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I. BevezeTés

számos félreértés létezik a magyarországi roma kisebbség és a bűnözés kapcsolata körül. 
tévedések, berögzült téveszmék minden oldalon, amik kétségtelenül a magyar társadalompolitika 
legneuralgikusabb pontjává tették, vitákat kelt, indulatokat szül.  jogrendszerünk keretein belül 
kell megoldást találni, olyat, amely a kisebbség és a többségi társadalom érdekeit is szolgálja. 
ez nem elérhetetlen, csak megfelelően kell megközelíteni a problémát. A középpontban ne a 
pártérdekek és látszat-megoldások, hanem a kérdés tényleges és hatékony megoldása álljon.

Az objektivitás megőrzése mellett legfőbb célom, hogy számba vegyem az utóbbi évtizedek 
eredményeit. A kutatások gazdag anyagát és tapasztalatait nem lehet egy dolgozat keretei 
között bemutatni, a teljesség igénye nélkül szeretném összegezni az általam lényegesnek tartott 
eredményeket. egy általános képet szeretnék nyújtani, egyféle alapot, amiből könnyen lehet 
orientálódni. 

II. a cigányság és a Bűnözés vizsgálaTának poliTikai, 
Társadalmi háTTere a kádár-korszakBan

A több évszádos elmaradás után történelmi jelentőségű fordulópontnak tekinti tauber 
István az mszmp politikai Bizottsága 1961. június 20-án hozott határozatát. döntő változás 
következett be a cigányokkal kapcsolatos állami politikában. tudatos erőfeszítések történtek 
a cigányság elmaradottságának és kirekesztettségének felszámolásáért. A kor színvonalán 
próbálták megoldani a cigányság problémáit egyfajta pozitív diszkriminációval, ideológiai, 
szociálpolitikai és nem utolsósorban gazdaságpolitikai szempontokat szem előtt tartva. A 
döntéshozók eredetileg abból indultak ki, hogy a cigányságot asszimilálni kell és lehet, e 
próbálkozás irrealitása azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, ezért a későbbiekben már 
csak integrációjukról beszéltek. minisztériumi koordinációs bizottság vette kézbe a cigányság 
ügyeit, egy egész hálózat jött létre támogatásukra, az ifjúsági és társadalmi szervezetek, a 
helyi közigazgatási apparátus, a munkahelyi kis kollektívák bevonásával – a politikai rendszer 
jellegéből következően természetesen nem nélkülözhette az ellenőrzés elmeit sem.1

A cigány gyermekeknek az oktatási intézmények rendszeres látogatását kötelezővé tették 
(a szülők erőszakos vagy gyengéd rábeszélésével, a gyermekek állami gondozásba vételének 
fenyegetésével). Az elhanyagolt gyermekek szellemi visszamaradottsága, hiányos szocializáltsága, 
problémás magatartása sok problémát okozott, de egészében jótékony hatásúnak bizonyult 
az oktatásban való intenzívebb részvétel. Az alacsony képzettségű munkaerőre tömeges 
szükséglet mutatkozott az extenzív iparosításban is, a roma férfiak nagy számban áramlottak 
az építő-, bánya-, és nehéziparba. tízezreket szívtak fel az újonnan létesített ipari központok. A 
legszegényebb városnegyedekben vagy munkásszállásokon találtak szállást az elmaradt vidéki 
miliőből érkező családok, ebből az életformából szükségszerűen következett az alkoholizmus, az 
agresszió, a családok széthullása. A putritelepek felszámolása után a helyi tanácsok által folyósított 
támogatásokból építettek maguknak korlátozott komfortú, de emberi lakhatásra alkalmas 

1 póczik szilveszter: etnikai hátrányok és a roma kisebbség kriminológiai nézőpontból. Belügyi szemle, 1997/7-8. 
szám
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házakat. A városokban az újonnan épült tömbházakba is költöztettek roma családokat, ám 
civilizációs hiányaik és a mindkét oldalon működő előítéletek azonban hamarosan elköltözésre 
kényszerítették a nem roma családokat. Budapesten és máshol is újabb, proletarizálódott roma 
kvázigettók alakultak ki, ahol virágzásnak indultak a félvilági szubkultúrák is. 

súlyos ellentmondásai ellenére a roma tömegek, ha lassan is, de az integráció felé mozdultak el, 
létfenntartásuk munkával szerzett jövedelemből származott, és fokozatosan idomultak a modern 
ipari munka ritmusához is. A pozitív diszkrimináció azonban nemcsak az integrációt támogató 
effektusokat eredményezett, hanem felkeltette azoknak a társadalmi csoportoknak az irigységét 
és féltékenységét (teljes joggal), akik maguk is rá lettek volna szorulva a megkülönböztetett 
támogatásra. 

Az 1971-től 1988-ig vezetett külön cigány bűnelkövetői statisztikát, amely nem volt tekintettel 
emberi, kisebbségi jogokra, adatvédelemre – kizárólag etnikai alapon folyt - az első demokratikus 
kormány 1990-ben kisebbségi jogi megfontolásokból megszüntette. póczik szilveszter ezt a 
statisztikát (szemben tauber Istvánnal), nem tartotta alkalmasnak a cigányság bűnözésének 
megfelelő vizsgálatára, hisz ezek diffúz módszertani bázisa nem alkalmas arra, hogy a többségi 
társadalom és a roma kisebbség bűnözésének makroszintű összehasonlítására. Az etnikumra 
való rendőri aktivitás intenzitásának változását szemléltették, mintsem a roma elkövetőknek és 
cselekményeiknek az összeshez való viszonyulását.

III. háTrányos Társadalmi helyzeT és a Bűnözés

„minél nagyobbak az egyenlőtlenségek, annál több a probléma, a szociális értelemben felfogott 
feszültség”.2 tauber István a hátrányos társadalmi helyzet fogalmából indul ki, amely része a 
magyar társadalmat átszövő egyenlőtlenségrendszernek. „hátrányos társadalmi helyzetben 
azok a személyek, ill. családok vannak, akiknek szükséglet-kielégítései, életkörülményei, és 
lehetséges életmódja a társadalom többségénél lényegesen rosszabb”3– eme megfogalmazással 
ért egyet tauber István is. nem szabad leegyszerűsíteni a problémát, nemcsak az alacsony 
jövedelműeknél fordul elő tömeges számban a hátrányos helyzet, megnyilvánulhat a rossz 
lakáskörülményekben, az alacsony iskolai végzettségben és műveltségi színvonalban, a deviáns 
viselkedésű családtagokban, a nehéz és egészségre ártalmas munkakörülményekben. A 
hátrányos helyzet újratermelődésében különbséget kell tenni két folyamat között. ha a gyermek 
már hátrányos helyzetű családba születik, a család újratermelte saját helyzetét. A másik típusú 
folyamat esetén a gyermek családja még nem tekinthető ugyan hátrányos helyzetűnek, de a 
legkülönbözőbb társadalmi hatások következményeként sorolódik ebbe a pozícióba.

