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Bevezetés 
 

Doktori értekezésem témájául a szegregációt választottam. Közelebbről megjelölve a 

szegregáció összefüggéseit és a bűnözővé válásra gyakorolt hatását kívánom vizsgálni, 

különös tekintettel a magyarországi cigányság helyzetére. 

A témaválasztással kapcsolatos döntést számos-számtalan tényező motiválta. Ezek közé 

tartozik, hogy véleményem szerint a jog egyik fő feladata a konfliktusok felderítése, és 

megoldása, makro-és mikro szinten egyaránt. A témaválasztásomat nagymértékben 

befolyásolta továbbá a Gyulai Törvényszék P. 20.045/2013/47. számú, polgári ügyben hozott 

határozata, valamint az annak rendelkező részében és indokolásában található 

megfogalmazások.  

A per egy társadalmi szervezet feloszlatása iránt indult. A felperes az ügyészség volt, aki 

az alperesi egyesület ellen keresettel élt a szervezet feloszlatása iránt. 

Az ítélet indokolásából, a köztudomású tényekből, szóbeszédekből, a bizonyítékokból és 

azok értékeléséből, valamint a törvényszék álláspontjából az alábbi történeti tényállás 

rajzolódik ki. 

A 2011. év során néhány településen felerősödtek a korábban is tapasztalható társadalmi 

anomáliák és konfliktusok. A szóban forgó településeket forrongó hangulat jellemezte, a 

közhangulat és a közbiztonság kritikussá vált. Az elszaporodott vagyon elleni 

cselekményekért többen a cigány származású lakosságot tették felelőssé. Az események 

realizálódása idején a roma és a magyar lakosság egyaránt bizalmatlanságot és 

megfélemlítettséget érzett. 

Bár az ügyben szereplő egyik település közbiztonsági helyzetével kapcsolatban 

megállapítást nyert, hogy nem valósultak meg kirívóan súlyos bűncselekmények, a kisebb 

súlyú vagyon elleni szabálysértések mégis gyakorinak bizonyultak. Ezek a cselekmények az 

életfeltételek általános elnehezülése miatt a lakosságban fokozott ingerlékenységet váltottak 

ki. Példaként említhető, hogy az egyik községben és a környékén lévő gyümölcsösöket, 

kerteket ismeretlen személyek dézsmálták meg, és a hegyen lévő pincéket is elkezdték 

„leamortizálni”, ezért azok is pusztulásnak indultak. A többségi lakók véleménye szerint az 

elkövetők cigány származásúak voltak, míg a cigány lakosok azt állították, hogy nem cigány 

származású vállalkozók hordták el a helyszínen található anyagokat. Kifogás tárgyát képezte 



 4 

továbbá a „céltalanul tébláboló roma fiatalok tiszteletlen, együttélési normákat figyelmen 

kívül hagyó viselkedése” is. 

A rendőrség munkáját segítendő, a közállapotok javítása érdekében felkeresték az alperesi 

társadalmi szervezet tagjait, akik a megkeresésben foglaltaknak megfelelően több helyszínen 

is hosszabb-rövidebb ideig tartó, fokozott járőrözést végeztek. A felkéréssel és az alperesi 

járőrözéssel kapcsolatban a település lakossága megosztott volt. A járőrözések során az 

alperes szervezett tagjai formaruhát viseltek, és a járőrözéshez több egyéb radikális csoport is 

csatlakozott.  

A különböző formaruhát viselő szervezeti egységek járőrözése, valamint az egyes tagok 

megnyilvánulásai a településen további indulatokat keltettek, különösen a cigány származású 

lakosság körében. Az eseményekre a média kiemelt figyelmet fordított. A törvényszék 

véleménye szerint a sajtó ugyanakkor nem tett különbséget a jelenlévő szervezetek tagjai által 

tett kijelentések, indulati reakciók között, és a közhangulat egyre feszültebbé vált. A 

közállapotokat jellemző megnyilvánulásokat a média közfelháborodásra alkalmas módon 

közvetítette a bíróság álláspontja szerint. Mivel az egyenruhásokat a roma közvélemény is 

egységesen kezelte, a bíróság nem talált bizonyítékot arra nézve, hogy a többször hangoztatott 

„megdöglötök”, „szappant főzünk belőletek”, és „véretekkel festjük ki a falakat” tartalmú 

kijelentések az alperes szervezet tagjaitól származnak. A fenti kijelentések is jól példázzák, 

hogy milyen indulatos szavak és felkiáltások hangzottak el a járőröző szervezetek tagjai 

részéről. A bírósági ítélet a romákkal kapcsolatban is tett néhány megállapítást, például a 

következőket. 

A bíróság köztudomású tényként kezeli, hogy a rendszerváltást követően tömegesen 

veszítették el a munkájukat különösen a képzetlen, többnyire az ország hátrányos területein 

élők, köztük jelentős számban roma származású dolgozók. A rendszerváltást követő két 

évtized nem hozott számukra javulást a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási, egészségügyi és 

szociális körülményeket illetően sem. Egy olyan generáció nőtt fel, amely számára a teljes 

nyomor és kilátástalanság természetes létállapotnak számít. Számos településen tapasztalható, 

hogy az állam és a helyi szervek a gazdasági nehézségek, a szükséges eszközök és a 

megoldási lehetőségek hiánya miatt magukra hagyták a településeken gyakran elkülönülten 

élő, halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő embereket. A reménytelenség, a 

lehetőségek szűkössége és a jövőkép hiánya a pauperizálódott, elszegényedett 

lakókörnyezetben élő emberek körében elkeseredettséghez, tehetetlenséghez, és olykor 

devianciához is vezet. A szegénység elleni szakszerű, rendszerszerű fellépés helyett a 
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szegények elleni küzdelem jellemzi a közbeszédet és a mindennapokat – állapította meg a 

bíró. 

