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Elveszett ideál, új remény

írta : John P. Conrad

Conrad tanulmánya részletesen beszá
mol az „elveszett ideál” , a rehabili
tációs ideológia bukásának okairól, 
saját gyakorlati tapasztalatairól. Kuta
tásait a kaliforniai büntetésvégrehaj
tásnál folytatta, ahol hosszú ideig 
szolgált. A kudarc okait kutatva fel
vázolja a kaliforniai büntetésvégre
hajtás egész rendszerét, az ottani 
ideológia hagyományos téves el
képzeléseit és végrehajtását. Be
mutatja azokat az új kísérleteket, 
amelyek „új rem ényt” nyújthatnak a 
büntetésvégrehajtás számára az elítél
tek társadalomba való visszavezeté
séhez.

A szerző tanulmányát azzal az ál
lítással indítja, hogy a büntető igaz
ságszolgáltatási rendszert nem lehet 
felelősnek tartani a célok megvaló
sításáért, noha ezek egyes esetekben 
gyakran bekövetkezhetnek. Majd ki
fejti, hogy az általános meggyőző
déssel ellentétben a megtorlás hatá
rozza meg a büntető igazságszolgál
tatás realitásait. Az állítja, hogy az 
Egyesült Államokban nincs más cél, 
mint a bűnös személy megbüntetése. 
Szerinte két évszázad tapasztalatai
nak tanulságát tagadja az az elvárás, 
mely szerint egyszerű büntetési eljá
rásokkal meg lehet akadályozni a bű
nözést és meg lehet javítani a bűnö

zőket. A szerző részletesen felvázol
ja a rehabilitációs eszmény, a megja- 
vítási ideál eszmetörténetét, s gyö
kereit a korai civilizációra vezeti 
vissza. Kiemeli a zsidó és keresztény 
kultúra befolyását, amely a büntetés
végrehajtásban a reményt rehabilitá
ciós ideálként fejezi ki, ami olyan 
célt jelent, amely felé az államnak kell 
vezetni a bűnözőt.

A szerző saját eretnekségét abban 
látja, hogy szerinte a rehabilitáció nem 
célja a büntetésvégrehajtásnak és so
sem volt az. Ez olyan követelmény, 
melynek a büntetésvégrehajtás nem 
tud eleget tenni. A büntetésvégrehaj
tási rehabilitációs programok kudarca 
abban rejlett, hogy azt ígérték, hogy 
a bűnözőket nem bűnözőkké fogják 
átalakítani. Az ígéretet nem lehetett 
betartani, mert a sikert sosem tudták 
bebizonyítani a visszaesés, vagy a bű
nözés csökkenésével.

Ezt követően a szerző felvázolja 
az ideál rövid történetét. Képet ka
punk Bentham humánus és ésszerű 
büntetési célideáljáról és végrehaj
tási rendszeréről, melynek középpont
jában az úgynevezett „panopticom ” 
volt. Ez egy olyan építészeti újítás, 
ami a bűnözők javulását várta. 
Bentham nézetei az egész nyugati 
kultúrában hatottak, különös te
kintettel a megjavítást szolgáló okta
tásra, fegyelmezésre és kemény mun
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kára. Á ttekinthetjük a XIX. századi 
büntetéstani újítók munkáját és ered
ményeit. így például láthatjuk a 
„csendrendszer” kialakulását, elter
jedését és kényszerítő ellenőrzésbe át
fordulását. A század utolsó évtizedei
ben, a rehabilitációs optimizmus tala
ján, új típusú intézetek épültek, meg
alakult az USA Országos Büntetés
végrehajtási Szövetség, mely elveit 
1870-ben az első Országos Büntetés
végrehajtási Kongresszuson deklarálta. 
Ekkor alakult ki a fiatalkorúak vo
natkozásában a javítóintézeti sziszté
ma, amely megkülönböztetendő a 
visszaeső felnőttkorú elítéltek számára 
létrehozott büntetőintézeti rendszer
től, s amelyek a legtöbb államban még 
ma is működnek.