A cigányság nem egésze hátrányos helyzetű, csak egy meghatározott részük – ez volt az mtA 
szociológiai Intézete által 1971-ben lefolytatott legfontosabb konklúziója. Ám a tényeket nem 
lehet nem figyelembe venni: alacsony iskolai végzettség, kereset, míg sok közöttük a nagycsaládos 
(kétszer annyi náluk a 14 éven aluli, mint a lakosság más köreiben) – közel háromszor annyi 
embert kell eltartaniuk, mint a többi családoknak. nincs felhalmozott tőkéjük, a lakást, bútort, 

2 tauber István: A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései, különös tekintettel egyes kisebbségi 
csoportokra. elte jogi továbbképző Intézet, tankönyvkiadó, Budapest, 1986.
3 huszár István: A hátrányos helyzetűek magyarországon. társadalmi szemle 1981/6. szám
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egyéb tartós fogyasztási cikkeket is most kell beszerezni, 20%-uk még mindig a szociális 
körülményeinek nem megfelelő telepeken él.4

tauber István sikeresen pályázott az mtA által finanszírozott „Cigánybűnözés” című kutatásra, 
így fordulhatott a cigányság és a bűnözés rendkívül bonyolult kapcsolatának a vizsgálata felé.

több szerző felfigyelt arra a tényre a hivatalos statisztikai adatok elemzése után, hogy a cigányok 
által elkövetett bűncselekményeknek a cigányokhoz viszonyított aránya több mint kétszer 
magasabb a nem cigány lakossághoz viszonyított lakossághoz képest. nemcsak mennyiségi, 
hanem minőségi dimenziókban is eltér a cigányság bűnözése, rendkívül magas az erőszakos 
bűncselekmények aránya, a fiatalkorúak és a nők részvételi aránya is lényegesen nagyobb5– bár 
ez a statisztikai számbavétel sem problémamentes. tauber kutatásai is megerősítették ezeket a 
sajátosságokat, bár fenntartással él mindennemű összehasonlítással kapcsolatban, amely a cigány 
lakosság kriminalitását a nem cigány lakosság kriminalitásához viszonyítja. „ha ugyanis abból 
a marxista alaptételből indulunk ki, hogy az egyes ember életét, életmódját, döntően társadalmi 
réteghelyzete határozza meg, akkor a cigánykriminalitás összehasonlítása a nem cigány 
népesség kriminalitásával csak olyan populáció esetében lenne reális, melynek réteghelyzete, 
és ennek következtében rétegmutatói megegyeznek, vagy legalábbis hasonlítanak a cigányság 
e mutatóival. más típusú összehasonlítás esetén társadalmi, szociológiai értelemben véve nem 
egynemű sokaságot hasonlítunk össze, így a kapott eredmény eleve megkérdőjelezhető”.6

A. morfológiai sajátosságok

A morfológiai sajátosságokról a szakirodalomban bőséges információkat találhatunk: 
dolgozatomnak nem célja, hogy az eljárási folyamatokat és az adatokat részletesen közölje, 
csupán az általam lényegesnek tartott eredményeket, tapasztalatokat bemutassam.

„A cigánybűnözés gyakran egy sajátos életmód – a munkakerülés, a speciális szórakozási 
szokások, csavargás törvényszerű következménye.”7 

magas a fiatalkorú elkövetők bűnözési aránya, az erőszakos bűncselekmények közül a rablások 
és garázdaságok aránya a legjelentősebb, ezeket leggyakrabban csoportosan követik el, alkoholos 
befolyásoltság alatt áll az elkövetők nagy része, gyakran a sértett is ittas állapotban van – ez 
jelentősen közrehat a bűncselekmények elkövetésénél, hisz az ittas sértett szinte „kínálja magát” 
áldozatul, és provokáló, kihívó magatartásával működik közre a bűncselekmény elkövetésénél. 
Az elkövető és a sértett viszonyára jellemző, hogy nagy részük kapcsolatban állt egymással. A 
cselekmények nagy hányadát szórakozóhelyeken, azok környékén követik el. 

4 Cigánysás és életmódváltás. tanácsok Fóruma. A magyar hírlap melléklete. 1981. március 3.
5 Borsi kálmán – halász zoltán: Bűnözés és cigánybűnözés: okkrI tájékoztató a cigánybűnözésről
6 tauber István: A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései, különös tekintettel egyes kisebbségi 
csoportokra. elte jogi továbbképző Intézet, tankönyvkiadó, Budapest, 1986.
7 uo. 77. o.
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B. a cigányság bűnözésének történeti, társadalmi jellemzői, 
rétegspecifikusság

tauber szerint az alapkoncepció a cigányság bűnözésének társadalmi összefüggéseivel 
kapcsolatos vizsgálatok kezdetekor az, hogy a cigányság egy sajátos népcsoport (etnikum), 
nem alkot önálló nemzetiséget és eddigi specifikus történeti fejlődése következtében elmaradt 
a társadalom átlagos gazdasági, kulturális szintjétől, épp ezért a döntő feladat a felzárkózás 
előfeltételét jelentő társadalmi integráció biztosítása.8 Az alapdimenzió tehát: a cigányság sajátos 
társadalmi fejlődése.

Az eddig relatíve zárt cigányközösségek a lassú integráció következtében sokkal szélesebb 
felületen érintkeztek a társadalom tagjaival, az eltérő érték-és normarendszerek a legkülönbözőbb 
konfliktusokhoz vezettek. Az integrációs folyamat megindulásával ezeket a szabályozó funkciókat 
fokozatosan elvesztették. A régi normákat részben vagy egészben elhagyták, de az újakat még nem 
tudták beépíteni személyiségükbe, továbbá kitermelődött egy bűnöző szubkulturális csoport, 
ami a bűnözésük gerincét adta.9 A deviancia megnyilvánulásához vezet a hirtelen életmódváltás 
minden nemzet, népcsoport számára, ezt a társadalomtudományok már bebizonyították.  

tauber kutatásának alapvető célkitűzése az volt, hogy feltárja, milyen társadalmi összefüggések 
determinálják a cigányság bűnözését. A folyamatban a jelenségek nem mind azonos minőségűek, 
tauber szerint nem a cigányság sajátos értékrendszere, hanem a réteghelyzet a döntő módon 
befolyásoló faktor a cigányság bűnözése esetén. 

empirikus kutatásában két bűnelkövetői csoportot vizsgált meg, a csoportok tagjai 
valamely magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben töltötték jogerős végrehajtható 
szabadvesztésüket. Az egyiket 285 fő cigány elítélt alkotta, a kontrollcsoportot 295 olyan nem 
cigány bűnelkövető alkotta, akiknek foglalkozási szerkezete, gyermekeinek száma, az egy főre 
eső jövedelem nagysága, bűnözési szerkezete, alkoholfogyasztási szokásait tekintve hasonlított 
a cigány bűnelkövetői populációhoz. A kutatás hipotézis szerint a foglalkozás, a gyerekszám 
és az egy főre eső jövedelem határozza meg döntően az egyén társadalmi hovatartozását, 
tehát logikusan következik, hogy az említett jellemzők által kialakított csoportoknál hasonló 
életmódszerkezet tételezhető fel. „ha a két csoport esetében a legfontosabb rétegképző 
mutatók hasonlósága azonos deviancia szerkezetet hozott létre, akkor az életmódszerkezetnek 
is hasonlónak kell lennie, ha viszont az életmódszerkezet hasonló, akkor a cigányság egész 
életmódját tekintve a rétegképző ismérvek azok, amelyek döntően létrehozzák az életmód 
szerkezetének a milyenségét, minőségét.”10

 ezt a hipotézist megerősíti, hogy már 1971-es kutatás után kemény István kutatásvezető 
is azon a véleményen volt, hogy a cigányság és a hasonló réteghelyzetű nem cigány lakosság 
életmódja lényegében hasonló.