A törvényszék néhány fogalmat is definiálni igyekezett. A „cigányság” mint kategória 

eszerint nem elsődlegesen faji alapon értelmezhető és értelmezendő, hanem az ekként jelzett 

életformát követő, faji hovatartozástól függetlenül a lakosságnak egy elkülönült, a többségi 

társadalom hagyományos értékeit és a már hivatkozott jogszabályok által is védett értékeket 

semmibe vevő csoportjaként, akik egy bizonyos munkakerülő életforma, a magántulajdont, 

együttélési normákat nem tisztelő erkölcsi felfogás követői. A „cigánybűnözés” kifejezés 

kapcsán „Nem elhallgatható tény viszont a cigány származásúaknak az elkövetői körben való 

viszonylag magas aránya. Ebből adódóan bár a cigányok és a bűnelkövetők köre nem azonos, 

és a vagyon elleni cselekményekben a cigánylakosság egy részét a megélhetési szükséglet 

motiválja, az átfedések alapot adnak az anomáliák »cigánybűnözésként« való 

megfogalmazására, ami ezért bár nem teljesen megalapozatlan, de joggal sérti a társadalom 

többsége által elfogadott jogkövető életmódot folytató cigánylakosságot.” 

Kiemelendő, hogy a törvényszék a határozatában az ügyészség keresetét elutasította, mivel 

a felperes által felajánlott bizonyítást nem találta elégségesnek. A bíróság megállapítása 

szerint az alperesi egyesület által folytatott járőrözés nem a cigányság, mint népcsoport, 

hanem kifejezetten a bűnelkövetői kör ellen irányult, a bűnelkövetői rétegnek a cigánysággal 

való azonosítása nélkül. Köztudomású tényként kezelte a törvényszék, hogy az alulképzett, 

munkanélküliség által sújtott, megélhetési bűnözésre szoruló társadalmi réteg tagjai 

nagyobbrészt a cigány származásúak köréből kerülnek ki, de ebből ne vonható le olyan 

következtetés, mely szerint a „cigánybűnözők” elleni valamennyi megnyilvánulás egyben a 

jogkövető, együttélési normákat betartó cigány lakosság ellen is irányult. 

A felperes jogi álláspontja ezzel szemben a következő volt. Az alperes működése során 

olyan tevékenységet folytatott, amely ténylegesen sértette a roma kisebbséghez tartozók 

emberi méltósághoz való jogát azáltal, hogy az emberek között faji alapon megkülönböztetést 

tett. Az alperes tevékenysége a polgárőr tevékenység látszatát keltve, azzal visszaélve, a roma 

kisebbség megfélemlítését, az emberek tényleges és jogi megkülönböztetését eredményezte. 

Az alperes járőrözései, a „cigánybűnözés” ellen a különböző tüntetéseken való demonstratív 

részvétel, és ehhez kapcsolódóan az egyéb formaruhás szervezetek tagjainak folyamatos 

jelenléte összhatásában alkalmas volt arra, hogy az érintett települések roma közösségének 
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tagjaiban félelmet keltsen, illetve felerősítse a romákkal szembeni indulatokat, feszültséget 

generálva.1  

A fenti határozat ismertetése alapján is jól látható, hogy milyen társadalmi feszültségek, 

konfliktusok léteznek, és erősödnek fel időről időre a roma és a nem roma származású 

lakosság között. 

Kutatásaim során megkíséreltem feltárni a cigánysággal kapcsolatos tévhiteket, rávilágítva, 

hogy valójában milyen társadalmi, környezeti, makro-és mikro szintű folyamatok hatnak a 

kissebségi társadalomra. Véleményem szerint a romák többségénél tapasztalható történelmi 

gyökerek, a gazdasági helyzetük, illetőleg társadalmi elhelyezkedésük sok esetben több 

dimenziós, és nagyfokú szegregációhoz vezet. A szegregációs következmények, a társadalmi, 

környezeti negatív hatások, és az ezekhez kapcsolódó tévhitek, sztereotípiák, előítéletek 

következményeképpen kialakult társadalmi feszültségekkel terhes társadalmi mező. 

Álláspontom szerint fontos lenne feltérképezni a romákkal kapcsolatban az olyan 

alapvetőnek és triviálisnak tűnő problémákat is, hogy ki tekinthető cigánynak, milyen 

folyamatok hathatnak a bűnözővé válásra, és milyen lépések segíthetik elő a 

bűncselekmények elkövetésének megelőzését, csökkentését, valamint hogy miként oldhatóak 

fel a társadalmi feszültségek, konfliktusok. 

Kutatásaimat az alábbi módszertanok alapján végeztem: jogtörténeti módszer, szociológiai 

módszer, kriminálstatisztikai módszer, indukciósmódszer, dedukciós módszer. 

A szegregáció hatásait és összefüggését vizsgálva a bűnözővé válásra különös tekintettel a 

magyarországi cigányság helyzetét tekintve a következő hipotéziseim vizsgálatát tartom 

kiemelt feladatomnak. 

• A szegregáció nagymértékben befolyásolhatja az egyének jogkövetési/jogellenes 

magatartásait. 

• A magyarországi romák tekintetében komplex változó intenzitású szegregáció 

figyelhető meg. 

• Magyarországon folyamatos, társadalmi szintű konfliktus figyelhető meg a roma és a 

nem roma társadalmi csoportok közt. 

• A romák vonatkozásában a szegregáció, az előítéletek, a sztereotípiák, a sajátos 

történelmi múltjukból eredő körülmények vizsgálata elengedhetetlen a társadalmi 

konfliktusok feltárásához. 

                                                
1 A Gyulai Törvényszék P. 20.045/2013/47. polgári ügyben hozott határozata.  
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• Az oktatási szegregáció felszámolása enyhítheti a további szegregációs folyamatokat 

és egyúttal elősegítheti a társadalmi egységet is. 

• A „cigánybűnözés” fogalom létjogosultságának vizsgálata számtalan tévhitet, tényt 

feltárhat a cigánysággal kapcsolatban. 

Fontos kiemelnem még, hogy az értekezés terjedelmi korlátaira és címben is meghatározott 

témájára tekintettel, csupán a magyarországi cigányság helyzetét vizsgálom, tehát külföldi 

országok helyzetének elemzésétől eltekintek. 

