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A személyes, elkülönülő 
kapcsolatok változó jellege

a nők számára fenntartott büntetés-végrehajtási intézetekben, 
az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban végzett korai 
kutatások (Giallombardo 1966., Burkhart 
1973.) azt mutatták, hogy a nők és a férfi
ak számára létesített büntetés-végrehajtási 
intézetekben létrejövő szubkultúrák hom
lokegyenest különböznek egymástól. E ré
gebbi vizsgálódások tapasztalataiból azt a 
következtetést vonták le, hogy a női elítél
tek között szilárdabb személyes kapcsola
tok jönnek létre. A közép-nyugaton végzett 
legújabb felmérések szerint a női büntetés
végrehajtási intézetek belső világa változó
ban van. Ezt a ténymegállapítást harmincöt 
megkérdezett női elítélt észrevételei sugall
ják. Emellett a megfigyelések továbbra is 
alátámasztják azt a korábbi nézetet, hogy a 
női fogvatartottak nem annyira erőszako
sak, mint a férfiak, kevésbé jellemző rájuk 
bandák szervezése és ritkán keltenek fe
szültséget faji ellentétek szításával. Az 
előbb felsorolt problémák jelenléte a férfi 
elítéltek között nyilvánvaló és igen gyako
ri, visszatérő jelenség. Egy közép-nyugati 
büntetés-végrehajtási intézetben megkér
dezett harmincöt fogvatartott válaszaiból 
az is világosan kitűnt, hogy személyes kap
csolataik szilárdsága és családias jellege 
már a múlté. A felmérésben résztvevők el
mondták, hogy a fogvatartott társaikkal kö
tött baráti kapcsolataikban, nagymértékben 
jelen van a gyanakvás és a félelem. A be
szélgetések során számos ok került napvi
lágra, ami magyarázatot szolgáltat arra,

hogy a női elítéltek miért bocsátkoznak 
egymással szexuális kapcsolatba. Sokak 
véleménye szerint e téren az elsődleges 
motiváló tényező a gazdasági manipuláció
val hozható kapcsolatba. Emellett a női 
fogvatartottak jelentős hányadánál hiány
zik a hagyományos családi háttér, a rokoni 
kapcsolatok pedig még formálisan sincse
nek meg. E cikk a továbbiakban igyekszik 
tekintetbe venni azokat a tényezőket, ame
lyek a személyes kapcsolatokra hatással le
hetnek és befolyásolják azt.

1999 decemberében 1,4 millióan álltak 
a büntetési-végrehajtási intézetek kontroll
ja  alatt (Igazságügyi Statisztikai Iroda, 
1999). Ebből a női elítéltek száma 87199 
volt. 2000 decemberében pedig az összes 
elítélt közül 6%  volt nő (Igazságügyi Sta
tisztika 1999). A női elítéltek száma 5,5%- 
kal nőtt az 1999 júniusát megelőző évben. 
Ez a növekvő tendencia annak tudható be, 
hogy új kötelező irányelvek jelentek meg 
az ítélethozatal vonatkozásában és szigo
rúbbak lettek a szankciók a kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmények esetében is. 
(Bloom, Chesney-Lind, an Owen 1994. 
Nagel and Johnson 1994). A női fogvatar
tottak leggyakrabban kábítószerrel kapcso
latos bűncselekmények elkövetése miatt 
töltik büntetésüket. A statisztikai adatokból 
kitűnik, hogy míg a férfiak 21%-át, addig 
a nők 33% -át ítélték el kábítószerrel kap
csolatos bűncselekmények elkövetéséért.



1996-ban 13508 nőt erőszakos, 69536- 
at tulajdon elleni és 59027 nőt kábítószer
rel kapcsolatos bűntettért ítéltek el a bíró
ságokon. A nő és férfi fogvatartottak nem
csak az elkövetett bűncselekmények te
kintetében különböznek egymástól, ha
nem abban is, hogy más társadalmi kör
nyezetből kerülnek ki. Sok tekintetben tér 
el személyes sorsuk, egészen addig, amíg 
büntetés-végrehajtási intézetbe nem ke
rülnek. Háromszor nagyobb a valószínű
sége annak, hogy a női elítéltek között 
olyanokat találunk, akik korábban valami
féle erőszak áldozatai voltak, mint a férfi 
fogvatartottak körében. Az elítélt nők 
majdnem 60% -a számolt be az őket ért 
korábbi szexuális vagy fizikai erőszakról, 
ez utóbbi adatok 1997-ben kerültek rögzí
tésre. Ezen nők körében sokkal gyako
ribb, mint a férfiaknál, hogy már a család
tagok között is volt olyan, akit szintén 
szabadságvesztésre ítéltek. 1999-ben a 
számadatok szerint tízből hét fogvatartott 
nőnek volt 18 év alatti gyermeke és körül
belül 1,3 millió gyermek anyja volt vala
milyen büntetés-végrehajtási intézetben. 
A fogvatartott férfiak 90%-ának a gyer
meke az anya szülői felügyelete alatt állt. 
Másfelől a nők 25% -a jelezte, hogy gyer
mekeik az apjukkal élnek. Az elítélt nők 
gyermekei leggyakrabban a nagyszülők
nél voltak elhelyezve. Mindemellett az el
ítélt nők 6% -a terhesen került a büntetés
végrehajtási intézetbe.

Számtalan korábbi vizsgálat foglalko
zott azzal, hogy az elítéltek, hogyan élik 
meg a büntetés-végrehajtási intézetekben 
eltöltött éveket, de a rendelkezésünkre ál
ló adatok többnyire férfiakra vonatkoz
nak. A nőkre vonatkozó információk cse
kélyek és tapasztalataik, észleléseik meg
értése, elemzése is ritka. Holott e vizsgá

lódások fontos tényekkel szolgálnak arról, 
hogy milyen okok vezettek a bűnelköve
téshez, és segítséget nyújthatnak a velük 
való megfelelő bánásmód megtalálásá
hoz. (pl. Boritch 1992., Chesney-Lind
1991., Fogéi 1993., McKenzie, Robinson 
and Campbell 1989, Maher and Doly
1996., Morash, Haarr and Rucher 1994. 
Pollock 1998, Steffensmeier 1993.) Való
jában a korábbi tanulmányok kiválóan al
kalmasak arra, hogy ismeretekre tegyünk 
szert a nők számára létesített büntetés
végrehajtási intézetek fejlődéséről, bizo
nyos rehabilitációs programok alkalmat
lanságáról, és arról, hogy lehetséges ma
gyarázatokat találjunk a női bűnelkövetők 
számának növekedésére. (Chesney-Lind 
1991, Monash et al. 1994., Nagel & John
son 1994, Rafter 1990.) Ezek a kutatások 
fontos problémákra irányították a figyel
met, de nem tartották fontosnak a nők sze
mélyes kapcsolatainak vizsgálatát.