8 uo. 79. o. 
9 uo. 88. o. 
10 uo. 89. o.
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A szabadlét utolsó foglalkozása11

Foglalkozás típusa Cigány nem cigány
Ipari szakmunkás 3.51% 4,56%
Ipari betanított munkás 5,26% 5,26%
Ipari segéd 49,83% 50,17%
Ipari irányító 0,35% 1,69%
Mezőgazdasági. Fizikai 10,18% 10,51%
Mezőgazdasági. Irányító - 0,34%
Tanuló - 2,37%
Htb. 5,26% 4,40%
Egyéb fizikai 20,7% 18,67%
Még soha nem dolgozott 4,91% 2,03%

gyermekek száma12

Cigány nem cigány
nincs 37,19% 34,91%
1 19,65% 20%
2 15,79% 20%
3 8,07% 10,85%
4 6,67% 5,08%
5 vagy annál több 12,63% 4,75%

egy főre eső havi jövedelem13

Cigány nem cigány
500-ig 32,28% 12,20%
500-1000 Ft-ig 36,84% 34,58%
1000-1500 Ft-ig 19,30% 23,39%
1501-2000 Ft-ig 7,02% 17,29%
2001-2500 Ft-ig 1,75% 6,10%
2501-3000 Ft-ig 2,46% 3,73%
ennél több 0,35% 2,71%

A kutatás adatainak részletes közlésétől eltekintve megállapítható, hogy tauber István 
hipotézise bizonyítást nyert, beigazolódott, hogy a foglalkozás, a gyerekszám és az egy főre 
eső jövedelem valóban azok az ismérvek, amelyek döntő módon meghatározzák az emberek 
réteghelyzetét, így életmódszerkezetét, a szabadidő eltöltésének mikéntjét. Áttételeződve 
meghatározzák a deviancia milyenségét, belső gyakoriságát. nem a „cigány mivolt”, etnikai 
vonatkozás, hanem a „kemény társadalmi tények” determinálják a cigányok bűnözését. Az 
alapvető hasonlóság ellenére azonban vannak különbségek, ennek egyik oka lehet, hogy más 

11 uo. 90.o.
12 uo. 108.o 
13 uo. 133. o.
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a cigány csoport hátrányos helyzetének genezise: az elkövetőket és szüleiket vizsgálva az esetek 
többségében lefelé történő mobilizációról van szó, illetve a mobilizáció hiányáról.14

C. Területi egyenlőtlenségek

tauber a cigányság bűnözésének egyenlőtlen területi eloszlásának összefüggéseit is vizsgálta. 
megállapította, hogy a társadalmi-gazdasági fejlődés sajátos kapcsolódást mutat a cigányság 
bűnözésével. Ahol a fejlődés gyorsütemű volt és ez egyben integrációs lehetőséget biztosított 
a cigányság számára (több munkaalkalom, kevesebb előítélet), ott a bűnözés az országos 
gyakorisági átlag alatti értéket mutat. 

negatív tendencia Bács-kiskun megye esete, ahol megvalósult ugyan a társadalmi-gazdasági 
növekedés, de ezt nem követte a cigányság fejlődése, integrációja. Itt egy jó szociálpolitika, vagy 
megelőzési rendszer kidolgozása esetén a cigányok bűnözése csökkenne. 

egyes területeken a cigányság tradicionálisan beilleszkedett az adott terület munkamegosztási 
rendszerébe, a mérsékelt tempójú fejlődés ellenére. sőt, ez akkor is érvényesült, ha a cigányok 
életszínvonala az átlagos területi mutatókhoz képest alacsonyabb. Bűnözésük az országos átlag 
alatt található, erre tipikus példa: heves megye. Itt a jövőben lehetnek problémák, ha a változások 
fellazítják, átalakítják a cigány munkavégzési viszonyokat. 15

tauber István szerint a cigányság egy sajátos anómiás állapotban van.16 A cigányság felismeri 
és tudatosan átéli a cigányság és a társadalmi átlag közötti különbségeket. ez különösen olyan 
területei egységekben jelentős, ahol a társadalmi-gazdasági fejlődés belső egyenetlenségekkel, 
ellentmondásokkal jár, és ezt nem követte az integrációs lehetőségek kibővülése. mélyen, 
pszichésen átélték a beilleszkedés reménytelenségét, annak szubjektív akadályait, ezt bizonyítja 
Bács-kiskun megye példája, ahol nem következett be az integráció fejlődése. ellenpéldaként 
heves megye említhető, ahol a munkamegosztásba való bekapcsolódásuk csökkentette a 
cigányokkal szembeni előítéletek erősségét, a beilleszkedés egyik legnagyobb akadályát. 

létezik egy bűnelkövetői szubkultúrával fertőzött csoport a cigány elkövetők között, 
melynek nagyságát tauber a cigány bűnelkövetők 30%-ra becsülte. A névelemzés módszerével 
sikerült annyit feltárni, hogy bizonyos cigánynemzetségek a büntetés végrehajtási intézetekben 
lényegesen gyakrabban fordulnak elő, mint a többiek. A neveket próbálták származás alapján 
beazonosítani, kiderült, hogy bizonyos nemzetséghez, családhoz tartozók hagyományosan 
bűnelkövetők (ilyen tipikusan a raffael család).17

14 uo. 137. o.
15 uo. 143. o. 
16 uo. 144. o.
17 uo. 148. o.
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Iv.  nézőponTválTás a rendszerválTás uTán

1996. november 19-én kerekasztal-konferenciát rendezetek „Cigányság – kirekesztettség 
–szegénység - bűnözés” címen, melynek egyik fő szervezője dr. póczik szilveszter volt, az 
okrI tudományos főmunkatársa. A konferencia célja volt, hogy „egy asztalhoz” ültesse le 
az érintetteket, az elméleti és gyakorlati szakembereket és a cigányság képviselőit. nagyobb 
hangsúlyt szeretnének fektetni a cigányság sajátos bűnözésének a kutatására. A konferencia 
sikeres volt: a cigányság képviseletére jogosultak a hozzájárulást a kutatáshoz megadták, mivel 
egyetlen, ténylegesen is hasznosítható kutatás se nélkülözheti a vizsgálandó célcsoport aktív 
hozzáállását.18

ebben a szellemben elkezdve a munkát a kutatás témavezetője dr. póczik szilveszter lett, 
„nagy elődjének” tabuer István ezirányú munkáját tartotta.

Az első és alapvető kérdésben, miszerint ki a cigány póczik osztotta tauber István és gönczöl 
katalin álláspontját: cigány az, aki annak vallja magát, illetve akit környezete annak tart. 

A. általános tendenciák a cigánysággal kapcsolatban a 
rendszerváltozás után

A roma népességben a 70-es évek egyértelműen érzékelhető pozitív tendenciái a 80-as évek 
közepére szembetűnően ellentétükbe fordultak. A kádár-korszakban kiépített centralizált és 
országos koncepción nyugvó segítő rendszer épp akkor hullott szét, amikor a legnagyobb szükség 
lett volna rá.19 A leépülő nagyiparban dolgozó, aluliskolázott, fegyelmi problémákkal küzdő 
roma munkavállalók tömegesen veszítették el munkahelyüket, a rendszerváltozás utáni feltételek 
között pedig nem találtak megfelelő foglalkozást. Átlagos munkanélküliségük meghaladta a 
60%-ot, de bizonyos hátrányos helyzetű régiókban elérte a 80%-ot. mivel jelentős hányaduk 
kikerült a munkanélküli ellátások rendszeréből, az egyedüli megélhetési forrássá a különböző 
segélyek váltak, valamint a gyermekek után járó családi pótlék. A gyermekvállalást egyfajta 
túlélési stratégia részeként fogják fel és alkalmazzák. A munkaerőpiacról kiszorultak alacsony 
képzettségük és tőke hiányuk miatt leginkább a fekete- vagy szürkegazdaságban keresnek 
megélhetést. nem motiválják őket a számukra elérhető alacsony bérű legális foglalkozások. 
A romák etno-öko-szociális értelemben többszörösen hátrányos helyzetű peremcsoport, 
etnikailag és földrajzi értelemben elszigeteltek. Csoportjuk egy rövid integrációs periódus után 
hosszú remarginializációt él át, nagyobb részben már kikerült, vagy éppen kikerülőben van a 
társadalmilag elfogadható lét keretei közül.

