmunkám során világossá vált, hogy a „hivatalos” konstrukcionista (kognitív, illetve 
narratív pszichológiai) énelméletek mellett a Sex Offender Program terapeutái gyakran a 
„naiv” esszencialista (a „valódi énről” és az „álarcokról” szóló) teóriákat hívják segítségül a 
foglalkozások során. Mindezzel kapcsolatban az alábbi következtetésekre juthatunk: 
 

– Annak érdekében, hogy a fogvatartottakat „átalakítható” személyekként legyenek 
képesek kezelni a terápia ideje alatt, a program elsősorban hibás kogníciók 
összességeként veszi célba a személyiséget. A kognitív viselkedésterápia ideológiája 
szerint az érzelmek az adott helyzetek értelmezéséből és – az alaphiedelmekkel 
összefüggésben álló – automatikus gondolatokból következnek. A személyiséget az 
élettörténeti narratívák megváltoztatása, illetve a kognitív torzítások korrekciója által 
tartják megváltoztathatónak. Így jön létre a terápia előtti „régi én” és a kezelés 
következtében előálló „új én” oppozíciója. 

– Az „új én” ugyanakkor sosem készülhet el teljesen (ld. a Case Report ciklikus 
modelljét). A kognitív torzítások korrekcióira tett erőfeszítéseik nem lankadhatnak: a 
fogvatartottak sohasem állíthatják azt, hogy biztonságosan felépítették az „új ént”. 
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Mindebből következik az is, hogy a „bűnös” sex offender sosem irtható ki 
maradéktalanul a személyiségből. A keresztények „bűnnel” kapcsolatos 
elgondolásaihoz hasonlóan a kísértésekkel szembeni esékenység – a kognitív 
torzítások – újra- és újratermelődnek, így az „új én” sosem arathat totális győzelmet a 
„régi” felett. 

– Az említett modellel némiképp szemben áll a „valódi” és a „hamis” én ellentétpár 
feltételezése. Az érzelmek székhelyeként számon tartott „valódi én” itt az egyén 
megmásíthatatlan individualitását, őseredetiségét és hitelességét hivatott jelezni. 

– Kérdésként merülhet fel, hogy egy olyan program, amely a személyiség viszonylag 
egyszerű megváltoztathatóságára, illetve a konstrukcióra helyezi a hangsúlyt, miért 
ragaszkodik sok esetben mégis az énnek mint szilárd alapokon álló, felfedezésre váró, 
független létezőnek a feltételezéséhez. Martin és Barresi (2006) szerint az önreferencia 
szerepe a céljaink meghatározásában, a szándékaink kinyilvánításában, a gondolataink 
és érzelmeink átélésben továbbra is fontosnak tűnik. Az én birtoklásába vetett hit 
lényegében a felelősség és a racionalitásba vetett hit alapja is. Ha a program célja a 
társadalom hasznos tagjaiként beilleszkedni képes, erkölcsös személyek létrehozása, 
akkor a terapeuták a racionalitás- és felelősségtulajdonítás során nem tekinthetnek el a 
„valódi énnek” mint a személyiség középpontjának a feltételezésétől. 

 

III. 2. Káin gyermekei 
Az Intenzív Terápiás Közösségben végzett terepmunka tapasztalatai 

 
Az ITK-ra az állam valamennyi börtönéből önként jelentkezhetnek azok a fogvatartottak, akik 
igazolni tudják, hogy problémáik adódtak a drog- és/vagy alkoholhasználattal, illetve 
„kellőképpen” motiváltak a változásra. A program hat egymást követő, kéthónapos fázisra 
oszlik, és egy búcsúünnepséggel zárul (graduation party). Az 1., 2. és 3. szakaszt teljesítők az 
épület A szárnyán, a 4., 5. és 6. fázist végzők pedig a B szárnyon élnek. A C szárny azoknak a 
fogvatartottaknak a lakóhelye, akik elvégezték a programot, és nem szerettek volna 
visszaköltözni a normál börtönkörletek valamelyikére. A fogvatartottak a heti rendszerességű 
Anonim Alkoholisták-gyűléseken kívül az egyes fázisokhoz rendelt, a facilitátorok által tartott 
kéthónapos elméleti kurzusokon is részt vesznek (pl. Bűnözés; Információk a szerhasználatról 
és annak kezeléséről stb.). 
 