A kutatásaim fókuszában nem a szegregáció, mint egy széles szociológiai jelenség áll, 

hanem kifejezetten a magyarországi cigányság helyzete és a velük kapcsolatos szegregáció és 

a bűnözővé válás áll. Természetesen a szegregáció fogalmi megalapozását megkívánom tenni 

kutatásaim során, de a széleskörű szegregációs vizsgálatokra nem terjedhet ki a vizsgálatom. 

 



 8 

 

I. Fogalmi megalapozás 
 
 

a) A szegregáció, mint szociológiai jelenség  

A társadalom működése során az emberek folyamatos interakcióba kerülnek egymással, 

ezeket írott és íratlan szabályok is egyaránt befolyásolják, így folyamatosan hatással vagyunk 

egymás magatartására, cselekedeteire is. A szegregáció jelenségével és mechanizmusain 

keresztül kutatom, hogy milyen interakciós folyamatok figyelhetőek meg, és azok hogy 

hatnak, mint a kisebbség egészére, egyes tagjaira, mint a teljes többségi társadalomra és azon 

egyéneire. 

A szegregáció fogalma 

Egy elkülönülés, vagy elkülönítés területi, lakhatási lehet, és a lakhatási elkülönülésből 

következik az intézményi elkülönítés. Az elkülönülés jelenségével kapcsolatban az emelhető 

ki, hogy leglátványosabban ez egy-egy településen belül figyelhető meg, amikor különböző 

társadalmi rétegek, etnikai csoportok markánsan elkülönülnek egymástól és ez együtt jár a 

jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra alapvető különbségeivel is. 2   

Oktatási szegregáció 

A következőkben elsősorban az oktatási szegregációra fókuszálok, és csak ezt követően 

vizsgálom a jövedelmi/anyagi és a területi szegregáció helyzetét, a magyarországi romákkal 

kapcsolatban. Kiinduló tézisem, hogy az oktatási szegregáció generálja a többi területen is 

megjelenő szegregációt, és az elkülönítés megszüntetéséhez az oktatási elkülönítés 

megszüntetését kell elérni, így akadályozható meg, hogy a komplex szegregáció tovább 

öröklődjön. Elsősorban Mártonfi György Adalékok a szegregáció és az iskolai eredményesség 

összefüggéséhez című tanulmányát mutatom be. A szerző elsőként két fogalmat vezet be, a 

szelekciót és a szegregációt. Ez a két fogalom nem szinonimája egymásnak, mert míg az elsőt 

kiválogatásként, a másodikat elkülönítésként határozza meg. Viszont szoros összefüggés van 

köztük, mert gyakran az oktatási rendszer számos elágazási pontja során intenzív szelekció 

következménye a létrejövő szegregáció. A szegregáció ritkább másik formája a direkt 

elkülönítés. 1990-es évek előtt is tartalmazott magában a rendszer számos szelekciós 
                                                
2 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 194. o. 
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mechanizmust, de 1990 és 2006 közt ezek a folyamatok úgy felerősödtek, hogy az iskolások 

jelentős hányada 2006-ra viszonylag homogén, saját társadalmi pozíciójához közeli státusú és 

hasonló képességű diákokkal került egy intézménybe, osztályba. Ennek következtében a 

korábban „csak” szelektív hatásokkal működő magyar oktatási rendszer szegregáló, tehát az 

egyes társadalmi csoportokat egymástól elkülönítve nevelő rendszerré vált. A közoktatás 

mindegyik szintjén megfigyel a szerző kisebb nagyobb fokú elkülönülést, elkülönítést. Az 

óvoda- és az iskolaválasztásnál is megfigyelhető volt, hogy a középosztályba tartozó szülők 

inkább vállalták a megnövekedett terheket, mint például az anyagi, utazási költségek, hogy a 

gyermekeik hasonló vagy magasabb státusú családok gyerekeivel kerülhessenek egy 

közösségbe. 

Az Országos Közoktatási Intézet 2005-ös reprezentatív felmérésének eredménye látható az 

alábbi táblázatból3, melyből világosan látható, hogy hány gyerek, család vállalja akár a többlet 

terheket egy körzeten kívüli iskola érdekében. 
 
A körzeten kívülről  felvett elsős tanulók aránya az általános iskolákban, N=386  

%                                                                                Kumulatív % 
90–100                           2,3                           90–100                                                 2,3 
80–90                           1,1                           80–100                                                 3,4 
70–80                           1,8                           70–100                                                 5,2 
60–70                           2,6                           60–100                                                 7,8 
50–60                           4,2                           50–100                                               12,0 
40–50                           6,5                           40–100                                               18,5 
30–40                           7,0                           30–100                                               25,5 
20–30                         10,7                     20–100                                               36,2 
10–20                         14,1                     10–100                                               50,3 
0,1–10                         16,8                     0,1–100                                               66,1 

0                             33,9                         100,0                                     100,0 
 

 

A fogyatékkal élő gyerekek nagy részénél az általános iskola kiválasztásánál minimális 

alternatív lehetőség van, mivel a szülők leginkább az azonos fogyatékkal élő gyermekek 

oktatására szakosodott, speciális ellátást nyújtó intézményekbe tudják beíratni a 

gyermekeiket. Ezen gyerekek integráltan való tanulása egy friss kiemelt oktatáspolitikai 

prioritás lett. Véleményem szerint egy szomorú gyakorlatra mutat rá a szerző, a nem 

fogyatékkal élő gyermekek esetében, akik döntő többségében roma kisgyerekek és a bűnük 

csak az, hogy a családtól, az óvodától nem kapták meg a megfelelő fejlesztést, és ezért 

szakértői bizottságok alkalmatlannak ítélik őket a normál tantervű általános iskolában való 

tanulásra és ők speciális programú osztályokba vagy intézményekbe kerülnek. 
                                                
3 Forrás: Iskolai eredményesség felmérés, Országos Közoktatási Intézet, 2005 



 10 

Egy újabb szelekciós pont, ami szegregációhoz vezethet, az a 10-12 éves korban a hat- 

illetve nyolcosztályos gimnáziumokba való jelentkezés, mert a felvétel eredményessége első 

sorban a társadalmi háttéren múlik és csak kis részt a teljesítményi szinten. Sok általános 

iskolában a homogén osztályok kialakításának egy rejtett, de gyakori alkalmazása a 

párhuzamos osztályok indítása, ekkor emeltszíntű tagozatok meghirdetésével, vagy a 

felzárkóztatásra szorulók külön csoportokba osztásával végzik el az elkülönítést. 