nem az előítéletesség a legfőbb oka a romák hátrányainak. élesen el kell különíteni két 
kategóriát egymástól: a strukturális okokból bekövetkező hátrányt és a szándékos hátrányos 
megkülönböztetést. „Az előítéletesség és a szegregálódás esetükben nem primer, hanem 

1818 dr. kránitz mariann: Cigányság – kirekesztettség – szegénység – bűnözés (összefoglaló egy konferenciáról). 
Belügyi szemle 1997/6. szám
19 póczik szilveszter: etnikai hátrányok és a roma kisebbség kriminológiai nézőpontból. Belügyi szemle 1997/7-
8. szám
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szekunder, okozati jelenség.” póczik álláspontja szerint a romák helyzete inkább közösségeik 
történelmi elmaradottságából, megélhetési kultúrájuk „különutas”, periférikus jellegéből adódik. 

B. elméletek

A kisebbségek normasértő magatartásainak, integrációs nehézségeik magyarázatára több 
elmélet is született, azonban egyik sem ad pontos kielégítő magyarázatot a cigánysággal 
kapcsolatban felmerült problémákra.20

A historikus elmélet az alacsony társadalmi származással összefüggő, kultúrgenetikusan 
öröklődő viselkedésformák hosszú, változatlan fennmaradásáról, a történelmi megrekedésből, 
megkésettségből, a kulturális kompatibilitás hiányából indul ki. megoldási javaslata az 
önkormányzatiság és autonómia megadása a kisebbségnek, hisz ezekkel lehet a legkönnyebben 
felszámolni a „történelmi zsákutcákat”. hosszú távlatokban gondolkodnak, erős strukturális 
beállítottság jellemző.

Az intencionalista magyarázat (amely néhol összekapcsolódik a historikus elmélettel), 
tudatos kirekesztést, diszkriminációt, szélsőséges változataiban kisebbségellenes és fajgyűlölő 
összeesküvést feltételez.  középpontban a kirekesztés érdekösszefüggéseinek vizsgálata áll, 
a megoldást a polgárjogi munkában, a kirekesztés felmutatásában, megakadályozásában, 
a kirekesztők megbüntetésében látja. erősen perszonalizál, a strukturális hátrányokat 
diszkriminációnak láttatja. Az intencionalista magyarázatok ma már egyre kevésbé plauzibilisek, 
mivel túlságosan politika- és média érzékenyek, ezért hajlanak a túlzó leegyszerűsítésre.

A strukturalista magyarázatok a kirekesztődés okait, egyes kisebbségi csoportok 
örökletes és strukturális társadalmi hátrányait, ezek újratermelődését, a többségi társadalom 
szocializációjában rögzült, asszociációs sorokban előprogramozott előítéletesség és elforduló 
magatartás, szelektív észlelés keletkezését, fennmaradását vizsgálja. megoldási javaslataik a 
kisebbség önszerveződésére, a diszkriminatív minták társadalompedagógiával való letörésére, a 
társadalom nyitottabbá tételére építenek.

A strukturalista változat egyik további alcsoportját képezik a modernizáció-, mobilizáció- 
és az ezekhez kapcsolódó migrációs elméletek. A tágabb értelemben ezekre támaszkodó 
kulturális konfliktusok elmélete dinamikus teória, amely elsősorban az alulprivilegizált rétegek 
hiányos integrációjára és szocializációjára, alulképzettségére, és alulfoglalkoztatottságára mutat 
rá. saját szegényes létmódjuk és a többség között húzódó szakadékot a törvény áthágásával 
igyekeznek áthidalni, így birokba venni a középréteg szimbolikus és anyagi javait, értékeit. 
társadalomszervezetüket, genuin etnikai kultúrájukat elvesztve kétfajta civilizáció közötti 
mezsgyére csúsztak, míg alkalmazkodásuk következtében még nem képesek azonosulni a 
többség kínálta keretekkel, nem képesek stabil társadalmi státuszt és orientációs mintát találni - 
ez súlyos identitás-és magatartászavarok forrásává válhat.21

20 póczik szilveszter: magyar és cigány bűnelkövetők a börtönben. Magyar Tudomány 2000/4. sz.
21 póczik szilveszter: Cigány integrációs problémák, 37. o. kölcsey Intézet 2003. 
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C.  a váci börtönkutatás

A váci börtönben fogva tartott férfiak körében végeztek reprezentatív kutatást 1999-ben. 
korábbi kutatásokkal ellentétben az etnikai hovatartozás meghatározása önbevallással történt. 
Feltételezték, hogy a cigányok és a többség között van bizonyos átjárás, létezik ingadozó vagy 
kettős identitás, ezért asszimilánsként definiálták azokat, akiket maguknak magyarnak mondták, 
de cigány rokonokat tudhatnak maguk mögött.22 etnikai megoszlás szerint: magyar 43,5 %, cigány 
41,5%, az ún. asszimiláns (később póczik átnevezte ezt a kategóriát transzetnikai csoportnak, 
eleget téve a szabad identitásválasztás hoz fűződő politikai korrektség követelményének) réteg 
pedig 15%.23

kriminológiai értelemben a cigányság négy tekintetben mutatkozik relevánsnak: mint 
elkövetői csoport, mint áldozati csoport (amely jóval meghaladja más társadalmi csoportok 
ilyen irányú veszélyeztetését), mint a diszkriminatív bánásmódtól különösen veszélyeztetett 
csoport (a hétköznapokban, a rendőri és a büntetőeljárásban is), mint olyan csoport, amely felé 
a társadalom részéről különösen erős bűnözési félelmek kapcsolódnak.

A bűnözői karrier vizsgálata folyamán az áldozat-elkövető cirkuláció elmélet nyomait 
keresték. Az elmélet azt feltételezi, hogy a bűnelkövetők korábbi életük, leginkább gyermek-
és ifjúkoruk folyamán maguk is áldozattá váltak, ezért reakcióként maguk is bűnelkövetők 
lesznek, ami célt tévesztve az ártatlan emberek ellen irányul. más esetben az elkövetőt korábban 
bűncselekményre kényszerítették (tehát egyszerre vált áldozattá és elkövetővé), ami megalapozta 
későbbi elkövetői hajlandóságát.24 A magyar és asszimiláns fogvatartottak között a fiatalkorú 
sértetté válás elenyésző, a bűncselekmény elkövetésére való kényszerítés az asszimilánsoknál 
10%-ban fordult elő. A cigány csoportban viszont jelentősebb arányban áll az áldozattá válás 
fiatal korban. Az áldozattá váltak nagyobb része súlyos bántalmazásról tudósít, majdnem 
30%-uk arról számol be, hogy meg akarták őket ölni. viszonylag jelentős a bűncselekményre 
kényszerítettek aránya, leggyakrabban a baráti kör, ritkábban testvérek, vagy a szülők nyomására 
kerül sor ilyen cselekmények elkövetésére. A cigány válaszadók 39%-ának játszott szerepet fiatal 
korában a bűnöző családi miliő, állami gondozás, javító-nevelő intézet, fiatalkorúak börtöne, ezek 
valamelyike vagy több ezek közül, a magyar válaszadóknál ez az arány 13%, az asszimilánsoknál 
21%. Az első cselekménynél az átlagéletkor a magyar elkövetőknél jóval magasabb, a cigány 
csoport felé haladva (ahol nem éri el a nagykorúsítás életkorát), fokozatosan csökken. A 
cigány válaszadók 60%-az első cselekménye idején kisebb részben gyermek-, nagyobb részben 
fiatalkorú. Az első bűncselekmény végrehajtásában az elkövetők 40-50%-a kapott segítséget. 