A Sex Offender Programhoz hasonlóan minden egyes résztvevőnek szünet nélkül 
monitoroznia kell önmaga és a többiek viselkedését (illetve követendő modellként kell 
szolgálnia a társai számára). A tilalmas viselkedést észlelőnek a társához kell lépnie, és így 
szólnia: „Felhívom a figyelmed arra, hogy ezt és ezt nem helyesen tetted” (angolul: „I pull 
you up for something”). A megfelelő válasz (proper response) minderre: „Thank you, I’ll be 
right on the top of that”, azaz kb. „Köszönöm, máris így teszek/máris korrigálom a hibát.” A 
proper response lényege a facilitátorok szerint az, hogy elejét veszi a vitáknak, a felesleges 
magyarázkodásoknak és az impulzív cselekedeteknek. Bárki, aki nem az említett mondattal 
reagál, vagy súlyosabb/ismétlődő vétségeket követ el, írásbeli figyelmeztetést kap (written 
pull-up). A pull-upokat erősen ritualizált formában az A és B szárnyakon heti 
rendszerességgel megtartott nagygyűléseken, az ún. encounter csoportokon vitatják meg 
 
Az első fázis során a résztvevőket arra is megkérik, hogy igyekezzenek minél őszintébben 
megírni az önéletrajzukat. Az elkészült műveket egy-egy csoportos foglalkozás keretében 
vitatják meg. Ennél is fontosabb azonban az Anonim Alkoholisták 5. lépése: „Beismertük 
Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink valódi természetét.” Az 5. lépés 
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végrehajtásához a fogvatartottak kiválasztanak egy megbízható, tapasztalt és titoktartásra 
kötelezett személyt, és beismerik azokat a komolyabb bűneiket, amelyeket a hozzájuk közel 
állókkal és egyéb áldozataikkal szemben elkövettek. 
 
Az ITK-program teoretikus bázisát alkotó, a „bűnözői” gondolkodást és viselkedést leíró, 
illetve a lehetséges változás irányait kijelölő elméletet Samuel Yochelson és Stanton 
Samenow amerikai pszichiáterek dolgozták ki a ’70-es években (2004a, b, c). A kriminalitás – 
véleményük szerint – a kemény munkával, a kötelezettségek végrehajtásával, illetve mások 
tekintetbe vételével jellemezhető „felelősségteljes személyektől” a teljes mértékben felelőtlen 
egyénekig (extrém bűnözők) terjedő kontinuumon ábrázolható. A „bűnöző” racionális, 
számító, semmiképpen sem mentálisan beteg ember: a jót el tudja választani a rossztól, a 
cselekedetei pedig szándékosak. Legnagyobb hibája az énközpontúság, a kóros nárcizmus és 
mások semmibe vétele. Noha a szerzők bevezetőjükben még „fokozatokról” beszélnek, 
műveik összessége alapján egyértelműnek tűnik, hogy vonáselméleti megközelítés helyett 
inkább a „bűnöző” típusának megalkotása a céljuk. Úgy vélik ugyanis, hogy azokban az 
esetekben, amikor valaki a „felelőtlenség”, az „élménykeresés” és a „mások semmibe vétele” 
dimenziókon szélsőséges értékeket ér el, az „egész nagyobb lesz, mint a részek puszta 
összessége”. Az eredmény egy olyan emberi lény, aki a többiekétől radikálisan eltérő 
nézeteket vall önmagáról és a világról. A szerzők határozott állítása, hogy – egyes 
addiktológiai hipotézisek „alkoholista- vagy drogfüggő” típusához hasonlóan – aki egyszer 
bűnöző volt, az egész életében bűnöző is marad.  
 