Kialakult továbbá a határozatlan 
időtartam ú büntetés intézménye, 
mely büntetés csak az elítélt megja- 
vulásával nyert befejezést. A munká
nak és az iskolának az eredeti koncep
cióját kiegészítették a szakképzéssel, 
a tanácsadással és a különféle sport
munkával. A büntetésvégrehajtási ke
zelés elemévé vált a társadalmi eset
munka és a pszichiátria.

A történeti leírás olvasása során 
szemtanúi lehetünk annak a folya
matnak, melyben a XX. század keze
lési koncepciói az ellenőrzés fokozá
sának eszközeivé váltak a végrehaj
tás során, elsősorban a személyzet 
jóvoltából. Lassan kezdték felismerni, 
hogy a rehabilitációs ideál és a bünte
téstani valóság közötti szakadékot a 
börtönben nem lehet áthidalni.

A büntetésvégrehajtási pszichiátria 
és a társadalmi esetmunka eltelj edése 
következtében a klinikai kezelésbe 
vetett hit a rehabilitációs ideológia 
új változatát produkálta. A szakem
berek azonban sem minőségben, sem 
mennyiségben nem kapták meg a re
ményeiknek megfelelő segítséget.

Ez követően Conrad a kaliforniai 
tapasztalatokról számol be részlete
sen. A kaliforniai rendszer megterem
tője Richard McGee volt, aki 1944-től 
volt kaliforniai büntetésvégrehajtási 
parancsnok. Az első újítása egy Be
fogadó Központ megteremtése, mely
nek feladata az érkező elítéltek ka
tegorizálása volt. A Befogadó Köz
pontból az elítélteket azokba az in
tézetekbe irányították, amelyek a 
programot és az őrzési korlátozást 
illetően többé vagy kevésbé specia
lizálva voltak. A nagyobb pszichiátriai 
problémákkal rendelkező elítélteket 
külön börtönben kezelték, mely a Ka
liforniai Egészségügyi Intézmény ne
vet viselte. Itt még ma is érvényesül 
a pszichiátriai kezelésre helyezett 
hangsúly, főleg csoportos terápia for
májában.

A fiatalkorú elítéltek számára külön 
szakoktatási intézetet építettek, az 
idősek és a betegek számára pedig 
úgynevezett geriátriai börtönt. Az 
elítélteknek a szabad közösségbe való 
visszavezetésének leghatékonyabb esz
köze a feltételes szabadon bocsátás 
kísérleteinek sorozata volt. A feltéte
lesen szabadon bocsátott elítélteket 
pártfogó tisztekre bízták, akiknek az 
esetszámait a korábbi 90-ről 15-re 
csökkentették. Feladatuk a feltétele
zett igényeknek megfelelően az el
lenőrzés és a támogatás kombinatív 
alkalmazása volt. A feltételesen sza
badon bocsátottakból alakítottak egy 
kísérleti csoportot, amellyel a pártfo
gó heti csoportos tanácsadást folyta
to tt. A feltételes szabadon bocsátással 
kapcsolatos kísérletek 1954-ben indul
tak és Különleges Intenzív Feltételes 
Szabadonbocsátási Egységnek nevez
ték el az ezzel foglalkozó szervet. A 
kísérlet során nem sikerült meghatá
rozni a visszaesés fogalmát. A vissza
esés függvényében a statisztikusok rö
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vid idő alatt kim utatták a kísérlet 
kudarcát.