A bűnelkövetés két alapvető indoka a hirtelen felindulás és az anyagi javak megszerzése.  
A hirtelen felindulás a magyaroknál játssza a legnagyobb szerepet, az asszimiláns és cigány 
csoportokban nagyobb jelentőséggel a megélhetési, anyagi okok (kb. 60%).  Az egyik jelentős 
jövedelemforrásnak tekintik a bűnözést, avval céltudatosan és következetesen élnek.25

Az elítéltek átlag 30%-a nehezményezett az elenne folyó rendőri és bírói eljárásban hátrányos 
megkülönböztetést. Az elítéltek állítása szerint 70%-ukat a rendőri és vizsgálati eljárás során 

22 u. o. 57. o.
23 Póczik Szilveszter: magyar és cigány bűnelkövetők a börtönben. Magyar Tudomány 2000/4. sz.
24 póczik szilveszter: Cigányok és idegenek, 242. o. Felsőmagyarországi kiadó, 1999.
25 Póczik Szilveszter: Magyar és cigány bűnelkövetők a börtönben. Magyar Tudomány 2000/4. sz.
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bántalmazták. többségük néhány pofont kapott, de sokakat összevertek. néhányan említést 
tesznek másfajta megaláztatásról is. A bántalmazottak aránya a magyarok felől a cigányok 
felé haladva növekszik, a cigányok és az asszimilánsok körében átlagot meghaladóan magas a 
bántalmazottak aránya, kb. 75-80%. Az ítélethozatal tekintetében pozitív jelenségnek tartható, 
hogy az elítéltek csupán 44%-a tartja igazságtalannak a büntetést. A fennmaradó rész el tudja 
fogadni az ítéletet, 25% pedig igazságosnak tartja.

A szociális mutatók összessége szerint a három etnikai csoport élén a magyarok állnak, 
de az ő esetükben is említhető stagnálás, süllyedés. energiáikat ma sokkal inkább az anyagi 
javakban mért szint megtartása, a lesüllyedés elleni küzdelem köti le, mintsem a társadalmi 
felemelkedés. A cigány származásúak esetében a tradicionalitás felbomlása, asszimiláció, 
integráció a legfőbb probléma. ez a tradicionális cigány minta akadályozza már meg közel 
300 éve a cigányság integrációját. ez köszönhető annak is, hogy trianon után a megszokottnál 
nagyobb számban érkeztek menekülő beás és oláh cigányok az ország területére. életmódjuk 
paripatetikus, megélhetésük „vegyes” volt, ami nem jelent mást, mint a természet és a társadalmi 
környezet vándorlás közbeni kiélését. A megélhetés egyik forrása bűnelkövetés volt - ez a fajta 
magatartás részben máig hagyományozódott és ma is hatékony. ennyiben van etnokultúrális 
meghatározottsága a cigányság bűnözésének.26 Az asszimilánsok minden tekintetben köztes 
csoportnak bizonyultak. megtalálták az utat a többségi társadalommal való azonosulás és 
befogadás, tehát az asszimiláció irányába, devianciák és bűnözésük tekintetében azonban a 
cigányokhoz hasonlítanak. A többségi társadalom első látásra cigányként sorolja be őket, de 
habituális jellegük folytán hallgatólagosan elfogadják a cigányoktól való különbözőségüket.

több empirikus kutatást is lefolytattak a cigányság és a bűnözés kapcsolatának vizsgálatában, 
egy 2002-es adatfelvétel során a Büntetés-végrehajtási központi kórházban kezelt elítéltekkel, 
és az intézmény egyes dolgozóval is készítettek interjúkat, azzal a céllal, hogy képet nyerjenek 
a személyzet magatartását meghatározó attitűdökről, a kórházi ápolásról, az elítéltek kórházba 
kerülésének okairól. tapasztalataik alapján az orvosok, osztályvezetők és más vezetők szerint 
ritkaság a rendes cigány.  mivel a büntetés-végrehajtásban jelentős munkaerőhiány van, ezért 
a vezetők ideiglenesen elnézőek az etnocentrikusan gondolkodó munkatársaikkal szemben.27

A fogva-tartottak ugyanolyan egészségügyi ellátásban részesülnek, mint a teljes jogú 
állampolgárok a stacionárius ellátásra szorultakat a Büntetés-végrehajtás központi kórházában, 
a súlyos betegek „külkórházban”, az önellátásra képtelen betegeket a nagyfai Büntetés-
végrehajtási Intézetben kezelik. gyakori oka a fogva tartottak kórházba kerülésének, hogy a 
börtönből való menekülés miatt betegséget színlelnek, öncsonkítást vagy teátrális módon 
öngyilkosságot színlelnek – ezek inkább figyelemfelkeltő célzatúak, mintsem a tényleges 
öngyilkosság. A kórházi kezelésre kevesen panaszkodnak. A kórház kellemesebb komfortérzetet 
ad a roma fogva-tartottaknak (a civil életben sem élnek ilyen körülmények között), mint 
a magyaroknak. A roma fogva tartottak igyekeznek kerülni a konfliktusokat, hiszen a róluk 
alkotott vélemény befolyásolja szabadulásuk időpontját. Aktuális helyzetükért a romák 
mindenekelőtt az igazságszolgáltatást hibáztatják, amely szerintük etnikai hovatartozásuk miatt 
részrehajló volt. egyöntetű véleményük szerint a börtön elsődleges célja jogaik és egészségük 

26 u o.  
27 póczik szilveszter: Cigány kisebbségek a kriminológiai kutatásban. Belügyi szemle 2004/2-3. sz.
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csorbítása, a társadalmat ellenségesnek ítélik meg, így nem is látják az esélyt a társadalomba 
való visszailleszkedésre. A magyar megkérdezettek esetében határozottabb a törvénytisztelő 
magatartás utáni vágy.28 

v. Bűnmegelőzés kérdései

nem kerülhetők el egy cigánysággal és a bűnözés kapcsolatával foglalkozó dolgozatban a 
megelőzés kérdései. A szakirodalomban természetesen ebben a kérdésben is bőséges források 
találhatók, szelektálnom kellett ismét a különféle vélemények és álláspontok között.