A fogvatartottak által írott önéletrajzokat egy, az adott intézet egyik normál körletén élő elítélt 
önéletrajzi regényével összehasonlítva feltűnő, hogy az ITK-sok sohasem hivatkoznak 
gyermekkori traumákra, a szűkebb vagy tágabb szociokulturális környezetre (rasszizmus, 
szegénység, munkanélküliség stb.) életútjuk értelmezésekor. A „bűnöző” elveszíti arra való 
jogosultságát, hogy áldozatként tekinthessen magára. A korai személyiségvonásokért – 
például gátlásosság, magányosság stb. – amiatt vonhatók felelősségre a fogvatartottak, mert 
nem kértek segítséget a körülöttük élőktől (még akkor is, ha mindezt kulturális előírások, 
vagy éppen a többi ember megbízhatatlansága tették abban az időszakban lehetetlenné). A 
program szerint mindannyian szabad akarattal bíró, autonóm lények vagyunk a születésünk 
pillanatától kezdődően. A külső hatásoktól, formálódó értékrendünktől és szokásainktól 
függetlenül mindvégig megtalálható bennünk egy racionális döntésekre képes énrész, amely a 
legifjabb életkorokban is fel tudja mérni, hogy az életünk jó vagy rossz irányba halad-e. A 
„jó” és a „rossz” itt nyilvánvalóan nem az egyén saját mikrokultúrája, sokkal inkább a 
mainstream vagy középosztálybeli társadalom ítélete szerinti „helyeset” és „helytelent” 
testesíti meg. 
 
Mindebből következően a „bűnöző” a „felelősségteljes személyektől” minőségileg eltérő 
embertípust képvisel. Bár az ITK-n időnként elhangzik a „minden viselkedés tanult” 
kijelentés, a program logikája szerint az, hogy mit tanulunk meg, már a saját felelősségünk. 
Ha ez a helyzet, akkor viszont úgy tűnik, az ITK elmélete nehezen képes megmagyarázni, 
miért hoz valaki gyerekkorától kezdődően önsorsrontó, irracionális döntéseket, és miért a 
számára kedvezőtlen információt sajátítja el. A válasz többnyire az, hogy a bűnözőben 
születésétől fogva ott lappang valamilyen „sötét vágy” arra, hogy törvénysértő barátokat és 
példaképeket válasszon, illetve hogy örömet és izgalmat találjon a szabályszegésben 
(miközben számos lehetőség kínálkozna egyéb választások és döntések meghozatalára is). A 
veleszületett normaszegési hajlandóság azonban nem egyenértékű a felelősség alóli 
felmentéssel, hiszen a „bűnöző” élete bármely pillanatában leküzdhetné a nem megfelelő 
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cselekedetek iránti késztetését. Ha önerőből nem képes erre, akkor a felelőssége abban áll, 
hogy segítséget kérjen. 
 
Az elsősorban a konfrontatív encounter csoportokon és a pszichoedukációs órákon bevésődő 
„bűnözői identitást” némiképp árnyalja a – heti három alkalommal megtartott – AA-gyűlések 
emberképe: 
 

– Noha az ITK ragaszkodik a személyes felelősség mindenáron történő 
elismertetéséhez a legkorábbi életévektől kezdődően, az AA alapnarratívája 
(allergén hipotézis: a szer iránti specifikus, veleszületett érzékenység) feloldozást 
kínál a függőség kialakulásának felelőssége alól, még akkor is, ha az alkohol- vagy 
drogaddikció leküzdését már az egyénre szabott feladatként tartja számon 
(ugyanakkor a felépülés kontextusában is a Felsőbb Erő általi segítségről, 
megváltásról, egyfajta kegyelmi állapotról beszél).  