A tanulmány beszámol még egy 
másik kísérletről a PICO-ról, amely a 
börtönben folytatott különleges ta
nácsadástól várt ereményeket. Az a vé
lemény alakult ki, hogy a csoportos 
tanácsadás következtében csökkennek 
az intézeten belüli feszültségek és na
gyobb az esély a szabadulás utáni re
habilitációra. A kísérletet a kalifor
niai férfitelepen folytatták, ahol 
az elítéltek minimum egy évet tö ltö t
tek és a kísérlet érdekében az intézet
ből való elszállításokat erősen korlá
tozták. Az intézetet négy négyszögre 
osztották, amelyekből az egymásba 
való áthelyezés tilos volt. A csoport- 
munkát a tanácsadást büntetésvégre
hajtási tisztek végezték, akik társa- 
dalmimunkás-szakemberek: segítéségé
vel dolgoztak. A csoportos ülésekre 
heti egy alkalommal került sor, egy 
órás időtartamban. Ez volt a normál 
programban, amely egy négyszögre 
vonatkozott.

A második program a fokozott 
program szerint csoportos munkáról 
külön kiképző tanfolyamot tarto ttak  
a büntetésvégrehajtási tiszteknek. A 
tanfolyamot egyetemi klinikai szakem
berek vezették. A harmadik négyszög
ben kontrollcsoportot hoztak létre, 
akik nem részesültek tanácsadásban. 
Statisztikailag jelentős eredményeket 
nem állapítottak meg a visszaesés 
függvényében.

A szerző ezt követően elemzi a kí
sérlet hiányosságait és rám utat annak 
felületességére. Ennek kapcsán meg
állapítja, hogy minden kísérlet előtt 
egy jól kidolgozott elméletnek kell 
rendelkezésre állnia, mellyel nem 
rendelkeztek a kísérletezők.

Beszámolót kapunk a tanulmány
ban egyéb oktatási, szakoktatási és 
pszichiátriai kísérletről is.

A szerzőnek a kísérletekkel kapcso
latos következetetése az, hogy sok 
esetben csak a tudományosság látsza
tá t sikerült elérniük. Ennek okait 
részletesen kifejtve megállapítja, hogy 
még bizonytalanok az ismereteink a 
büntetésvégrehajtás „pácienseinek” 
kezelésére vonatkozóan. Még nincs 
olyan modell, amely részletesen meg
jelöli azt, hogy ki milyen kezelésre 
szorul, mennyi ideig és mi várható 
akkor, ha a kezelés véget ér. A rehabi
litációs beavatkozás értékelése szem
pontjából érdekesnek tűnik a szerző 
azon megközelítése, mely szerint az 
elítéltet bármi ösztökélheti arra, hogy 
iskolába járjon, hogy a börtönm ű
helyben jól dolgozzon, vagy a tanács
adóval találkozzon, de legkevésbé sem 
az, hogy ne váljon visszaesővé.

A fejtegetések végeredményeként 
a szerző megállapítja, hogy nincs és 
nem is lehet egyes összefüggés a bör
tönben folytatott kezelés, a pártfogó 
tiszt munkája és a visszaesés között. 
Bár nagyon hízelgő lenne ezek egyes 
következményeként kimutatni a bű 
nözés csökkenését, a visszaesés ritku
lását. A visszaesést azonban nem lehet, 
csak ezen tényezők eredménytelensé
géből levezetni, hiszen sokkal komp
lexebb jelenség. A szerző ezt követően 
vázlatosan elemzi a visszaesés társadal
mi okait, bázisát. Világosan megálla
pítja, hogy a rehabilitációs ideológia 
sikerének vagy kudarcának meghatá
rozói a rendelkezésre álló kezelések 
körén kívül esnek, s igazi meghatáro
zói elsősorban nem abban keresendők.

A szerző ismerteti a legújabb kísér
leteket, amelyekhez a rehabilitáció 
tekintetében nagy reményeket fűz.

Az eredményeket m utató és re
ményt keltő kísérlet a börtönközösség 
józan felfogására épül. A közösségi 
gondolat Maconochie kapitány XIX. 
századi újítása volt. Ezt követően több
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kísérletben is remélték, hogy a közös
ségi szolidaritás felválthatja az elnyo
mást. Ezek a kísérletek rövid ideig 
virágoztak, majd megszűntek mindig, 
amikor a börtön kényszerítő ereje 
és a közösség törekvései közötti 
konfliktus nyílttá vált.