A. Társadalmi és jogi eszközök

tauber István szerint a megelőzés eszközeit társadalmi és jogi eszközökre kell bontani. 
A társadalmi eszközök kategóriája rendkívül széles, a társadalom minden szférájához 
kapcsolódhatnak intézkedések. A cigányság felemelkedése nélkülük nem valósítható meg, ez a 
legfontosabb. Azért is kell tevékenykedni, hogy e folyamat jelentőségét a cigányok is felismerjék, 
és aktívan rész vegyenek benne. „kerülni kell viszont a differenciálatlan támogatás minden 
formáját, mert ezek parazita életfelfogás kialakulásához vezetnek.”29

tauber szerint a munkáltatás az első olyan lépcsőfok, amely a továbbfejlődés nélkülözhetetlen 
előfeltétele. A cigányság első találkozása a munkával gyakran nem alakít ki pozitív képet, és 
hosszú évek kellenek, míg ezeket a berögződéseket sikerül megváltoztatni. ezért javasolja, hogy 
a nem integrálódott cigányok számára elsőként olyan munkahelyeket biztosítsanak, amelyek 
nem esnek messze korábbi életformájuktól.30

A cigányok szociális felemelkedésének, jövedelmi viszonyai növekedésének jelentős akadálya 
a magas gyerekszám, kétszer annyi a 14 éven aluli gyerekszám, mint más lakossági csoportoknál. 
erőteljes propaganda tevékenységet kell ezért folytatni annak érdekében, hogy az ideális 
családmodellnek megfelelő háromnál több gyerekszám szociális és kulturális hátrányairól 
felvilágosítsák őket – ezzel megakadályozva a rétegnek saját maga által történő újratermelődését.

A rendőri munkára különösen nagy felelősség hárul. differenciált módon kell eljárni, 
élesen meg kell különböztetni az alkalmi cigány bűnelkövetőt attól a több nemzedék bűnözői 
életvitelét átörökítő, szubkultúrával fertőzött magtól, amelyek a roma nem bűnelkövetőknek 
okozzák a legnagyobb károkat, a többségi társadalom előítéletét erősítve.  e szubkultúra 
jellemzői: a normákkal szembehelyezkednek, személyiségükben megrögzült az életvitelüket 
igazoló nézetrendszer, életmódjuk állandó eleme a bűnözés, a bűnelkövetői életforma 
öröklődik. e réteg a cigányságon belül a legprimitívebb, legelmaradottabb. leleményességük 
a különféle bűnelkövetési módszerekben kiapadhatatlan, a büntetőeljárás során is minden 
eszközt megragadnak védekezésük érdekében.31 ezen csoportokra a törvény szigorával, a 

28 uo. 
29tauber István: A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései, különös tekintettel egyes kisebbségi 
csoportokra. elte jogi továbbképző Inztézet, tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 166. o.
30uo. 168. o.
31 uo. 175. o.
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leghatározottabban kell lesújtani. A rendőrségre tehát rendkívül nagy felelősség hárul. pontosan 
informálódniuk kell tehát az ilyen csoportok szerkezetéről, létszámáról, működési területéről. 
egy-egy bűnöző családi felelősségre vonásánál szignalizációval kell kezdeményezni, kell a 
szükséges ifjúságvédelmi intézkedéseket. szükséges lenne továbbá, hogy egy-egy területen 
legalább egy rendőr beszélje a cigány nyelvet, mivel sok cigány csoport saját nyelvét használja, 
hiszen úgysem értik meg őket. A cigányok bűnözésének egyéb formáinak felderítésénél is 
szükséges a gyors és körültekintő eljárás, az alapos bizonyítás és a differenciált jogalkalmazás. 
el kell kerülni az előítéletesség minden formáját, a nevelő hatás fokozottabb érvényesítésére kell 
törekedni.32

B. a reintegráció

póczik szilveszter szerint a szabadságvesztés utáni reintegráció legfontosabb kitörési 
pontja az oktatás lehet. A szabadságvesztésre ítéltek oktatását szolgáló rendszereket, különös 
tekintettel a szakmai képesítések megszerzésére. A szakmai képzéseket ki kell bővíteni megfelelő 
családgazdálkodási és munkaerő-stratégiai, valamint kommunikációs programokkal. Az 
egyházaknak a börtönökben folyó lelkipásztori tevékenysége mellett határozottabban ki kellene 
venniük részüket az elítéltekkel kapcsolatos oktatási, szociális és karitatív munkából. A templom-
iskola-szociális gondoskodás összefonódó és egymást kiegészítő folyamatai nagymértékben 
erősíthetnék az egyházak társadalmi beágyazottságát, hitéleten túlmenő szerepét.33

vI. „cigányBűnözés” – az okri állásfoglalása

mivel dolgozatom témája folyamatosan a „felszínen” van, ezért szükséges hogy említsem 
a „cigánybűnözés” kategóriáját. Az objektivitás követelményére napjaink legérzékenyebb 
kérdésénél különösen ügyelni kell. A közéletben is tapasztalható, hogy a legkisebb félreértés is 
nagy vitát kelthet (és kelt is) szakértők, politikusok részéről is.

A „cigánybűnözés” alatt ma egy kétkomponensű kifejezést kell érteni: a cigányok által 
elkövetett bűncselekményeket, továbbá azokat a bűncselekményfajtákat, amelyeket főként 
romák követnek el. A nemzeti oldal (talán úgy a helyes, hogy úgy nevezzem őket, ahogy önnön 
magukat meghatározzák) számtalanszor hangsúlyozta: „a cigánybűnözés (.) nem minden 
cigányra vonatkozik, nem kollektív ítélet (..) vannak olyan speciálisan a cigány etnikumra 
jellemző bűnelkövetési formák, amelyeket csak speciálisan lehet kezelni.”34 Álláspontjuk szerint 
a problémák már az alapvető kommunikációnál kezdődnek, mivel a „cigánykérdéshez kritikusan 
hozzáálló vitapartner homlokára ugyanis ilyenkor azonnal ráütik a rasszista bélyeget, így az 
illetővel a „politikailag korrekt” szereplőknek már szóba sem kell állniuk.”35

megoldási javaslataik: elsőként egy („megfelelési kényszertől mentes”) felmérést kellene 
végezni a hazai cigányságról, amely pontos ismereteket adna arról, hogy hány roma etnikumú 

32 uo. 176. o.
33 póczik szilveszter: Cigány kisebbségiek a kriminológiai kutatásban. Belügyi szemle 2004/2-3. sz.
34 vona gábor beszéde a cigánybűnözés elleni tüntetésen.  www.barikad.hu
35 vona gábor el nem hangzott beszéde a nemzetközi cigánykonferencián. www.barikad.hu
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él magyarországon; a valós anyagi, szociális helyzetükről; a cigányság mekkora részét érinti a 
kriminalizálódás; milyen érzelmeket táplálnak a magyar társadalom és az integráció felé. A 
bűnözés visszaszorítására nem lenne szükség törvényi szigorításra, pusztán a hatályos törvényeket 
kellene betartani. A szociális gondoskodást természetesen nem kell visszaszorítani, a rendszeres 
szociális segélyt közmunka kötelezettségéhez kellene kötni, a segélyt nem készpénzben, hanem 
alapvető szükségletek kielégítésére fordítható jegyekben kell folyósítani. A családi pótlék három 
gyermek felett pedig inkább adókedvezmény formájában is eljuthatna a jogosultakhoz. A romló 
közbiztonság megszüntetése a rendőrség feladata lenne, de álláspontjuk szerint erre képtelenek, 
ezért kisegítő szervként csendőrség felállítását javasolják a vidéki területeken.36

2008 nyarán a nézőpont Intézet által végzett reprezentatív felmérés bebizonyította, hogy 
nem csak a radikális jobboldal hívei gondolják, hogy van „cigánybűnözés”- a válaszadók 91%-a 
szerint létezik. A két nagy párt szimpatizánsai nagyjából egyenlő arányban válaszoltak „igen”n-
nel a kérdésre. 