– Az AA foglalkozásai a Felsőbb Erő létezésének és a spiritualitás fontosságának 
hangsúlyozásakor a nárcisztikus énnek egy nagyobb egészben történő feloldására 
tesznek kísérletet. Az „egyénnél nagyobb rendszer” az ITK-n elsősorban a 
hierarchikus felépítésű közösség és annak szabályrendszere. A spiritualitásnak, 
illetve a közösségnek való alárendelődés eltérései az AA gyűlések és az encounter 
csoportok közötti éles szembenállásban érhetők tetten. 

– A „tékozló fiú” és az „elnyomott érzelmek felismerésének és vállalásának” 
alapnarratíváit (ld. Hyanninen és Koski-Jyannes, 2002) alkalmazó AA gyűlések 
hangulata oldott, számonkérés és felelősségre vonás nem jelenik meg a 
beszélgetések során. Az egyébként kiemelkedő fontosságú közösségi pozíciók 
eltűnnek: a facilitátorok, ha épp nem ők vezetik a gyűlést, a többiekhez hasonló, 
egyenrangú résztvevők csupán (egyedül a tapasztalt, „régi” és az „új” csoporttagok 
közötti különbségek érzékelhetők). A tagok a saját történeteik megosztásával 
igyekeznek támogatni egymást, különösen, ha valaki olyan életeseményekről 
számol be, amelyek ellenkeznek a normál börtönkörletek maszkulinitásnormáival 
(ilyen például a gyerekkorban elszenvedett szexuális abúzus beismerése). Amikor 
valaki erős sóvárgásról számol be, a tagok egyetértenek abban, hogy a „függősége 
vagy a függő személyisége” beszél belőle. Az átalakulás folyamatának időbeli 
jellegét felismerve a jelenséget empatikusan, türelmesen kezelik. 

– A „bűnözői én” feltételezésén alapuló encounter csoportok az AA-gyűlésekhez 
képest erősen hierarchizáltak és konfrontatívak. Míg az AA üléseken – a Felsőbb 
Erő előtti egyenértékűségüket kifejezendő – körben ülnek a résztvevők, addig az 
encounter csoportokon a „hatalommal bíró” facilitátorok asztala a térben is 
életesen elkülönül az alávetett többiekétől (akik felett ítéletet mondanak). Noha az 
encounter csoportokon időnként hivatkoznak arra, hogy az adott csoporttagból a 
„bűnöző” beszél, empatikus megértés helyett ilyenkor inkább az egyén szabad 
akaratát hangsúlyozzák. Az önkontroll megtartásának vagy a csábításnak való 
ellenállásnak a képtelensége ezekben az esetekben autonóm döntésként 
interpretálódik, amiért szigorú büntetés jár.   

– A kétféle csoportfoglalkozás közötti felépítés- és stíluskülönbségek leginkább a 
„freudi családhoz” teszik hasonlatosság az „ITK familyt”, amelyben az autoriter 
apa (encounter csoport) képviseli a tágabb társadalmat, a szabályok szigorú 
betartatását, az anya (AA-gyűlések) pedig empatikus, támogató attitűdjeivel 
elsősorban az érzelmi egyensúly és stabilitás megteremtéséhez járul hozzá (vö. 
Laplanche és Pontalis, 1994).  
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– A freudi párhuzam egyúttal az AA-gyűlések programba emelésének jelentőségére 
is rávilágít: a pull-up rendszernek köszönhető permanens kritikák, illetve a 
konfrontációra építő encounter csoportok önmagukban alkalmatlanok a 
közösségiség (a turneri communitas) kialakítására és fenntartására. Az ITK tagjai 
voltaképp az Anonim Alkoholisták csoportfoglalkozásain tapasztalják meg azt a 
szupportív közösséget és érzelmi támogatást, amelyre a szigorú programfeladatok 
teljesítése során szükségük.  