Az általános iskolát követően a szakiskola, vagy a középiskolai továbbtanulás választása az 

újabb elágazási pont, mely homogenizáló hatással van a diákokra A szakiskolában és a 

középiskolába eljutó diákok szociokulturális háttere között hatalmas szakadék tátong. Ezt az 

állítást a következő adattal támasztja alá Mártonfi György: amíg a középiskolások szüleinek 

hozzávetőleg kétharmada érettségizett, negyede diplomás, a szakiskolások szüleinél ez az adat 

pedig a következő módon alakul, egyharmad alatt van az érettségivel rendelkező szülők 

aránya, és a diplomások aránya csupán csak 5 százalék alatt van. A következő jellemzi a 

szakiskolai 9. osztályosokat: nincstelenségben, kilátástalanságban élnek, nagyobbik részénél 

legalább az egyik szülőjük munkanélküli volt az iskola megkezdését megelőzően, jellemzően 

falvakból járnak be a városi iskolába, nagyon nehéz feltételek leküzdésével, mely magába 

foglalja a többlet anyagi terheket is. A diákok jelentős része a társadalmi szelekciós-

szegregációs folyamatok eredményének következtében járnak ide. Akik mégis eljutnak a 

szakiskolákba, ők jellemzően azok, akik nem vagy alig jártak, vagy járhattak az óvodába, 

akiket iskolaéretlenségük és kulturális hátrányaik miatt speciális tantervű általános iskolai 

osztályokba soroltak, akiket gyakran megbuktattak a kevéssé iskola konform magatartásukért, 

akiknek az értő olvasást nem tanították meg, azok, akik az általános iskolákban a hátsó 

padokba száműzve meg voltak csak tűrve, de a fejlesztésüket elhanyagolták. 

Mártonfi György tanulmánya bemutatta, hogy milyen mechanizmusok, döntések 

vezethetnek el a szegregáció létrejöttéhez, most megvizsgálom, hogy milyen össze fügéseket 

figyelt meg a szerző a szegregáció és az iskolai eredményesség közt. Megállapításait úgy 

kezdi, hogy széleskörű a szakmai körökben az egyetértés abban, hogy a szegregáció 

következményei összességében negatívak, de ezt és az ebből következő, de szegregációs 

törekvések költségeinek megtérülését egzakt módon nehezen lehet bebizonyítani. Ilyenek az 

alábbi negatív következmények: a gettósodó iskolák létrejötte és azok kezelhetetlensége, az 

ott megfigyelhető alacsony eredményesség, további hosszú távú negatív következménye van 

az egyes társadalmi csoportok érintkezésének hiányából létrejövő előítéletesség, 

konfliktusosabb társadalmi együttélésre, de ez a versenyképességre is kihat. 
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Fontos kiemelnem a szegregáció egy fajtáját, mely nem csak az elkülönített személynek, 

hanem egy egész közösségnek okoz nyilvánvaló hátrányt, a szociális fejlődésükben elmaradó 

roma kisgyerekeknek az enyhe fokban értelmi fogyatékosok számára kialakított 

intézményekben való elkülönítésének oktatási gyakorlata. Ez csupán csak egy zsákutca lehet, 

hiszen jó esetben is legfeljebb szakiskolai jövőkép tárulhat a roma fiatalok elé, de sokaknak 

még ez sem lehet alternatíva, csak a speciális szakiskolai képzés, mely a munkaerő-piacon 

leginkább kizárólag irreleváns szakmát nyújt. Ennél a gyakorlatnál a méltányosság, az 

alkotmányos jogok durva megsértése mellett társadalmi erőforrások elpazarolásáról is beszél 

a szerző, mert így e réteg inaktívvá válása következik be, pedig a megfelelő oktatással az 

elsődleges munkaerő piarc szereplőivé is válhatnának a roma emberek.4  

A fentiekben egy átfogó képet kaptunk a szegregáció szelekciós folyamatán keresztüli 

létrejöttéről és a direkt szegregáció mechanizmusáról, illetve a szegregáció rövid és hosszú 

távú következményeit is megismerhettük. A következőkben az általános iskolai szegregációs 

folyamatokat vizsgálom, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor Általános iskolai szegregáció I. rész, 

okok és következmények című tanulmánya segítségével. Ezen szerzők is két féle 

szegregációs folyamatot mutatnak be egyrészt az adminisztratív döntések következtében, 

másrészt pedig a spontán módon, egy teljes mértékben szabaddá vált iskolaválasztási 

rendszer működésének eredménye képen létrejövő szegregációt. Én itt a spontán létrejövő 

szegregáció tanulmányozására térek ki, mivel a szerzők is úgy vélekednek, hogy Az 

adminisztratív eszközökkel létrejövő szegregáció ellen lehet hatékonyan védekezni 

adminisztratív módokon, de a spontán folyamatokat sokkal nehezebb kezelni. 