A közéleti viták hatására az országos kriminológiai Intézet (okrI) is állásfoglalást tett. 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
lXIII. törvény – az európai gyakorlatnak megfelelően – fokozottan védett, ún. különleges 
adatnak nyilvánította az etnikai hovatartozást, így azt az érintett írásbeli hozzájárulása nélkül 
nem lehet nyilvántartani vagy közzétenni. A bűnüldözési tevékenység vonatkozásában hasonló 
rendelkezést tartalmaz az ilyen különleges adat kezelésére vonatkozóan a rendőrségi törvény. 
A bűnüldözésben, az igazságszolgáltatásban és a büntetés-végrehajtásban sem lehet ma 
etnikai hovatartozásra vonatkozó adatrögzítést végezni, jogszerűen gyűjtött és feldolgozott 
tényadatokkal egyes etnikumok bűnözési arányai nem támaszthatók alá.

A hazai bűnügyi statisztika alapján indokolatlan a magyar társadalom félelme a bűnözéstől, 
aminek nem meghatározott része a „cigánybűnözés” az okrI szerint. Az ismertté vált 
bűncselekmények számát tekintve, a hazai bűnözési helyzet nem romlott az utóbbi években, 
inkább javult. A rendszerváltást követő években „bűnözési robbanás” történt: soha nem tapasztalt 
növekedesét regisztráltak: a bűncselekmények száma három év alatt több mint kétszeresére 
emelkedett. 1998-ban az ismertté vált bűncselekmények száma meghaladta a hatszázezret, ami 
háromszorosa volt a tíz évvel ezelőtti mutatóknak. A 2000-es években a szám visszacsökkent a 
90-es években tapasztalhatóra. 2008-ban a regisztrált elkövetések száma az előző évhez képest 
4,1%-kal csökkent.37

lassú, de folyamatos növekedés tapasztalható az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények 
mutatóiban – de ez 20 éves tendencia. A 2008-as adat az 1988-as kétszerese. A növekedés 2008-
ban 2007-hez képest jelentős, 11,3%. Az adatok azonban azt mutatják, hogy az ezt megelőző 
három év során pontosan ugyanilyen mértékben (11,5%) csökkent az ebben a csoportban 
szereplő cselekmények száma, vagyis az elmúlt év adata gyakorlatilag a 2004-es adattal egyező. 

36 uo.
37 Állásfoglalás a magyarországi bűnözési helyzetről, az elkövetők etnikai hovatartozásának nyilvántartásáról és 
a „cigánybűnözésről”
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A befejezett bűncselekmények száma az elmúlt 5 évben folyamatosan csökkent: a 2008-as adat 
35,5%-al kevesebb a 2003-asnál.38

A”cigánybűnözés” oksági kapcsolatot feltételez a cigány származás és a bűnözési gyakoriság 
között. használata bűnbakképzésre alkalmas, amely a cigány kisebbség egészét méltatlan 
helyzetbe hozza, az előítéleteket és indulatokat pedig tovább szítja. A megélhetési kultúra 
hagyományai, a munkaviszony, a családszerkezet, az iskolai végzettség és más szociális és más 
tényezők döntően meghatározzák a mindennapi életet és világlátást. egy átlagos társadalmi-
gazdasági helyzetben élő személy nem tudja, hogy milyen mélyszegénységben, lehetőségektől 
megfosztva, a megélhetésért küzdve élni. A kitaszítottság, a lehetőségek hiánya, a kilátástalanság, 
a mindennapi megélhetésért folyó harc vonzóvá teszi a bűnöző életmódot. A cigányság 
hátrányos helyzetét súlyosbítja a többségi társadalom gyanakvása, amely elfordul a beilleszkedni, 
alkalmazkodni nem tudóktól. ha valaki nincstelen és kirekesztett, ő maga is ellenállóvá válik 
azzal a közeggel szemben, amelyik kiveti magából. nem valamely sajátos etnikai jellemző (nem 
a cigányok „vérében van” a bűnözés), determinálja a cigányság bűnözési hajlandóságát, hanem a 
több generáción keresztül fennálló társadalmi-gazdasági okokra, rögzült viselkedési formákra és 
beállítódásokra valamint az előítéletesség negatív hatásaira vezethető vissza a „cigánybűnözés” 
fogalmának újbóli felbukkanása.39

vII.  érTékelés

Az eddig különös gonddal betartott objektivitást elhagyva saját véleményemet is szeretném 
megfogalmazni, mintegy összegzésképp. A kollektív bűnösséget, mint rendező-elvet a 
legmélyebben elítélem. ez a kategória ne létezzen, ne alkalmazzák soha többé. Családom a 
német kisebbséghez tartozónak vallja magát, amikor németajkúnak lenni nem volt üdvös 
és megengedett - mint a második világháború után - is kitartottak származásuk mellett. 
számos rokonomat telepítették ki a német demokratikus köztársaságba, nagymamámat és 
dédszüleimet házuk elhagyására kényszerítették 1947 júniusában, jogaiktól megfosztva. ezután 
három generáció húzta meg magát egy földes szobában, egy kedves barát szalmatetős házában. 
A korban ugyan nem használták, de ma az ilyen életkörülményekre mondanák a szakértők 
hogy „mélyszegénység”. 10 keserves év után vissza tudták vásárolni (az addigra már lelakott) 
házukat. Földművesként dolgozva a semmiből indulva a nagylelkű kölcsönöket hosszú évek 
alatt vissza tudták fizetni. A szociális alapon juttatott segély ismeretlen fogalom volt. nem 
váltak bűnelkövetővé, legális úton próbáltak kiutat találni, őseik életvitelét és hagyományait is 
folytatva (az integráció, mint problémaforrás fel sem merült), talán ezért nem beszélnek ma 
„svábbűnözésről”. ez talán ma a cigányság legnagyobb problémája: a megelőző generációk mit 
„adtak” nekik? milyen példát volt kénytelen látni a fiatal roma gyermek? A historikus elmélet 
tételei megfelelőnek bizonyulnak az állapot leírására: társadalmi származással összefüggő, 
kultúrgenetikusan öröklődő viselkedésformák hosszú, változatlan fennmaradása, történelmi 
megkésettség és megrekedtség, kulturális kompatibilitás hiánya. ezen a tendencián kell a 
legsürgősebben változtatni, bár ez a legnehezebb. 

38 uo.
39 uo. 
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„A bűnözés soha és sehol nem fajspecifikus” - tanultam pomogyi lászló szemináriumain. 
ezt az alapvető tételt sem szabad sohasem elfelejteni. A rétegspecifikus dimenzió az irányadó, 
tauber István kutatásai bebizonyították, a cigányság nem követ el több bűncselekményt, mint a 
hasonló réteghelyzetű csoportok.

megkérdőjelezhetetlennek tartom póczik szilveszter azon véleményét, amit a kisebbségi 
jogvédelemmel kapcsolatban írt egy cikkében. Álláspontja szerint szükséges a kisebbségi 
jogvédelem, mivel a strukturális okok könnyen szándékolt hátrányokká válhatnak, de 
a jogvédelemnek csak ott van helye, ahol bizonyíthatóan az egyén vagy csoport etnikai 
hovatartozása miatt történt a (valódi) jogsérelem, vagy a cselekmény ez ellen irányult, és ezt 
bíróság vagy igazgatási szerv megállapította. A diszkrimináció észlelése csak akkor megalapozott, 
ha a jogsértések aránya országos vagy helyi szinten a többségi társadalom és a kisebbség között 
összehasonlítható – ennek előfeltétele, hogy a jogsérelem elszenvedőjéről megállapítható legyen 
identitása.  A hatályos kisebbségi törvény szabad identitásválasztás-és változtatásról rendelkezik, 
de ennek korlátlansága folytán nehezen megállapítható, valóban kisebbségi jogvédelemről vagy 
manipulációról van-e szó. A pótlólagos esélyteremtés nem jelentheti a többségi társadalom 
jogainak és esélyeinek csorbítását, ha e jogok gyakorlása a kisebbségi jogokat nem korlátozza. 
A manipulációk kivédése érdekében ezért meg kell teremteni a kisebbségi jogvédelemmel 
foglalkozók etikai kódexét.40