– Az Anonim Alkoholistáknak a Yochelson–Samenow-elmélettől eltérő 
személyiség-felfogása egyes esetekben nagyon érdekesen írja át a 
szemináriumokon megfogalmazott emberképet. Míg a „bűnözői én” teóriája azzal 
érvel, hogy az a személyiség sötét, mindörökké levetkőzhetetlen, lényegi része, 
addig az AA-gyűlések ettől eltérő koncepciója nyomán sokan új típusú keretben 
értelmezik újra önmagukat. A záróünnepségeken előadott beszédekben néhányan 
például arról beszéltek, hogy ez idáig maszkot/álarcot/álruhát hordtak, és a 
program szabadította fel bennük a „valódi ént”. A hitelesnek tekintett én az esetek 
nagy részében a – „bűnözői énhez” kapcsolt hipermaszkulin normák által 
elnyomott – gyengéd, finom érzelmek (pl. a félelem, fájdalom, gyengédség, 
szeretet) elfogadásához kapcsolódik. Ebben a kontextusban tehát a „bűnözői én” 
válik hamissá, a program pedig a „valódi én” számára megváltást és újjászületést 
kínáló lehetőségként értékelődik.  

 

III. 3. Fogvatartotti közösségek: összegzés 
 
A Sex Offender Program és az ITK résztvevői közül többen arról számoltak be, hogy – a 
lényegét tekintve megváltoztathatatlanként bevésett „bűnözői én” teóriája következtében – 
mind önmagukkal, mind a társaikkal kapcsolatban csökkent a bizalmuk.1 További figyelemre 
méltó jelenség, hogy milyen mértékben hiúsulnak meg a programok kidolgozói és 
működtetői, a terapeuták és a szociális munkások arra irányuló erőfeszítései, hogy a TC-n 
belül egy új típusú fogvatartotti közösséget hozzanak létre (a Con Code, illetve a korábbi 
státuszok és pozíciók megtagadását követően az egymással egyenrangú résztvevők turneri 
értelemben vett communitasát). A törekvések ellenére tapasztalataim szerint a normál 
börtönkörletek hierarchikus felépítménye – amelyben a rabkódexet ismerő, és többé-kevésbé 
betartó „jógyerekek” nagyobb presztízzsel és hatalommal bírnak, mint a szexuális 
bűnelkövetők, különösen azok, akiket gyermekkorúak sérelmére elkövetett cselekményekkel 
vádoltak meg – a terápiás közösségekben újratermelődik: 
 

– A Sex Offender Program közösségének, illetve a fogvatartottak egymáshoz való 
viszonyának alakulása szempontjából kiemelkedő a „bűnözői előtörténet”. Azokról a 
„jógyerekekről”, akik korábban – egyéb bűncselekmények miatt – összeütközésbe 
kerültek már a törvénnyel, feltételezik a társaik, hogy ismerik, és többé-kevésbé be is 
tartják a Con Code előírásait – legalábbis azokkal szemben, akiket ingroup tagként 
érzékelnek. 