A tanulmány azt ismerteti, hogy hogyan erősítheti fel az iskolarendszer a szegregáció 

mechanizmusain keresztül a társadalmi egyenlőtlenségeket. Bizonyításra kerül, hogy egy 

erősen szegregáló iskolarendszerben a hátrányos családi körülményekkel rendelkező 

gyermekek alacsonyabb oktatási színvonalba részesülnek, mint amit kaphatnának a 

szegregáció létrejötte nélkül és ezt befolyásolja a kortárs csoport, és az alacsonyabb 

hatékonyságú pedagógusi munka. A szerzők rámutatnak az általános iskolai szegregációval 

összefüggő öröklődő társadalmi egyenlőtlenségekre, amely mind hatékonysági, mind morális 

szempontból súlyos következményekkel jár. Az is világossá válik, hogy a rendszerváltást 

követően nagymértékben megnövekedtek az általános iskolák közötti egyenlőtlenségek is, és 

ezek valószínűsíthetően megnövelték az eredményességbeli egyenlőtlenségeket is. A szerzők 

szerint abban az esetben beszélhetünk iskolai szegregációról, mikor alacsony státusú 

                                                
4 Mártonfi György: Adalékok a szegregáció és az iskolai eredményesség összefüggéséhez. In Iskolakultúra,16. 

évf., 12. szám (2006), 28-42. o. 
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családok gyermekeinek lakóhelyi elkülönülésük mértékét meghaladó arányba kerülnek 

speciális típusú iskolákba vagy egy iskolán belül bizonyos típusú osztályokba. 

Fontos kiemelni, hogy alacsonyabb státuszú családoknak tekintendők a szegény, 

iskolázatlan, állástalan szülők, illetve ugyanezen tulajdonságokkal rendelkező roma 

származású szülők is. Emellett kiemelendő, hogy a bármilyen módon létrejövő szegregáló 

iskolarendszer nagy hatást fejt ki a tanulók fejlődésére. Az alacsonyabb társadalmi státusú 

családok gyermekeinek iskolai szegregációja és jellegzetes iskoláinak leromló oktatási 

színvonala közti összefüggés nem esetleges, hanem törvényszerű. A diákokra közvetlenül 

döntő részben nem is a család szociális hátrányai hatnak negatívan, hanem a családi háttér és 

a gyermek várható tanulmányi sikeressége közti szoros korreláció. Világszerte megfigyelt 

jelenség ezzel kapcsolatban a generációk közötti szegénység tovább örökítésének 

mechanizmusa, miszerint a család hátrányos társadalmi helyzete és a gyermek törvényszerű 

tanulási problémáinak gyakorisága szoros összefüggésben van. 

Statisztikai tényként kezelendő, hogy az alacsonyabb társadalmi státusú családok illetve a 

roma családok gyermekei középosztálybeli társaiknál átlagosan nagyobb nehézségekkel 

kezdik meg a tanulást, mivel az esetükben gyakran alacsonyabb szintű az iskolával konform 

készségeik és diszpozícióik is. Továbbá megfigyelhető az is, hogy az elkülönített oktatás 

akaratlanul létre hoz egy képesség szerinti szegregációt is, így alakulhat ki, hogy bizonyos 

nézőpontból a szegregáció során a tanulási problémákkal küszködő gyermekek gyakran egy 

iskolába, vagy iskolán belül egy osztályterembe sűrítődnek össze.5  

Kertesi Gábor és Kézdi Gábor a közgazdaságtan elmélete, a nemzetközi kutatási 

eredmények és a hazai tapasztalatok megalapozásával vizsgálták a szegregáció 

mechanizmusát és jutottak a fenti következtetésekre. Ezt a folyamatot most a saját példám 

segítségével az általuk felsorolt szempontokat és kategóriákat figyelembe véve szemléltetem: 

 A hegyoldalban elhelyezkedő oktatási rendszert jelképező vár egyes téglái a következők: 

• az alacsony státusú társadalmi csoportok tanulási problémákkal küzdő 

gyermekei;  

• átlagos státusú társadalmi csoportok gyermekei; 

• az iskolai kortárs csoport hatása;  

• a gyermek általános iskolai eredményessége;  

• a szabaddá vált iskolaválasztási rendszer; 

• a szülő szerepe az oktatásban;  
                                                
5 Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Általános iskolai szegregáció. I. rész. Okok és következmények in Közgazdasági 

Szemle, LII. évf., 2005. április, 317–355. o. 
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• az anyagi háttere a családnak, gyermeknek;  

• az iskolák érdeke, viselkedése;  

• az iskolák anyagi lehetőségei;  

• az iskolák közti verseny;  

• a képesség szerinti szelekció;  

• öröklődő társadalmi egyenlőtlenségek. 

 

Ez a vár különböző méretű formájú téglákból épül fel, és úgy hatnak egymásra, hogy 

mivel a leginstabilabb eleme az alacsony státusú társadalmi csoportok tanulási problémákkal 

küzdő gyermekei, akik esetében alacsonyabb az alkalmazkodási illetve a precizitási készség 

és a társadalmi írott, íratlan szabályok követésének attitűdje is, ezért ez a kő esik ki elsőként a 

vár falából magával húzva a jó minőségű pedagógiai munkát, a minőségű oktatást, mivel 

több idő, anyagi forrás szükséges ezen gyermekek fejlesztésére és ha ezt a pedagógus 

biztosítja akkor a többi diák tanítására nem jut elegendő idő, lehetőség. A szabaddá vált 

iskolaválasztási rendszer következtében, a középosztályban tartozó szülők, és mivel van 

anyagi és elvi lehetőségük is jobb iskolába átvinni a gyermeküket, mert hazánkban a 

rendszerváltást követően bármely szülőnek elvi lehetősége van arra, hogy a költözési 

költségek felmerülése mellőzésével átvigye a gyermekét és a gyermeke után járó oktatási 

fejkvótát a számára ideálisabb oktatási intézménybe. Az iskolák pedig körzeti 

kötelezettségeiken túlmenően szabadon dönthetnek arról, hogy kit vesznek fel, és kit nem. 

Így egy újabb kő indul le a lejtőn ezt szorosan követi a kortárs csoport hatása a gyermekekre, 

mert ha a gyengébb képességű gyermekek mellet nincsenek motiváló, erősebb képességű 

gyerekek, ez a pozitív hatás sem érvényesülhet. A jó képességű gyermekek átvitelével 

párhuzamosan a jó képességű pedagógusok is átkerülnek egy jobb iskolában, mivel ez az 

iskola és a pedagógus érdeke is, így még egy kő lehullásával meggyengül az oktatási 

rendszert jelképező vár és ezzel egy időben elindul a lejtőn a szegregációs folyamat. A 

szegregációt alkotó elemek, mint a lejtőn elinduló kövek egymást lökik előre, de együtt 

haladnak megállás nélkül addig, amíg a lejtő alján lévő szegény és vagy roma családok 

gyermekeit maga alá temetve egy jelképes, de néha igazi falakból álló iskolákba, osztályokba 

zárja, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek továbbra is öröklődhessenek. 