nem szabad a jogegyenlőség és az esélyegyenlőség terminusait sem összetéveszteni. 
Az esélyegyenlőtlenség nem szükségképpen jogegyenlőtlenség, de a jogegyenlőtlenség 
szükségszerűen esélyegyenlőtlenséget eredményez. A jogegyenlőség elve megelőzi az 
esélyegyenlőséget, az esélyegyenlőség megteremtése nem történhet a jogegyenlőség terhére. 
„A kisebbség problémája a hátrányos esélyhelyzetből esetlegesen eredő joghátrány, ezért az 
államnak elsősorban a kisebbségi állampolgár alapvető és járulékos jogainak érvényesíthetőségét 
kell biztosítania.”41

ezért is tartom elengedhetetlennek a „színvak” szociálpolitikát, ami nem keveredhet össze 
a kisebbségpolitikával. A szociális juttatások rendszer átgondolásra szorul - korábban sem 
engedhette meg az állam ennek a rosszul kigondolt rendszernek a fenntartását, a gazdasági 
válsággal pedig lehetetlenné vált. A társadalmi és egyéni teljesítménytől független „rászorultság” 
alapján történő támogatást el kel vetni. ez magában hordozza annak a veszélyét is, hogy sokakban 
fel sem merül az önerőből való talpra állás - túlságosan erős függésbe kerülnek az állammal, 
jóformán kiszolgáltatott helyzetbe (egzisztenciája a segélyektől függ). A kisebbségiek csoportos 
és egyéni felelősségét hangsúlyozva a támogatást az egyén teljesítményétől, alkalmazkodásától 
tegyék függővé. „látni kell, hogy egy teljesítményelvű társadalomban a szociális igazságosság nem 
szakítható el az egyéni és csoportos teljesítményektől, ugyanakkor a leszakadók jóléti, oktatási, 
munkaerő-politikai szinten tartása, a mobilizáció kapuinak nyitva tartása elengedhetetlen.”42

nemcsak meghaladottnak, hanem károsnak tartom a tudatos diszkriminációt, előítéletességet 
hirdető intencionalista szemléletet a romákkal kapcsolatban. erősen perszonalizál, a strukturális 
hátrányokat diszkriminációnak láttatja. „ha a halmozott hátrányok mögött a többség 

40 póczik szilveszter: Cigány kisebbségek a kriminológiai kutatásban. 2004/2-3. 
41 uo.
42 uo.
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kisebbségellenes, előítéletes, kiközösítő hajlandósága állna, akkor hogyan lehetséges, hogy ez 
a többi magyarországi etnikum esetében nem érvényesül?” - teszi fel a kérdést jogosan póczik 
szilveszter.43 nem csak a többségi társadalom felelősségét kellene boncolgatni, a probléma 
gyökerét nem a társadalom előítéletességében kell keresni. Azon is el kell gondolkozni, hogy 
mire költötték és hogyan hasznosultak az integrációra költött pénzek - póczik úgy látja, ezek 
semmilyen területen nem hoztak előrelépést. hiába az integráció körül bábáskodó számos civil 
szervezet, úgy látja, hogy a magyar társadalom sok pénzt fektetett be látszólag az integrációba, 
„a valóságban azonban részben a források elvonása, részben pedig eltékozlása folyt.”44

A diszkriminációt és az előítéletességet tévesen ítélik meg az iskolákkal kapcsolatban.  nem 
a romák etnikai minőségét, hanem az iskolai munkát hátráltató magatartásukat utasítják el a 
szülők. A rendkívül hátrányos körülmények között élő roma gyermekek 6-7 éves korukra 
nincsenek felkészülve arra, hogy megfeleljenek azoknak az iskolai elvárásoknak, amelyeknek a 
többségi társadalom gyermekeinek átlaga képes nyújtani. pályafutásuk nem is lehet más, csak 
kilátástalan küszködés és kudarcsorozat az átlagos képességű gyerekek oktatására kialakított 
átlagos iskolában. ennek következménye, hogy az iskolai agresszív cselekmények elkövetői 
nagyrészt cigány gyermekek vagy frusztrált szüleik. Az oktatás-nevelés minősége romlik 
azon iskolákban, ahol nagy számban vannak „veszélyeztetett” gyermekek. A felzárkóztatás 
lehetetlenné teszi a tehetséggondozást, a szülő fél, hogy a roma gyermekek nyomorúságos 
otthoni környezetéből eredő fertőzést kap el gyermekük, vagy csak hátráltatják a fejlődésben. 
Felelősségteljesen, gyermekei érdekeit szem előtt tartva viszi el másik, ígéretesebb, kedvezőbb 
helyzetű intézménybe, vállalva akár az ingázást is.

Az intencionalista elmélet legnagyobb veszélye: túlzottan média-és politika érzékeny, ezért 
hajlik a túlzó leegyszerűsítésre. nem pusztán dolgozatom témája szempontjából visszás a 
tömegtájékoztatás szerepe, ez a kriminológiai irodalomban elfogadott álláspont. A bűnözés 
ábrázolásának részletes bemutatásától eltekintve a „sarkalatos pontokat” szeretném csak közölni. 
A tömegtájékoztatás önkéntelenül manipulál. ezért felvetődik a kérdés, hogy hol torzít és hol 
szándékos-e a manipuláció.  A bűnözést a tömegtájékoztató eszközök szükségszerűen torzítva 
adják vissza: a gyakori, ám kis szenzációértékű hírek nem jelennek meg a sajtóban, a bagatell-
bűnözésről alig rendelkeznek ismeretekkel. de ha valamilyen okból bizonyos bűncselekmények 
hírei megszaporodnak, az a népességben automatikusan „valóságos” értesülésként csapódik 
le. „vagyis az állampolgár inkább a bűnügyi tudósítások összességének az irányát, semmint a 
valódi bűnözés arányát észleli.”45 reálisan közeli ismeretként csapódik le a társadalom bizonyos 
rétegeinél a tömegtájékoztatás által nyújtott kép. ezért veszélyes az erőszakos bűnözésről 
túldimenzionáltan tudósítani, míg a statisztikailag nagyobb tömeget kitevő és a lakosság döntő 
többségét ténylegesen jobban fenyegető tömegbűnözésről jóformán szinte semmit. Izolációt, 
bizalmatlanságot, idegengyűlöletet eredményezhet az ilyen tömegtájékoztatás. A tévét felügyelet 
nélkül túl sokat néző kisgyerek maga is könnyebben nyúl erőszakhoz vagy könnyebben elfogadja 
mások erőszakosságát. A nézők a Btk. és a büntetés-végrehajtás szigorításától várják a médiumok 

43 póczik szilveszter: miért nem volt elég hatszáz év a cigányság beilleszkedésére? mno, 2009. március 5.
44 uo.
45 korinek lászló: A bűnözés visszatükröződése.  gönczöl katalin - kerezsi klára - korinek lászló - lévay 
miklós: kriminológia- szakkriminológia
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által hamisan közvetített problémák megoldását. A tömegindulatok könnyen egy-egy kisebbség 
ellen irányíthatók.
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Állásfoglalás a magyarországi bűnözési helyzetről, az elkövetők etnikai hovatartozásának 
nyilvántartásáról, a „cigánybűnözésről”. www.okri.hu
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