                                                             
1 „Én nem igazán értek egyet ezzel az egésszel – jelentette ki például egy, az ITK-programot félbeszakító 
fogvatartott. – Nem bírom felfogni, hogy ugyanazok a mechanizmusok állnak egy csoki ellopása mögött, mint 
amelyek ahhoz vezetnek, hogy valaki megerőszakol egy kisgyereket. De tegyük fel, hogy elfogadom. És akkor 
mi a helyzet? Mire számíthatok magamtól a jövőben? Akkor én magam is megtehetek bármit? Hát, így minden 
teljesen kiszámíthatatlanná válik, nem?” 
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– A „jógyerekek” erősen emlékeztetnek Crewe (2009) börtönetnográfiai kutatásai során 
azonosított, játékosok elnevezésű rabcsoportjára (ők azok, akik a játék metaforáját 
használják a börtönéletre: céljuk, hogy minél előbb kijussanak az intézetből, és közben 
– akár anyagilag, akár a kapcsolati tőkét tekintve – lehetőleg minél nagyobb 
nyereségre tegyenek szert). A játékosok fektetnek leginkább hangsúlyt a keménységet 
és kegyetlenséget jóindulattal ötvöző maszkulinitásra (büszkék arra, hogy erősek és 
hajlandók agresszíven fellépni az érdekeikért, azonban náluk gyengébbeket fizikailag 
nem bántalmaznak, „pedig megtehetnék”). A játékosok mutatják a legkevesebb 
tiszteletet a saját csoportjukon kívül álló rabtársaik iránt; a többiek felett ők ítélkeznek 
a leggyorsabban. Ők hisznek leginkább a világos határokkal rendelkező 
börtönhierarchiában is („Vannak vezetők, és vannak követőik”). A legtöbb, 
hatalommal bíró játékos tiszteli egymást, még akkor is, ha rivális csoportokhoz 
tartoznak. A személyzetről meglehetősen negatívan vélekednek, de ezt nem fejezik ki 
nyílt ellenállás formájában. 

– A „jógyerekekkel” szemben azok a fogvatartottak állnak, akik a szexuális 
bűncselekményükön kívül életük során semmilyen egyéb szabályszegést nem követtek 
el. Crewe tipológiájában a lelkesedőkhöz lehetne hasonlítani őket: aktívan vesznek 
részt a programon, együttműködnek a személyzettel. A játékosokat nem tisztelik – 
gyakran nem is értik a viselkedésüket –, tartanak tőlük, és legfeljebb titokban, a nyílt 
konfrontációt kerülve tesznek róluk jelentést.  

– Mivel a „career criminal” csoporthoz tartozók többsége nem gyerekkorúak ellen 
követte el a bűncselekményét, a „játékos”/„törvénytisztelő lelkesedő” szembenállás 
részben reprodukálja a normál börtönkörletekre jellemző rabtársadalmat, ahol a 
„jógyerekek” töltik be a magasabb pozíciókat, míg a „pedofilok” – morális 
szennyezettségük miatt – érinthetetlenekké, illetve az erőszak céltábláivá válnak. Noha 
a terápiás közösségekben kevesebb, illetve kevésbé nyíltan használható eszközök 
állnak a „játékosok” rendelkezésére érdekeik érvényesítése során, „finomabb 
módszerekkel” próbálják meg biztosítani az önmaguk számára szükséges 
„nyereségeket” úgy, hogy közben ellen is álljanak a terápia változást célzó/előíró 
technológiáinak. 

 
Az ITK-n a korábbi „jógyerekek” és a programot végző szexuális bűnelkövetők között 
húzódik jelentős törésvonal a közösségen belül, azonban az ily módon létrejövő kisebb 
rabcsoportok önértelmezése eltér a Sex Offender Program résztvevőiétől.  
 

– Az ITK-n elhelyezett korábbi „jógyerekek” kivétel nélkül erőszakos bűncselekmények 
miatt kerültek zárt intézetbe. Mindannyiuk börtönpályafutása során megjelenik egy 
aranykorként értékelhető periódus: ebben az időszakban sikerült megvetniük a lábukat 
a börtönben, jó hírnévnek örvendtek a társaik körében, általában magas pozíciókat 
töltöttek be az informális hierarchiában, jövedelmező (illegális) kereskedelmi 
tevékenységet folytattak, elismert bandatagokká váltak. Képesek voltak „kiállni 
magukért”, nem szorultak védelemre, ennek érdekében pedig az agressziótól sem 
riadtak vissza. Az évek múlásával az életmódjuk számos árnyoldalával is találkoztak. 
Ezek egy része a személyzethez és a fokozódó intézeti kontrollhoz kapcsolható, más 
részük pedig az elítéltek általános élethelyzetének megváltozásával függ össze (a 
házastárstól való elszakadás vagy a szülő halála ébresztette rá őket arra, hogy az 
érzelmi egyensúlyuk fontos bázisát veszítették el). Az említett külső tényezők mellett 
valamennyien megemlítettek belső okokat is. A „gengszterélet” okozta fásultság, 
fáradtság, csalódottság, céltalanság és értelmetlenség valamennyi beszámoló közös 
eleme.  
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– A sex offendereket számos ok miatt nem fogadják el az említett elítéltek (még akkor 
sem, ha ezzel vétenek a program „egyenlőséget” követelő előírásai ellen).  