Kertesi Gábor és Kézdi Gábor az Általános iskolai szegregáció magyar országon az 

ezredforduló után című másik tanulmányában az iskolai szegregációt, mint a társadalom 

problémájának jelenségét is vizsgálta. Vizsgálatának eredményeiből kiemelem a szegregáció 
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hatásának eredményeit a csoportközi kapcsolatokra és ezen keresztül további más társadalmi 

következményeket. 

A megállapítások közül a legfontosabb, hogy a szegregáció hatására a különböző 

társadalmi csoportokba tartozó tanulók között kevesebb kontaktusra van lehetőség, mint 

integrált oktatásban lenne. Ennek egyik következménye, hogy az iskola nem töltheti be a 

társadalmi funkcióját, mert a társadalom leendő felnőtt tagjainak nem nyílik lehetősége, 

nemcsak alkalomszerű, de évekig tartó stabil közösségekben, közvetlen személyes 

kapcsolatok kiépítésére és ezen keresztül tapasztalatokat szerezni más társadalmi, etnikai 

csoportokhoz tartozó emberekről.  

A személyes kapcsolatok hiányával összefüggésben több súlyos hatásra is felhívják a 

figyelmet a szerzők: 

• Az emberek, akik egymás különbözőségéről kevés személyes tapasztalattal 

rendelkeznek, ők felnőtt korukban nehezebben tudnak egymással együtt 

élni; az előítéletek, a sztereotípiák, a bizalmatlanság és a későbbi 

csoportközi konfliktusok kiváló táptalaja a személyes tapasztalatok hiánya;  

• A társadalmakban, ahol jelentős a különböző társadalmi csoportok 

szegregációja, ott széttöredezett a politikai nemzet is, mert hiányzik a közös 

tapasztalat, hogy a nemzet az valamennyi állampolgár közössége, és nem 

csak egy bizonyos csoporthoz tartozó embereké;  

• Minél erősebb ez a nemzet politikai széttöredezettség, annál nehezebben 

fogadják el a társadalmi középrétegeihez tartozók az alacsonyabb 

társadalmirétegekhez tartozók hátrányainak ledolgozásának költségvetési 

eszközökkel való támogatását;  

• A szegregált kisebbségi csoportok, akik jellemzően lakóhelyi és társadalmi 

izoláció körülményei között élik az életüket, az iskola egyedülálló 

lehetőséget jelent, hogy személyes kapcsolatokat kialakítsanak, a 

társadalom középrétegeihez tartozó személyekkel. Ezek az általános 

iskolai, akár „gyenge” személyes kapcsolataik a szegregált csoport tagjai 

számára, az általános iskolát követően is számtalan előnnyel illetve fontos 

erőforrással járhat, többek közt a középiskolai és felsőfokú továbbtanulás 
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és az álláskeresés során, információ és személyes referenciákban is testet 

öltve.6 

Kegye Adél „Az áldott szegregáció” című kutatásának bemutatásával szeretnék egy 

iskolával kapcsolatos jogesetet elemezni, hogy az előzőekben elméletben ismertetett 

adminisztratív döntéseket és szegregációt gyakorlati példával is szemléltetni tudjam.  

A Nyíregyháza szélén található Guszev-telep – vagy más néven Huszár-telep – 13. számú 

Általános Iskolája állt a szegregációs per középpontjában. A Huszár-telepen, ahol szegények, 

többségében cigány emberek élnek, ezért egy szegregátum, zárványterületnek tekinthető, itt 

már 2006-ban is megkezdődött a 13. számú iskola szegregációs gyakorlatának 

megszüntetése. 2007-ben az iskolafenntartó önkormányzat a per hatására felszámolta a 

szegregációs tanítást az iskola bezárása által. A kevesebb, mint 200 roma diákot elhelyezte a 

6 kijelölt belvárosi iskolák valamelyikében. A területi szegregáció kiküszöbölésére a diákok 

számára külön iskolabuszt és kísérőket biztosítottak ingyenesen. 2011-ben fordulat 

következett be, mivel többek közt a felső évfolyamokba nehezen integrálódó roma diákok és 

a többségi szülők panaszainak következtében egy csavarral újra megnyitotta kapuit a roma 

telepen lévő 13. számú iskola. A szegregáció elkerülése érdekében az új városvezetés és a 

görögkatolikus egyház kötött szerződést és az utóbbi kezdte meg a cigánypasztorációs 

tevékenysége keretében a roma diákok tanítását. Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű 

Gyerekeknek Alapítvány (a továbbiakban CFCF) indított személyiségi pert elsősorban az 

önkormányzat és egyúttal az egyház ellen is, az egyenlő bánásmód megsértése miatt és 

megkérdőjelezte a két szereplő közti szerződés jó erkölcsösségét. Továbbá kérte annak 

megállapítását, hogy a szerződésben lefektetett intézkedések, megállapodások, miszerint az 

egyház ingyenesen használhatja a 13. számú iskola épületét, egyúttal anyagi támogatásba 

részesül a roma gyerekek tanításáért és hogy az ingyenes iskolabusz megszüntetésre került, 

ezzekkel ellehetetlenítették a roma diákok integrált tanulását és ennek következtében 

megvalósult a jogellenes, nemzetiségi alapon történő elkülönítés a többségi társadalomtól.  