A korábbi tanulmányok sok informáci
óval szolgálhatnak a női fogvatartottakról 
és a velük való bánásmódról. Számos 
néprajzi vizsgálat létezik a női börtönök
ről, de úgy tűnik, hogy hiányzik a fogva
tartottak személyes tapasztalatainak meg
értése és a börtön világon belüli helyzetük 
változásainak felfedése. Mindezek isme
retében a következő kutatási kérdések me
rülnek fel:

-  Hogyan jönnek létre a jellegzetes tár
sadalmi csoportok a női börtönökben?

-  A vizsgálat során tett megfigyelések 
a későbbiekben hogyan befolyásol
hatják a börtönvilágon belüli kapcso
latokat, a büntetés-végrehajtási inté
zetekben?

-  Milyen tényezők befolyásolják a nők 
közötti kapcsolatokat a börtönök
ben?



Az elítéltek között 
létrejövő 

kapcsolatok
Manapság a női elítéltekről még min

dig gyakran úgy beszélnek, mint elfelej
tett bűnelkövetőkről. (Chesney-Lind 
1986, Feinman 1983, Fletcher, Shaverand 
Moon 1993, Goetting and Howsen 1983, 
Morash at-al 1994, Pollock-Byime 1990, 
Simon and Landis 1991). A tanulmányok
ban szereplő tipikus női elítélt színes bő
rű, 25-29 év közötti hajadon, akinek egy
két vagy három gyermekéről a nagyszü
lők gondoskodnak. (Fletcher et al. 1993., 
Goething and Hawsen 1983, Merlo and 
Pollack 1995.).

Valójában legtöbbször olyan bűnelkö
vetőkről van szó, akiket társaik mindig is 
könnyen befolyásoltak, akik elszöktek 
otthonról, akik kimaradtak a középiskolá
ból, vagy akiket már többször letartóztat
tak például valamilyen vétség elkövetése 
miatt. (Chesney-Lind and Rodriguez
1983., Fletcher at al. 1993., Goetting and 
Mowsen 1983., Owen 1998.). A fogvatar- 
tott nők körülbelül fele afro-amerikai, bár 
az Egyesült Államokban csak nyolcból 
egy nő tartozik közéjük.

A fiatalkorúakkal és a felnőtt korú nők
kel foglalkozó speciális szolgálat nemré
giben megkezdett tevékenysége és támo
gatása ellenére, a büntetés-végrehajtási 
intézetek még mindig nem tudnak követ
kezetes és jól megalapozott elítélt progra
mot alkalmazni a női fogvatartottak szá
mára. A szakirodalom áttekintéséből kitű
nik, hogy a női fogvatartottakra a bünte
tés-végrehajtási intézetek kevesebb fi
gyelmet fordítanak, mint férfi társaikra. 
(Chesney-Lind and Rodriquez 1983, Cul-

berstan and Fortune 1984, Genders and 
Player 1991., Goetting and Howsen
1953., Mc Carthy 1980.). Bell megállapí
totta, hogy a nők nehezebben viselik, a 
bezártság okozta érzést, és rosszabbul bír
ják a társadalmi elszigetelődést, mint a 
férfiak. Úgy látta, hogy a nők nehezebben 
válnak a börtön belső világának részévé, 
és nem tartják magukat olyan szigorúan a 
fogvatartottak között szokásszerűen létre
jött szabályokhoz, mint ahogyan azt a fér
fi elítéltek teszik. (Bell 1976.)

Sykes (1958.) igyekezett lejegyezni a 
„börtönbe kerülés kín ja it”, amelyeket 
férfi elítéltek szenvedtek el a büntetés
végrehajtási intézetbe való bekerülés 
után. Feltárta azoknak a szerepeknek a lé
nyegét, amelyeket a férfi elítéltek azért 
vettek fel, hogy fel tudják lelkileg dolgoz
ni a rájuk nehezedő nyomást és kényszert. 
Sykes úgy vélte, hogy a fogvatartottak a 
büntetés-végrehajtási intézetbe való kerü
lés után - amint rádöbbennek korábbi sza
badságuk elvesztésére -, kifejlesztenek és 
elfogadnak bizonyos életmódbeli szerepe
ket, hogy ez által pótolják veszteségeiken 
érzett elkeseredettségüket.

Faith (1993.) szerint hasonló szenvedé
sen esnek át a női elítéltek is. Hosszasan 
sorolta fel azokat a kínokat, amelyekkel 
ezek a fogvatartottak a büntetés időtartama 
alatt szembesültek. Faith a következőket 
említette: társadalomból való kivetettség; 
megbélyegzettség érzése; gyermekekért 
való aggódás; félelem a bezártságtól és 
egyéb fizikai és érzelmi problémák; vala
mint a kábítószer vagy az alkohol megvo
nása miatt érzett hiány. Érzelmi labilitást 
eredményez a társaktól és a büntetés-vég
rehajtási intézet személyzetétől esetlege
sen elszenvedett hatalmi visszaélés is. A 
fogvatartottak a külvilágtól elszigetelt kör



nyezetben nem tudják kifejezni érzelmei
ket, vagy nem tudják eldönteni, hogy egy
általán kifejezhetik-e azokat.