– A korábbi börtönattitűdök („Mindig is utáltam őket”) továbbélésén kívül gyakori vád a 
sex offenderekkel szemben az ITK puszta „védett körletként” való felhasználása. 
„Nemcsak a bűncselekményük zavar – panaszolta Christopher, egy tényleges 
életfogytiglani börtönbüntetést töltő elítélt. – Ezek az emberek az első naptól kezdve 
csak idejönnek, egyszerűen átsétálnak a D szárnyról. Ki sem próbálják magukat 
normál körleten, hanem egyszerűen menekülésre használják a programot, ami 
eredetileg olyan embereknek lett kitalálva, mint Gabriel vagy én.”  

– A védelemkereséssel szorosan összefüggő kifogás az őszintétlenség. Az ITK-sok jó 
része úgy látja, hogy a sex offendereknek a legritkább esetben volt problémájuk a 
drogokkal vagy az alkohollal. Egyszerűen csak azt hazudják, hogy függők voltak, 
hogy bekerülhessenek a közösségbe.  

– A fentiekhez szorosan kapcsolódva – illetve a Yochelson–Samenow-elmélettel 
ellentétben – a ITK-sok jó része úgy gondolja, hogy a sex offenderek másképp 
bűnözők, mint ők maguk. „A saját érdekük, hogy bűnözőknek nevezzék magukat – 
mondta Gabriel, az egyik facilitátor –, merthogy ez elvárás a programon. De a 
legtöbben teljesen másképp éltek, más dolgokkal foglalkoztak, mint mi. Nem mentek 
keresztül azokon a nehézségeken, amiken mi itt jó páran.” 

– Az ITK-sok által megfogalmazott vélemények tükröződnek a – magasabb rendű, pl. 
facilitátori tisztséget szinte sohasem kapó – sex offenderekkel szembeni 
viselkedésükben is. Ritkán állnak velük spontán szóba, és nem barátkoznak velük. „A 
nyílt viselkedés szintjén persze tisztelettel kell velük bánni – magyarázta a facilitátor 
Clyde –, mert mindannyian találunk magunkban rosszat, ha alaposabban megnézzük a 
saját bűncselekményeinket. Ettől függetlenül azonban látszik, hogy mindenki 
elhúzódik tőlük.”  

 
A normál körleten élő sex offenderek elsősorban a bűncselekményük miatt minősülnek 
érinthetetlennek (a többiek morális beszennyeződéstől való intenzív félelmei kapcsán). Az 
ITK-n ezzel szemben a bűncselekmény a kirekesztésnek csupán egyik indoka. Jóval 
fontosabb, hogy a sex offenderek nem osztoznak a „bűnözői múlton”, így értelemszerűen 
azokon a természetes fejlődési stációkon sem haladhattak keresztül, amelyek a „jógyerekek” 
esetében az aranykortól a szükségszerű bukásig vezettek. Az általam megkérdezett ITK-sok 
egyöntetűen állítják, hogy még annak ellenére is, hogy kezdetben a körlet „tisztasága”, 
„erőszakmentessége” és a feltételes kedvezményről döntő bizottság befolyásolása vezette őket 
a jelentkezéskor, belülről érlelődött bennük a „bűnözői életmód” iránti undor. 
 