Az első és másodfokú bíróság egyaránt megállapították ítéleteikben mind az önkormányzat, 

mind az egyház felelősségét a roma gyermekek jogellenes elkülönítésében. A másodfokú 

bíróság egy kulcsmondata: „bár a szegregációt pusztán a jog eszközeivel megszüntetni nem 

lehet, de miként azt az amerikai példa is mutatja, az adminisztratív úton támogatott 

szegregáció ellen adminisztratív eszközökkel kell fellépni.”7 

                                                
6 Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után. In 
Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. november, 959–1000. o.  

7 Kegye Adél: Áldott szegregáció. In Fundamentum, 2015/1. szám, 76. o. 
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A Kúria a nyíregyházi iskolai szegregációs ügyében az alábbi ítéletet hozta: sem a 

Nyíregyházi Önkormányzat, sem a görögkatolikus egyház nem sértette meg az egyenlő 

bánásmód követelményét, szegregációt nem valósítottak meg a 13. számú iskolában és ezzel a 

CFCF minden keresetét elutasította a bíróság. A határozatban foglaltak szerint a szabad 

iskolaválasztás és a vallásszabadságra való tekintettel a Huszár-telepi görögkatolikus iskola 

tovább működhet. Ezt az sem akadályozhatta meg, hogy a per során bizonyítást nyert, hogy a 

tanulók szinte valamennyien romák. 

A Kúria megvizsgálta, hogy milyen esetekben van lehetőség elkülönített oktatásra, a 

jogszabályok, de különösen az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján. Azokban az esetekben, ha vallási vagy más 

világnézeti meggyőződésen, nemi, vagy nemzetiségi alapú oktatás kerül megszervezésre. 

Természetesen ennek is vannak még részletszabályai. Jogszerűnek tekinthető az elkülönítés, 

ha a közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választására jön létre a 

fenti elkülönítési formák valamelyike. Továbbá akkor, ha a célja vagy a tanrendje indokolja az 

elkülönült osztályok vagy csoportok létrehozatalát és emiatt az oktatásban résztvevőket 

semmilyen hátrány nem éri illetve, ha az oktatás minősége és tanrendje megfelel az állami 

követelményeknek is. A per során felekezeti, vagy nemzeti oktatásra való hivatkozás lehet 

kimentő indok, körülmény. A görögkatolikus egyház a vallási meggyőződésen alapuló 

cigánypasztorációt végző oktatásra hivatkozott. 

A Kúria álláspontja az volt a határozatában, hogy jogtalan elkülönítés nem valósul meg, ha 

az önkéntesség alapján vallási okokból fenntartott oktatási intézményben folytatott oktatási, 

nevelési tevékenység, a szülők kívánságának megfelelő oktatásban részesíti a gyermekeiket, a 

diákokat hátrány nem éri és az azonos minőségű oktatást is megkapják. Tehát a vallási alapon 

való oktatást a részletszabályok szerint a szülők kezdeményezésére és önkéntes választására 

kellene épülnie, de a Kúria szerint ez a rendelkezés csak az önkéntességet kívánja meg, azaz 

elegendő a szabad akaraton alapuló részvétel az oktatásban. 

A Kúria nem vizsgálta a faji elkülönítés létrejöttét és a szülői kezdeményezés és 

beleegyezés elvét szembemenve a törvény szövegével és szellemével, csak a beleegyezésre 

szűkítette le ezzel jogszerűvé téve a romák elkülönítését a 13. számú iskolában, ezért a CFCF 

a 2015. április 22-ét, a magyar oktatásügy és az integráció fekete napjává kiáltotta ki, amikor 

is megszületett a fenti kúriai ítélet.8 

                                                
8 Kegye Adél: Áldott szegregáció. In Fundamentum, 2015/1. szám, 75-85. o. 
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A jogeset alapján világossá vált, hogy vannak személyek és szervezetek, akik és amelyek 

küzdenek a szegregáció ellenébe, és van, hogy a bírósági döntés is megállapítja a szegregáció 

tilalmát, de még is van olyan döntés, amely megengedi, hogy hazánkban roma fiatalokat 

elkülönítve tanítsanak, vallási oktatásra hivatkozva.  

Az oktatási rendszer következő szintjét, a középfokú iskolarendszert elemzem Kertesi 

Gábor és Kézdi Gábor „A roma és nem roma fiatalok középiskolai továbbtanulása, első 

eredmények a TÁRKI EDUCATIO életpálya felmérése alapján” című kutatás tükrében. 

 A szerzők a kutatásukat a 2006 és 2012 közt nagyszámú mintára, panelfelvételi módszerrel 

10000 fiatal részvételével felvett TÁRKI EDUCATIO életpálya felmérése eredményeivel 

végezték el, és vizsgálták többek közt a roma fiatalok középiskolai továbbtanulási esélyeit, 

eredményességeiket és a középiskola első éveiben történő lemorzsolódások mértékét. 

Azon diákoknak, akik már nyolcadik évfolyamban is hat vagy nyolcosztályos gimnázium 

diákjai, az általános iskola utáni továbbtanulás más aspektusba kerül, mint a nyolcosztályos 

általános iskolába járók számára. Ezt az adatot vizsgálva a fenti felmérésből kiderül, hogy a 

roma tanulók közül gyakorlatilag senki nem járt nyolcadikos korában gimnáziumba csupán 

csak 0,1%-a), szemben a nem roma tanulók 7,3%-ával (Budapesten még nagyobb különbség: 

a romák esetében 0, illetve a nem romák esetében 14,5%). Véleményem szerint ez a 

megfigyelés alátámasztja Mártonfi György szelekciós elméletét, miszerint a roma diákok 

kimaradnak a szelekciós pontok mentén választható jó minőségű iskolák választásából.  

A kutatási eredmények szerint a roma fiatalok megközelítették a nem romák országos 

átlagát a sikeres általános iskolai befejezésben. Az általános iskolát követően a roma tanulók 

8%-a nem folytatja tanulmányait, kiemelkedő arányuk 58%-a kerül szakiskolába; kisebb 

arányba iratkoznak szakközépiskolában 26 százalékuk; és csak elhanyagolható részük 8%-uk 

lesz gimnazista ellentétben a nem roma tanulókkal akik (7 %-kal kevesebben a roma 

diákokhoz képest) csupán 1%-a hagyja abba a tanulmányait az általános iskolával; kisebb 

részük (25 %-kal kevesebben) 23%-a választja a szakiskolát; a szakközépiskolába a diákok 

többsége 42%-a jár (ez 16 %-al magasabb); és gimnáziumba pedig 34%-a iratkozik be (26 %-

kal haladja meg a romák arányát). 