Annak eldöntése, hogy a nők felvesz- 
nek-e elkülönülő életmódbeli szerepeket 
még eldöntésre vár. E témát Giallombar- 
do, (1996.), Ward, Kassebaum (1965.) 
boncolgatta először. A korábbi években 
végzett kutatások (Giallombardo, 1996. 
Larsen and Nelson 1984., Láger 1987, 
Popper 1982, Word and Kassebaum 
1965.) felismerték az „ál-családok” léte
zését (Gialombardo 1996., Larsen and 
Nelson 1984., Leger 1987., Propper 1982, 
Ward and Kassebaum 1965.), amelyek tu
lajdonképpen egyfajta rokoni hálózattal 
azonosíthatók. A nők ezeket, azért alakí
tották ki, hogy olyan elveszett családi sze
repeket töltsenek ki, mint lány, feleség, 
apa, unokatestvér és nagymama. A korai 
tanulmányok az egynemű kapcsolatokkal 
is foglalkoztak, és úgy találták, hogy azok 
fontos tényezőjét alkotják a női büntetés
végrehajtási intézetek belső világának. Az 
intim kapcsolatok maguk után vontak 
egyfajta társadalmi struktúrát is, amelyet 
házasságok, válások, valamint féltékeny
ség és hatalmi harcok demonstráltak a 
büntetés-végrehajtási intézeteken belül. 
(Pollock 1998.)

Bár a nők között ma is kialakulnak 
olyan érzelmi kötődések, amelyek sok ha
sonlóságot mutatnak az előbb említettek
kel, mégis felmerül a kérdés, hogy a roko
ni kapcsolatok mennyire erősek és meny
nyire átfogóan vannak jelen (Pollock 
1983.) napjainkban. Egyes vélemények 
arra hívják fel a figyelmünket, hogy ezek 
a kapcsolatok az utóbbi időben már ke
vésbé jellemzőek. (Pollock) Ma sokan 
azokat a nőket, akik belekerültek a börtön 
világába, úgy jellemzik, mint akik kevés

bé hajlandók az önvizsgálatra. Ezek a fog- 
vatartottak továbbra is kapcsolatokba bo
nyolódnak, kábítószert fogyasztanak és 
ehhez hasonló módon, próbálják figyel
müket elterelni a nehézségeikről, ahelyett, 
hogy önkontrollt és önvizsgálatot tartaná
nak. (Pollock 1998.). Barbara Owen - aki 
szintén azokkal a személyes kapcsolatok
kal foglalkozik, amelyeket nők hoznak 
létre a büntetés-végrehajtási intézetekben 
- interjúi és megfigyelései feltárták, hogy 
a női fogvatartottak még mindig egyes 
társaikat családtagként kezelik és páros 
szexuális kapcsolatokat, alakítanak ki. 
Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy a 
börtönökben létrejött kapcsolatok, akár az 
elítéltek közötti barátság, akár a szexuális 
kapcsolatok vagy a börtönszemélyzettel 
kialakított kölcsönös egymásra hatások 
meglehetősen összetettek. (Owen). Gir- 
shick (1999.) megfigyelései során megle
hetősen vegyes jellegű reakciókkal talál
kozott. A nők egy része a kialakított mes
terséges családokba beleolvadt, de a má
sik részük ellenezte ezeket a kapcsolato
kat, sőt egyenesen lázad ellenük.

A legújabb kutatások célja arra irá
nyult, hogy rámutasson az elítéltek szemé
lyes kapcsolatainak változására. A felmé
rések, interjúk nemcsak arról számolnak 
be, hogy az elítéltek hogyan kezelik saját 
magukat, érzelmeiket a börtönökben, ha
nem arról is, hogy milyen a közöttük létre
jött intim kapcsolat. Ez utóbbi kérdéskör 
vizsgálata az interjúalanyok szerint is fon
tos, ugyanis ha szexuális kapcsolat csak a 
fogvatartottak egy része között jön létre, a 
másik rész hiába igyekszik elzárkózni, ez 
a jelenség mindenképpen befolyással lesz 
rájuk is. 1997 őszén az Egyesült Államok 
egyik középnyugati büntetés-végrehajtási 
intézetében - ahol 238 fogvatartott tartóz



kodott - 35 nő vett részt egy előre meg
szerkesztett interjúban. Ezeket a beszélge
téseket magnetofonra rögzítették azért, 
hogy a légkör közvetlenebb és zavartala
nabb legyen. Az utolsó interjú befejezése 
után összesen 1149 oldaladat állt rendelke
zésre az elemzéshez. Az „A ” függelék tar
talmazza a minta és a börtönnépesség ösz- 
szehasonlítását, a „B" pedig leírást ad a 
válaszadók koráról, az elkövetett bűncse
lekményről, stb.

A  környezeti 
változások 

és kapcsolatok
Az interjúk során a megkérdezettek 

olyan képet festettek az intézmény falain 
belül folyó életről, amelyet a legjobban 
úgy jellemezhetünk, hogy az a befolyáso
láson és a bizalom hiányán alapul. A nők 
a következő kapcsolatokról számoltak be:

a) barátság
b) szexuális kapcsolatok az elítéltek 

között
c) rokoni kapcsolatok hiánya
Személyes környeztük minden oldalát,

megfertőzi a becstelenség, az üldözéses 
téveszme és az ellenségeskedés. A legtöbb 
interjúalany magányosnak, elszigeteltnek 
érezte magát, ugyanakkor arról számoltak 
be, hogy a zárt környezet óhatatlanul ma
ga után vonja a fent felsorolt érintkezések 
valamilyen formáját.

Barátság a női £og- 
vatartottak között

A kapcsolatok egyik típusa - amit a 
nők megvitattak -, az a többi elítélttel va

ló barátság volt. A válaszadók e kérdés
kört úgy közelítették meg, hogy aki ilyen 
fajta kapcsolatba bonyolódik az csak a sa
ját kockázatára, teheti azt. A legtöbb meg
kérdezett meglehetősen merev hozzáállást 
mutatott a börtön barátságokkal szemben. 
Huszonegy válaszadó nevezte magát 
„magányos embernek” a beszélgetések 
során. Természetesen akadtak olyanok is, 
akik mély baráti kötelékekről számoltak 
be, amelyek a büntetés letöltése alatt szü
lettek.