Kaliforniában a kísérlet céljából az 
egyik intézetben létrehoztak egy C 
egységet, ahol az elítéltek és a sze
mélyzet egymás mellett állampolgár
szerű szerepekben létezhetett. Az 
egységen belül a választáson alapuló 
szabadságot növelték. Ez nem ju to tt 
túl a küszöbökön, az intézet falain 
kívülre. A hangsúly a közösségen volt, 
amelyben a személyzet és az elítéltek 
osztoztak az egymásért érzett fele
lősségben. Különös figyelmet fordí
to ttak  arra, hogy az egységgel kap
csolatos minden döntést megmagya
rázzanak. Vita alakulhatott ki az ad
minisztráció és az elítéltek között, 
így a kilátásba helyezett változásra 
való reagálást előre fel lehetett mérni. 
Ennek következtében az egységen be
lül a rendzavarások és a súlyos fegyel
mi vétségek lényegében megszűntek. 
Az elképzelésnek három fő pillére 
van, az egymással és a személyzettel 
való szabad érintkezés, a választáson 
alapuló szabadság, és a külső közössé
gekhez vezető hidak.

A munkához szükséges, elítéltben 
lévő motivációt úgy tudják megterem
teni, hogy 90 nap időtartamban pró
baidőszakkal indul a végrehajtás. Aki 
nem akar maradni az intézetben, az 
más intézetbe kérheti magát. Aki ma
rad, azzal szerződést kötnek, amelyben 
megállapítást nyer a szabadulási dá
tum, a távozási kedvezmény, a munka- 
feltételek, a biztosítható pozitív ju tta 
tások. Az elítélt megválaszthatja saját 
programját, amíg kijelölt munkahe
lyén dolgozik, részt vesz a minden
napos kiscsoportos üléseken, és nem

követ el súlyos fegyelemszegést. Eb
ben az esetben az önként választható 
tevékenységek széles skálája van szá
mára biztosítva. Például: levegőigé
nyes torna, testmozgás, üzleti, ke
reskedelmi elemzés, elektronikai tan
órák. ..  stb.

A kontrollcsoporttal összehason
lítva statisztikailag a következő ered
mények állapíthatók meg a kísérlet 
nyomán: — a kísérleti intézetben a 
fegyelemszegések gyakorisága töredé
ke a kontrollcsoporténak.

A visszaesést, mint a siker krité
riumát ugyan már elméletileg elve
tette  a szerző, de itt megállapította, 
hogy a kísérleti intézetből szabadul
tak könnyebben illeszkednek vissza 
a szabad közösségekbe.

A kísérlet lényegét megfogalmazva 
a szerző a következőket mondja: a 
felelősséget az intézet átruházza az 
elítéltre, sorsáért ő felel, e tekintet
ben a börtön körülményei autonó
miát biztosítsanak számára. Ezáltal 
a büntetésvégrehajtás éppen attól a 
hátrányos következményétől sza
badul meg, hogy az elítéltek elszok
nak az önálló életvezetéstől, a dolgai
kért való felelősségvállalástól, mintegy 
gyermekszerepbe kényszeríti őket 
a totális intézet. Tehát a megoldás 
az, hogy a börtönben tö ltö tt éveikért 
is felelősséget vállalhassanak, eldönt- 
hessék, hogy mit kívánnak tenni a 
végrehajtás évei alatt. Ezt persze ma
gatartásukkal kell kiérdemelniük.

Conrad tanulmányát azzal a gondo
lattal fejezi be, hogy az elveszett 
rehabilitációs ideált új reménnyel le
het pótolni, hogy minél többet tudjon 
tenni a büntetésvégrehajtás a bűnözés 
és a visszaesés megelőzésének érde
kében. Az új reményt új gondolatok
kal és soha meg nem szűnő kísérletek
kel kell bizonyítani és igazolni.

Dr. Kövér Ágnes