Úgy tűnik, hogy a program résztvevői részben az általuk produkált személyiség- és 
viselkedésváltozás teljesítményjellegét féltik a sex offenderektől. Ha az ITK egyre inkább 
afféle „menekülőkörletként” kezd funkcionálni, akkor – legalábbis a „védett részleg” 
kontextusában – a nem sex offenderek önmagukon végzett munkája is leértékelődik. A 
törésvonalak és szimbolikus határok felől vizsgálva az ITK-t érdekes módon maga a közösség 
teremti meg azt a kontextust, ahonnan nézve a „bűnözői én” egyszercsak pozitív színezetűvé 
és kívánatossá alakul. A sex offenderek épp amiatt kerülnek a csoport perifériájára, mert az 
ITK többi tagja nem hajlandó elismerni, hogy ők is abban az értelemben volnának „bűnözők”, 
ahogyan ők maguk. Mivel más az életpályájuk, mások a történeteik, kevésbé hihető az is, 
hogy „megcsömörlöttek” volna az életstílusuktól, és valóban, immanens módon sóvárognának 
a változás után. A „bűnözői én” ily módon nem csupán az ITK-n való részvétel és jelenlét 
legitimizációs eszközévé válik, hanem a közösséget összetartó erővé is. Azok, akik osztoznak 
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a „Káin-bélyegen”, és a program során „bűnözőkként” születnek újjá, egyúttal gyanakvással 
fogadják azokat, akik kizáratnak a „bűnözői én” birtoklásának lehetőségéből.  
 
Cohen (1985) szerint bizonyos közösségek lehetnek strukturálisan azonos felépítésűek, ám az 
egyezések ellenére tagjaik egymástól teljesen eltérően is gondolkozhatnak ezekről a 
felépítményekről. A közösség mint szimbolikus forma ugyanis csak laza kapcsolatban áll a 
jelentéssel. Épp emiatt, bár a forma sokáig fennállhat, a tartalom jelentős változásokon mehet 
keresztül. Láthattuk, hogy a gyerekkorúak sérelmére elkövetett erőszakért büntetést töltő sex 
offenderek közösségen belüli helyzete – még ha kevésbé agresszív módon jelölték is ki a 
fennálló határokat – lényegében a Sex Offender Programon és az ITK-n sem tér el jelentős 
mértékben a börtön egyéb körletein tapasztaltaktól. A különbséget ugyanakkor a szimbolikus 
határvonalhoz kapcsolt jelentések fejezik ki a legpontosabban, amelyek röviden összegezve a 
következők: 
  

– A Sex Offender Programon a „lelkesedők” (a program iránt elkötelezett 
fogvatartottak, akik számára korábban ismeretlen volt a bűnözői szubkultúrák világa 
vagy a Con Code) azok, akik a személyes változás érdekében leginkább 
alárendelődnek a program követelményeinek. A „játékosokat” elsősorban a korai 
szabadulás lehetősége motiválja, így a normál körletek fogvatartotti hierarchiájának és 
szubkultúrájának számos elemét megpróbálják a TC-ben is reprodukálni. A 
közösségben ennek megfelelően megvetik azokat a sex offendereket, akik 
gyerekkorúak sérelmére követtek el bűncselekményeket, illetve a viselkedésükkel és a 
hozzászólásaikkal támogatják azokat a „játékosokat”, akiket a saját csoportjukhoz 
tartozóként értékelnek. 

– Az ITK-n a Sex Offender Programhoz – és természetesen a normál körletekhez – 
hasonló szerkezetű viszonyrendszernek és társas felépítménynek lehetünk tanúi. A 
korábbi „jógyerekek” itt is elhúzódnak a sex offenderektől (bár ebben az esetben nem 
csupán azoktól, akiknek gyermekkorúak az áldozatai). A kiscsoportképződés 
magyarázata azonban gyökeresen átalakul. A „volt bűnözők” itt önmagukat sorolják a 
program iránt elkötelezett „lelkesedők” csoportjába, míg a sex offenderek 
címkéződnek manipulatív és érdekvezérelt „játékosoknak”. 
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