A legtöbb fogvatartott véleménye sze
rint a büntetés-végrehajtási intézetben 
csak társak léteznek barátok nem. Ezek 
közül sokan tudatosan kerülték a baráti 
kapcsolat kialakítását, mivel a többiek 
esetleges alattomos lépéseitől féltek. A bi
zalmatlanság oka legtöbbször az volt, 
hogy a társak viselkedése kiszámíthatat
lan. A gondolataik, érzéseik egyik nap 
még megegyeznek, de a másik nap már le
het, hogy ellenségesen viselkednek egy
mással. A felmérést végzők az elítéltek el
beszéléseiből arra következtettek, hogy a 
legtöbben lemondtak arról, hogy közeleb
bi kapcsolatot alakítsanak ki a többiekkel. 
Mindemellett sajnálkozásukat fejezték ki 
ezen a kényszerű elszigetelődésen, mégis 
úgy gondolták, hogy a tartózkodás a leg- 
bölcsebb döntés.

A fogvatartottak közül sokan a befelé 
fordulást azzal magyarázták, hogy az 
esetleg kialakított baráti kapcsolat is 
csak átmeneti lehet, hiszen minden elítélt 
eltérő időben hagyja el a büntetés-végre
hajtási intézetet és ezután a kapcsolat, 
végleg megszakad. Ennek - az elítéltek 
elmondása szerint - az az oka, hogy a 
büntetés kitöltése után mindenki azzal 
foglalkozik, hogy hogyan tud visszail
leszkedni a régi környezetébe, és emiatt



a büntetés-végrehajtási intézetben mar
adottakra csak ritkán gondolnak. Az in
terjút készítők véleménye szerint a fog- 
vatartottak a barátkozás elkerülésével kí
sérlik megelőzni azokat a negatív érzése
ket, amiket az váltana ki, hogy csak az 
egyikük hagyhatja el a büntetés-végre
hajtási intézetet.

Az elítéltek közül páran arról is be
számoltak, hogy még a gondjaik mással 
való megosztása is nehézkes, hiszen 
nincs olyan ember a környezetükben, 
akinek az összes problémát elmesélhet
nék, ezért mindig az épp aktuális kérdés 
megoldásához kell megtalálniuk a meg
felelő személyt. Szerintük ez is hozzájá
rul ahhoz, hogy sem a büntetés-végrehaj
tási intézeten belül, sem kívül nem jöhet
nek létre elmélyült barátságok. Ez lénye
gében azt jelenti, hogy különböző baráta
ik vannak, akik különböző szerepeket 
töltenek be az életükben. Emellett a leg
több elítélt nő óvatlannak tartotta azt, aki 
túl közel engedi magához a barátot, mert 
az ez által túl sok mindent tud meg a má
sikról, és visszaélhet vele.

Ha megpróbáljuk összefoglalni az ed
digieket, azt láthatjuk, hogy a fogvatar- 
tott nők jelentős része a társait befolyá
solható, megbízhatatlannak tartotta, félt 
mély barátság mellett elkötelezni magát. 
Néhányan csak társakról beszéltek, sen
kit nem éreztek barátjuknak, megint má
sok pedig a barátság stabilitását vonták 
kétségbe, főként a szabadulás után. A 

H fenti kételyek ellenére a kérdőíveken a 
többség megjelölt legalább egy személyt, 
akit barátjának érzett. E börtönbeli barát
ságokról alkotott szkeptikus nézet össze
fér azokkal az érzésekkel, amelyeket az 
elítéltek az intim kapcsolatokról való be- 

_ szélgetés kapcsán mondtak el.

A  női fogva- 
tartottak közötti 

szexuális kapcsolat
A harm incöt nőből három kivételével 

szívesen számoltak be a büntetés-végre
hajtási intézeten belüli intim kapcsolatok
ról, sőt akadtak olyanok is, akik kifejezet
ten fontosnak tartották e kérdéskör meg
tárgyalását. A válaszadók 28% -a számolt 
be arról, hogy viszonylag semleges érzel
meket váltott ki belőlük ez a fajta intim 
kapcsolat. Bár a legtöbb nő a büntetés
végrehajtási intézeteken belüli szexuális 
kapcsolatot különösen elterjedtnek tartot
ta (az egyik megkérdezett például ezt az 
arányt összes nő 90%-ára becsülte), a 
harmincöt nőből csak tíz ismerte el, hogy 
valaha is ilyen jellegű viszonya lett volna 
a börtönben.

Az interjú készítése idején öt válasz
adó vallotta be, hogy leszbikus kapcsolata 
van a büntetés-végrehajtási intézeten be
lül egy másik fogvatartottal. Két nő val
lotta magát leszbikusnak és egy, pedig bi
szexuálisnak. Ez utóbbi három nő közül 
kettő jelezte, hogy úgy döntöttek nem 
vesznek részt szexuális kapcsolatokban, 
büntetés-végrehajtási intézetben, e kap
csolatok befolyásolható természete miatt.

A kutatók véleménye szerint a börtön
beli szexuális kapcsolatok természete le
hetséges, hogy lassú változáson megy át. 
Az első felmérések elvégzése során Gial- 
lombardo és Burkhart arra a megállapítás
ra jutottak, hogy a fogvatartottak nagy 
többsége azért létesít leszbikus kapcsola
tot és él a házassághoz hasonló kötelék
ben, hogy elterelje figyelmét arról a tény
ről, hogy szabadságvesztését tölti egy 
büntetés-végrehajtási intézetben. Az



újabb felmérések a szexuális kapcsolatok 
létrejöttének egy másik dimenziójára is 
rámutattak: a gazdaságira. Ez utóbbi kér
dés kifejtése előtt azonban érdemes leszö
gezni, hogy ugyan a homoszexuális kap
csolatok jelentős részét adják a börtönkul
túrának, számos megkérdezett jelezte, 
hogy úgy döntött nem vesz részt bennük. 
Elképzelhető, hogy ezek a kapcsolatok 
már nem olyan uralkodóak, mint régeb
ben, ha pedig létrejönnek sok esetben in
kább befolyáson, alapulnak, és nem az 
összeférhetőség felismerésén vagy a part
nerek közötti igazi vonzódáson. A fog- 
vatartottak észrevételei az egyneműek 
szerelmével kapcsolatban igen eltérőek 
voltak: a skála egyik végén az egyetértést, 
a másikon a tűrhetetlen észleléseket talál
juk.

Az egynemű szerelmi kapcsolatokban 
való részvétel okait a riport készítői meg
próbálták tipizálni. A rendelkezésre álló 
adatokból a motivációk hét típusát lehetett 
megállapítani: gazdasági indok, őszinte 
kapcsolat, magányosság, kíváncsiság, 
szexuális azonosság, az erősebb nyomása, 
egyéb (szexuális vágy, menekülés az una
lomból). Ezen elgondolás igazolását a 
„ C ” függelék adatai támasztják alá.

A korai tanulmányok arra kívántak rá
világítani, hogy azok a nők, akik szexuá
lis kapcsolatokban vettek részt, ezt úgy 
tették, hogy felvettek bizonyos feltétele
zett szexuális szerepeket. Igen gyakran a 
fogvatartottak a külső megjelenésüket is e 
szexuális szerep egyformaságához igazí
tották. Az újabb vizsgálatok kimutatták, 
hogy a legtöbb válaszadó nem próbált 
nyíltan nőies vagy férfias tulajdonságokra 
szert tenni. Ezzel szemben Giallombardo 
(1966.) még úgy gondolta, hogy a nők a 
büntetés-végrehajtási intézetben azért öl

tenek férfi, valamint női nemi szerepeket, 
és hoznak létre szexuális kapcsolatokat, 
mert, így próbálnak életre kelteni egy ún. 
„helyettesítő univerzumot”. E viselkedés 
segít megszokni azoknak a szerepeknek 
az elvesztését, amelyeket a valós világban 
betöltötték. Az újabb eredmények azon
ban, azt bizonyítják, hogy a nők nem pró
bálnak alternatív társadalmi világot létre
hozni a büntetés-végrehajtási intézeteken 
belül. Elmondásuk szerint arra töreksze
nek, hogy ne kelljen semmilyen szoros és 
tartós kapcsolatot kialakítaniuk a börtö
nök falai között.

A közép-nyugati büntetés-végrehajtási 
intézetben megkérdezett harmincöt nő 
hevesen tiltakozott az ellen, hogy „a társ 
választása romantikus szerelmen alapul” 
(Giallombardo 1966.), szerintük csupán 
csak börtönbeli szexuális kapcsolatokról 
van szó. Sőt a megkérdezettek 71% -a (25 
nő) úgy vélte, hogy e kontaktus alapja 
gazdasági manipuláció, ahol az érzelmek
nek egyáltalán nem ju t hely. A nők a bör
tönbeli kapcsolatok uralkodó elemeként a 
becstelenséget emelték ki. A megkérde
zettek többsége szerint a nők azért foly
tatnak szexuális kapcsolatot, illetve vesz
nek részt azokban, mivel a büntetés-vég
rehajtási intézetben nem biztosított 
egyenlő mértékben az anyagi javakhoz 
jutás. Ugyan a fogvatartottaknak dolgoz
niuk kell, de ez még nem feltétlenül je 
lenti a jövedelmek egyenletes elosztását. 
Az egyes munkafeladatok különböző 
mértékű javadalmazásban részesülnek. A 
legkisebb jövedelem 7, 5 dollár a legna
gyobb kb. 20 dollár, amely összeget a 
fogvatartottak számlájára utalják. Ezen 
kívül néhányan a családtól vagy a bará
toktól is kapnak pénzt. Akárcsak a bünte
tés-végrehajtási intézeten kívüli társada



lomban a gazdasági különbségek hatalmi 
különbségek kialakulásához vezetnek. 
Sokan az elítéltek közül úgy választják ki 
partnerüket, hogy előbb kifigyelik annak 
anyagi helyzetét, (pl. akinek több pénze 
van, többször megy az üzletbe vásárolni.) 
majd megpróbálnak annak a közelébe 
férkőzni. Csak azok tehetik meg, hogy ne 
kelljen ilyen módon gazdasági támogatót 
keresniük, akiknek van családi hátterük. 
A beszélgetések során az a tendencia kör
vonalazódott, hogy sok elítélt érzelmeit 
pont abban az időszakban fejezi ki a má
sik iránt, amikor a kantinban le kell adni 
a rendeléseket. Az anyagi javak megszer
zése után pedig a gazdagabb társ a követ
kező rendelési időszakig nem is hall a ba
rátja felől. Annak ellenére, hogy az inter
júból kiderült, hogy az intim kapcsolatok 
hátterében többnyire gazdasági motiváció 
áll, a megkérdezett harmincöt nő egyike 
sem ismerte el, hogy pénzért létesített 
volna szexuális kapcsolatot a büntetés
végrehajtási intézetben.

Az anyagi motiváció mellett a szexuá
lis kapcsolatok létesítésének másik okai 
is megmutatkoztak a felmérések során: az 
elszigeteltség és a magány érzésének 
enyhítése. A harmincöt riportalanyból ti
zennyolc látta úgy, hogy a szexuális kap
csolatok kezdeményezésének és elfoga
dásának a hátterében a társaság hiánya 
áll. Sok fogvatartottnak van szüksége ar
ra, hogy bezártság okozta pszichológiai 
terhet, úgy csökkentse, hogy ideje nagy 
részét egy másik női elítélttel töltse. Egy- 
egy fogvatartott hangot adott azon véle
ményének, hogy sokan a büntetés letölté
sének ideje alatt azért bonyolódnak sze
xuális kapcsolatba, és azért ragaszkodnak 
az ál-szerelemhez, mert ez volt minden, 
amit addigi életük során mástól kaptak.

A régebbi és újabb kutatások nyomán 
több kutató megállapította, hogy sokan 
azért keresik a börtönben a partnerkapcso
latokat, mert azt az érzést szeretnék meg
találni, amit a szabad életben a szerelem 
nyújtana számukra. Emellett az egynemű 
szerelmi kapcsolatok létrehozása alkal
mas lehet egyfajta figyelemelterelésre is, 
ami kimozdítja az elítélteket a büntetés
végrehajtási intézet kemény valóságából. 
A megkérdezett harm incöt interjúalany 
közül néhányan a társkeresést azzal indo
kolták, hogy így lehet a legegyszerűbben 
beilleszkedni a többi fogvatartott közé. Ez 
utóbbi álláspont azonban magában rejtené 
a szexuális kapcsolatok létrehozásának 
esetleges irányadó jellegét. Természetesen 
akadt jó  néhány olyan elítélt is, akit a 
puszta kíváncsiság sodort bele egy-egy 
leszbikus partnerkapcsolatba.

A válaszadók különleges státuszt ado
mányoztak azoknak a nőknek, akik kap
csolatát őszintének, tartósnak, odaadónak 
érezték. A harm incöt megkérdezett nőből 
csak 9 (26% ) tartotta az őszinte szeretetet 
a szexuális kapcsolat lehetséges alapjá
nak. A stabil, monogám, törődő kapcsolat 
elsősorban azokra volt jellemző, akiket 
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítél
tek. Társaik közül is sokan helyesnek tar
tották azt a lépést, hogy akik hosszabb 
időtartamú büntetést kénytelenek kiállni, 
tartós leszbikus kapcsolatba bonyolódja
nak. Ugyanakkor az intim kapcsolatok ve
lejárójaként a szabad életből hozott csalá
don belüli erőszakhoz hasonló jelenségek 
— így a másik feletti uralomra törés, félté
kenység, bizalom hiánya -  is megjelennek 
a börtön falai között. Néhány interjúalany 
elmondta, hogy azért nem akar szexuális 
kapcsolatba belemenni a büntetés letölté
se alatt, nehogy az addigi szabad életére



jellemző, férfiaktól elszenvedett sérelme
it, nőktől elszenvedettre kelljen cserélnie.

Összefoglalva a fenti érvelést a beszél
getések során mind a harmincöt nő szíve
sen beszélt a büntetés-végrehajtási inté
zeten belül tanúsított szexuális viselke
désről. Néhányan természetesen lelke
sebben próbálták feltárni ezeknek a kap
csolatoknak a természetét, mint mások. A 
felmérést végzők arra a megállapításra 
jutottak, hogy az intim kapcsolatok még 
mindig jelentős oldalát alkotják a szemé
lyes környezetnek. Sok fogvatartott azon
ban a leszbikus kapcsolat teremtését koc
kázatos viselkedési formaként tartja szá
mon. A rossz élmények és a másokkal 
szembeni bizalm atlanság okozza azt, 
hogy az ál-családok kialakulása ma már 
háttérbe szorult.

Rokoni hálózatok 
hiánya

A korai tanulmányok megjelenése óta 
jelentős változások mentek végbe a női 
büntetés-végrehajtási intézetekben. A leg
újabb eredmények arról számolnak be, 
hogy a fogvatartottak elsődleges célja az, 
hogy az időt minél kevesebb lelki fájda
lom mellett lehessen eltölteni. Giallom- 
bardo elemzéséből azt olvashatjuk ki, 
hogy az elítéltek ál-családokba igyekeztek 
beilleszkedni, és a hagyományos családi 
kapcsolataik elsorvadnak. A mai beszá
molók azonban az ál-családokat nem ta
lálták meg a büntetés-végrehajtási intéze
teken belül. A közép-nyugaton készített 
interjúkból az derült ki, hogy a válasz
adók nagy része, viszonylag állandó kap
csolatot tart fenn a családjával. Ugyanak
kor nagyon kevés nő számolt be gyerme
kei és egyéb hozzátartozói rendszeres lá

togatásáról. Az elítéltek legtöbbször levél
ben és telefonon keresztül tájékozódnak a 
számukra fontos személyekkel kapcsola
tos történésekről.

Giallombardo (1966.) arra az ered
ményre jutott az aldersoni büntetés-végre
hajtási intézetben végzett vizsgálatai után, 
hogy az azonos neműek közötti kapcsola
tok szolgáltak alapul az ál-család hálóza
tok kialakulásához. Giallombardo ezen ál
családoknak védelmi funkciót tulajdoní
tott mások szexuális zaklatásaival szem
ben. Úgy gondolta, hogy e rokoni kötelé
kek nélkül a börtönélet szörnyen kaoti
kussá válna. Az ál-családok a védelem ér
zését és kölcsönös segítségnyújtást bizto
sítottak a tagoknak. (Giallombardo 1966. 
Hawkins 1995.) Ezzel szemben közép
nyugaton tett megfigyelések a családi há
lózatok eltűnéséről és új kapcsolatok szü
letéséről számoltak be.

Giallombardo a női büntetés-végrehaj
tási intézetekről szóló klasszikus tanulmá
nyában leírta, hogy a nők a börtönbe kerü
lés hasonló kínjait élik át, mint amilye
nekkel a férfi fogvatartottak szembesül
nek. (Sykes 1958.). Arra a következtetés
re jutott, hogy a nők egy „külön univerzu
mot" alkotnak, amelyben fenn tudják tar
tani azon identitásukat és öntudatukat, 
amely fontos a kinti világban. Ez a felfo
gás vezette Giallombardot arra a felisme
résre, hogy a nők olyan kapcsolatokat 
hoznak létre más fogvatartottakkal az in
tézeten belül, amelyek megfelelnek vagy 
hasonlatosak azokhoz, amelyeket a bünte
tés-végrehajtási intézeten kívül számukra 
fontos egyénekkel fenntartottak. Lénye
gében a női elítéltek újraalkották a családi 
és szexuális kapcsolatokat - ugyanolyan 
kulturális elvárások alapján -, ahogy azt a 
börtönön kívüli társadalomban tették. A ■



rokoni hálózatok abban is segítséget 
nyújthattak, hogy az egyének olyan cso
portja jöjjön létre, ahol a fogvatartott ér
zelmi támogatást kaphat és segíthet elfo
gadni az elítélt szerepet. Giallombardo azt 
állította, hogy a női büntetés-végrehajtási 
intézetekben a családhoz hasonló csopor
tok a nők társadalmi, lelki és testi szük
ségleteit szolgálták. Giallombardo kifej
tette, hogy ezek a szükségletek több kü
lönböző forrásból származhattak, mint 
például maga a börtönkömyezet, megha
tározó személyiség és az a függőségi ér
zés, amely a nők kulturális elvárásain ala
pul. Más szavakkal ez utóbbi azt jelenti, 
hogy a nők szükségét érezték annak, hogy 
viszonylag szoros családi kapcsolatokat 
alkossanak még a büntetés-végrehajtási 
intézetekben is, a korábbi szocializációs 
tapasztalatok és elvárások következtében.

A közép-nyugaton végzett legújabb be
számolók azonban nem említettek a fenti 
modellhez hasonló példát. A válaszadók 
néhány alkalommal beszéltek ugyan laza, 
családias elrendeződésekről, de e kapcso
latok egyike sem közelítette meg, azokat a 
meglehetően strukturált és stabil rokoni 
hálózatokat, amelyekről Burkhart (1973.) 
és Giallombardo (1966.) beszámolt. Az 
interjúalanyok vagy nem utaltak ilyen tí
pusú kapcsolatokra vagy a feltett kérdé
sekre azt felelték, hogy ilyen fajta szemé
lyes kapcsolat nem fordult elő környeze
tükben. Emellett néhány nő elmesélte, 
hogy sok elítélt használ egymás között 
olyan becéző szavakat, mint például „ Ma
m a”, „H ugi”, „Unokatestvér”. A har
mincöt nőből az egyik, a legfiatalabb pél
dául egy ötven év körüli asszonyt 
„Mamának” szólított, és a kívülállók szá
mára is úgy tűnt -  ölelésekből, szavakból 
-, hogy anya és lánya állnak egymás mel

lett. E legfiatalabb elítélt az „anyapótló 
asszonnyal” fenntartott kapcsolatát csalá
diasnak és természetesnek vélte, a többiek 
azonban kifejezték csodálkozásukat, és 
zavarónak tartották a viselkedésüket. Te
hát a példa is azt demonstrálja, hogy a ro
koni hálózatok már nem léteznek olyan 
uralkodó formában, mint a korábbi kuta
tások idején. A fentiek összegzéseként el
mondhatjuk, hogy úgy tűnt az elítéltek 
életében már nem töltenek be fontos sze
repet az ál-családi kapcsolatok. Ez az állí
tás helytálló még azok esetében is, akik 
beismerték, hogy másokra, mint család
tagokra utaltak, vagy azoknak tartották 
őket. Az egymás irányában használt kife
jezések „M ama”, „H ugi” stb. inkább 
csak tisztelet, kedveskedést fejeznek ki, 
nem pedig formálisabb rokoni szerepek 
tudomásul vételét.

A  férfi és női intéze
teken belüli szemé
lyes kapcsolatok

A 60-as évektől napjainkig jelentős 
változás ment végbe a büntetés-végrehaj- 
tási intézetek fogvatartási kultúrájában. A 
férfi büntetés-végrehajtási intézetekben is 
hasonló vizsgálatokat végeztek, mint a 
nők esetében. Irwin (1980.) felismerte, 
hogy napjaikban a férfi elítéltek viselke
dése is jelentősen eltér a korábbi években 
tapasztaltaktól. Gyakran kerülik az intéze
tek közös terülteit és személyes kapcsola
taikat is csak néhány megbízható barátra, 
korlátozzák. (Irwin 1980.)

A faji és etnikai feszültségek, valamint 
a banda tevékenységek terén feltárt ered
mények jelentős eltérést mutatnak a férfi 
és női büntetés-végrehajtási intézetekben. 
A mai férfi büntetés-végrehajtási intézete



két leíró irodalom fajilag és etnikailag kü
lönböző csoportok kölcsönös viszonyáról 
számol be, amelyekben uralkodó erőszak 
hozzájárul ahhoz, hogy ne jöhessen létre 
egyetlen, egységes életvitel a börtönökön 
belül. (Hassine 1996., Irwin 1980, John
son 1996., Irwin and Austin 1997.). A női 
büntetés-végrehajtási intézetekkel ellen
tétben a férfiak között gyakori a banda te
vékenység, amely a faji és etnikai azonos
ságokhoz kötődik. Mindez igen fontos be
folyásoló tényező abban, hogy a férfi fog- 
vatartottak úgy érzik, hogy a börtönbeli 
élet a hatalom és erőszak alapján tagozó
dik. (Irwin 1980., Irwin and Austin 1997., 
Johnson 1996.)

Ezt a tényt összehasonlítva a női bün
tetés-végrehajtási intézetekkel a nők nagy 
része nem foglalkozott a faji különbsé
gekkel. A már többször említett harmincöt 
nő segítségével végzett felmérésben az el
ítéltek jelezték, hogy egy-egy faji csopor
tot gyakran a szerint különböztetnek meg, 
hogy hogyan fejezik ki érzelmeiket, és 
hogyan reagálnak az egyes szituációkban, 
de ez a felismerés még nem vezetett na
gyobb elkülönüléshez. Azokon a helye
ken, ahol még ál-családok halvány körvo
nalait észlelték „ a börtönbeli családok át
lépték a fa ji határokat”. (Alarid 1997.) 
Pár nő elmondásából az is kiderült, hogy 
még szabad életükben voltak bandatagok, 
és a börtönben is találkoztak olyan elítél
tekkel, akik bandát akartak szervezni. A 
felmérés során azonban a büntetés-végre
hajtási intézeten belül senki sem számolt 
be bandatevékenységről.

A fentiek ismeretében megállapítható, 
hogy sok hasonlóság van a férfi és a női 
büntetés-végrehajtási intézetekben külö
nös tekintettel arra, hogy az elkövetők 
mindkét csoportjának labilis életteret je 

lentenek a jellegzetes, elkülönülő csopor
tok. A faji konfliktusok és a banda tevé
kenységek kevésbé voltak jelen a női bün
tetés-végrehajtási intézetekben, mint a 
férfiaknak fenntartottakban. Azt is érde
mes kihangsúlyozni, hogy a közép-nyuga
ton készített tanulmány viszonylag kis 
mintára, harm incöt nőre korlátozódott, 
amely eredmények nem feltétlenül általá
nosíthatók az összes női büntetés-végre
hajtási intézetre. E kutatás azonban a jö 
vőbeli vizsgálódások alapjául szolgálhat, 
és hasznosnak bizonyulhat. E középnyu
gati büntetés-végrehajtási intézetben a 
személyes kapcsolatokat a félelem, bizal
matlanság és a gazdasági motiváció hatot
ta át, szoros ál-rokoni kapcsolatok pedig 
nem léteztek.

Számos oka lehet annak, hogy miért 
különböztek a válaszadók tapasztalatai a 
korábban feltártaktól. (Burkhart 1973., 
Giallombardo 1966., Word and Kassel- 
baum 1965.). A fogvatartottak közötti ös
szetartás hiányáért felelős tényező lehet a 
női büntetés-végrehajtási intézetek kör
nyezetében beállt változás. Az első tanul
mányok elkészítése idején egy sor női 
büntetés-végrehajtási intézet „ házikó
rendszer ” köré épült, ahol a nőknek a sza
bad otthonokhoz hasonló hátteret biztosí
tottak. Ezen építményeket akkor emelték, 
amikor a nők rehabilitációjára igen nagy 
hangsúlyt fektettek. E program indítói 
úgy vélték, hogy a nők könnyebben reha
bilitálhatók, ha olyan intézményekben 
tartják őket, amely emlékeztet a börtönön 
kívüli társadalom otthonára. Elképzelhe
tő, hogy ez a környezet jobban kedvezett 
a páros leszbikus kapcsolatok és az ál-csa- 
ládok kialakulásának. A közép-nyugaton 
végzett felmérés helyszíne nem biztosított 
az előbbihez hasonló meghittséget. A lég



kisebb hálóterem is 4 fős volt, a legna- 
gyobban pedig tízen fértek el, a konyha és 
az ebédlő pedig közös helyiségként funk
cionált.

Mindemellett a büntetések különböző
sége is befolyásolhatja a kialakuló kap
csolatok természetét. Giallombardo meg
jegyzése szerint a rövid időtartamú sza
badságvesztések esetén az elítéltek gyak
ran döntenek amellett, hogy mellőzzék a 
homoszexuális kapcsolatokban való rész
vételt. Giallombardo és a korabeli kutatá
sok úgy gondolták, hogy a női fogvatar- 
tottak leszbikus kapcsolatokat azért alakí
tottak ki, mert így reagáltak a szabad tár
sadalomban létező nemi szerepekkel kap
csolatos kulturális elvárásokra.

Feltételezhetjük, hogy az 1990-es évek
ben a nők általánosságban más kulturális 
elvárásokra reagálnak. Talán a női fogva- 
tartottak alternatív elképzeléseket hoznak 
magukkal az elfogadott női szerepekről. A 
válaszadók lehetséges, hogy nem kötőd
nek olyan nagyon a szociális szerepekhez, 
mint az elvárható lenne. A megkérdezettek 
nem vettek fel egyetlen szociális szerepet 
sem, még nemhez kapcsolódót sem. Owen

szerint a 90-es években a fogvatartottak 
sokkal inkább önmaguk keresésébe, mint 
egyéni beilleszkedésükbe (azokba a szere
pekbe, amelyekbe a társadalom helyezi 
őket) vannak belebonyolódva. Talán ez a 
beállítottság nehezítette meg a személyes 
kapcsolatok kialakulását és járult hozzá a 
szociális visszahúzódás uralkodóvá válá
sához. Elmondhatjuk, hogy a szabad társa
dalomban bekövetkezett változások kerül
nek be a büntetés-végrehajtási intézetek 
falai mögé. Ez maga után vonja az intim 
kapcsolatok átalakulását is. A jelenlegi in
tézmények nyitottabbak, lehetőség nyílik 
kontaktus fenntartására a börtönön kívüli 
személyekkel. A fogvatartottakra a szabad 
társadalom továbbra is hatást gyakorol a 
televízión, rádión, levelezésen, családtag
ok látogatásán keresztül. A büntetés-vég
rehajtási intézetek belső élete összetetteb
bé és bonyolultabbá vált a különböző élet
stílusok és hátterek azonos helyre kerülé
sével. A legjobb taktika a beilleszkedéshez 
a visszahúzódás, és az elszigetelődés, 
amely változást nem lehet feltétlenül pozi
tívnak tekinteni.

Fordította: Király Klára

„A ”függelék:
A minta (35 nő) és a teljes börtönpopuláció összehasonlítása

Tulajdonságok Minta Börtönnépesség
Életkor 33,05 év 33,35 év

Büntetés időtartama 6,68 év 5,86 év
Büntetés időtartamából letöltött idő 28,50 hónap 19.76 hónap

Kutatás helyén letöltött büntetés ideje 7,08 hónap 4,98 hónap

Bőrszín szerinti megoszlás
Fehérbőrű = 55% 

Afro-amerikai = 43% 
Egyéb = 3%

Fehérbőrű = 45% 
Afro-amerikai = 55% 

Egyéb = 0%



„ B ” függelék:
A válaszadók tulajdonságai -  életkor, elkövetett bűncselekmény 

típusa, büntetés időtartamából letöltött idő
1 iilajdunságok Lets/ám (fii) Arány (%)

Életkor
25 évnél fiatalabb 7 20,00 %
2 6 -3 9  év 21 60,00 %
40 évnél idősebb 7 ■ ■
Ös\/escn 35 100,00 %
liörs/ín '/érinti megoszlás
Fehérbőrű 19 54.28 %
A fro -a m e r ik a i 15 42,86 %
Egyéb 1 2,86 %
Összesen 35 100,00 %
Elkövetett bűncselekmény típusa*
Erőszakos bűncselekmény 13 32,50 %
Tulajdonos elleni bűncselekmény 16 40,00 %
Kábító hatású anyagokkal kapcsolatos bűncselekmény 11 27,50 %
Összesen 40 100,00%
liiinleté.s időtartamából letöltött idő
1 évnél kevesebb 19 54,29 %
J -5 év 13 37,14%
5 évnél több 3 8,57%
Összesen 35 100,00%

* n é g y n ő  o lya n  bűncselekm ényi követet! el. a m e ly  több k a te g ó riá b a  is beleillik, ezért a  teljes létszám m eg  
f o g ja  h a la d n i a  h a rm in c ö tö t

„C" függelék:
Elképzelések arról, hogy miért létesítenek szexuális kapcsolatokat

a fogvatartottak

Motiváció Létszám (PS) Arány (% )
Gazdasági ok 25 71,43%
Őszinte kapcsolat 9 25,71%
Magány, társ utáni vágy 16 51,43%
Kíváncsiság 3 8,57%
Szexuális identitás 6 17.14%
Társak nyomása 3 8.57%
Egyéb (szexuális vágy. menekülés az unalomtól) 4 11.43%

Tö b b  n ő i fo g v a ta rtó t! e g yné l több okot je lö lt  m eg íg y  a  válaszok szám a m egh a la d ja  a  h arm incö tö t  
ül. az a rá n y  a  1 0 0 % -o t
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