 

A fenti adatokból következik, hogy érettségit adó középiskolában folytatja tanulmányait a 

roma gyerekek alig több mint egyharmada, ez az arány a nem roma fiatalok esetében a 

háromnegyedük.  

A középiskolát megkezdő és a tizedik osztály közepéig vizsgált időszakban a 

lemorzsolódás a roma tanulók esetében 7%, a nem roma tanulók esetében csupán csak  1%. A 
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roma középiskolásoknál még megfigyelhető jelentős arányban az alacsonyabb szintű oktatási 

intézménybe irányuló iskolaváltás, ami a nem roma fiataloknál ritkább jelenség. Az adatok 

alapján a roma tanulók mobilitása a következő módon alakul, a szakközépiskolából közel 

30%-a lekerül a szakiskolába, felfelé a szakközépiskolába csupán csak 4%-a kerül fel 

tizedikre, ugyan ez az adat a nem romák esetében 9% lefelé, szakiskolások 10%-ából lesz 

szakközépiskolás, a nem roma gimnazisták mindössze 4%-a kerül alacsonyabb szintű 

iskolatípusba tizedikre, ellentétben a kilencedikes roma gimnazisták 9%-a szakiskolás, 6%-a 

pedig szakközépiskolás lesz tízedikben.9 

A fenti kutatás befejezését követő eredményeit Hajdu Tamás, Kertesi Gábor és Kézdi 

Gábor „Roma fiatalok a középiskolában, beszámoló a TÁRKI életpálya-felvételének2006 és 

2012 közötti hullámaiból” című tanulmánya tartalmazza. Az előző tanulmány alapján már 

világossá vált, hogy ez a vizsgálat a szakirodalomban elsőként egy teljes középiskolai 

kohorszot képviselő, országosan reprezentatív mintát ölel fel. 2006 és 2012 közt figyelték meg 

a roma tanulók középiskolai eredményességi mutatóit és egyetemi továbbtanulási 

lehetőségüket. A vizsgált populáció középiskolába beiratkozottak csaknem kilencven 

százalékának sikerült valamilyen befejezett középiskolai végzettséget szereznie. A sikertelen 

középfokú tanulmányok aránytalanul nagymértékben sújtotta a roma fiatalokat: a megfigyelt 

hat tanév alatt a roma diákoknak majdnem fele lemorzsolódott, csupán harminc százaléka 

jutott szakiskolai végzettséghez, és a hatodik év végére csak egynegyede rendelkezett 

érettségivel. 

Végkövetkeztetésként, ha a rendszerváltást követő oktatási expanzió általános trendjeihez 

viszonyították és így értékelték a kapott adatokat, megfigyeléseket, akkor két ellentétes 

irányú trendet véltek felfedezni: egyrészt az általános iskolai sikeres befejezések növekvő 

arányát, és ezzel párhuzamosan a középiskolai továbbtanulásban jelentős mértékű 

felzárkózást a társadalom átlagához képest, ezzel ellentétben az érettségi megszerzésének 

esélye, és a felsőoktatási hallgatóvá válás esélyében tovább növekedett a roma tanulók 

leszakadása. 

Mikor a fenti következtetések okait keresték a szerzők a területi szegregációval 

kapcsolatos észszerűnek tűnő magyarázatot egyszerre ki is zárták, mivel Magyarország 

területén többnyire hasonló távolságokra érhetőek el középfokú oktatási intézményekkel jól 

ellátott kisvárosok vagy nagyközségek. A középiskolák vagy azokon belül az érettségit adó 

                                                
9 Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: A roma és nem roma fiatalok középiskolai továbbtanulása. Első eredmények a 
TÁRKI–Educatio Életpálya-felmérése alapján. In Kolosi Tamás-Tóth István György (szerk.): Társadalmi 
riport. TÁRKI, Budapest 2008, 344-362. o. 
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középiskolák földrajzi távolsága (illetve az ebből adódó többletköltség) nem lehet 

magyarázata a roma fiatalok jelentős középiskolai lemaradásainak. 

Az érvényes magyarázat után kutatva, négy problémát vettek górcső alá: a középiskolai 

lemorzsolódásban, az elvégzett középiskola típusában, az érettségi eredményekben és az 

egyetemi továbbtanulásban megnyilvánuló etnikai különbségeket.  

A vizsgálatokból levont eredményekből a következő fontos megállapítás tehető: a 

középiskolai pályafutás végén mért nagymérvű etnikai különbségek összefüggnek az általános 

iskolában megszerezhető alapkészségek súlyos hiányosságaival, melynek okai részben a 

kisgyermekkorra nyúlnak vissza.10 

A romák részvételéről a felsőoktatásban című dokumentum elsőként azt hangsúlyozza, 

hogy a romákkal kapcsolatban nem létezik hivatalos, törvényben is meghatározott definíció.11 

Továbbá nehezíti ennek a területnek a vizsgálatát, hogy hazánkban az etnikai hovatartozásra 

nem rögzítenek adatot, sem születéskor, sem a köznevelési információs rendszerben, sem a 

felsőoktatási információs rendszerben és a felsőoktatási jelentkezési-felvételi adatbázisban 

sem. Az etnikai hovatartozásról a KSH népszámlálásaiból tudhatunk meg adatokat, de ebben 

az esetben sem köthetőek össze az iskolai végzettségi és a foglalkozási adatok az etnikai 

hovatartozást vizsgáló kérdésekkel. A népszámlálások során csupán az elsődleges és 

másodlagos nemzetiségi identitásra, valamint az anyanyelvekre kérdeznek rá. A szociológiai 

adatfelvételek során általában a Kemény István által bevezetett meghatározást használják, ami 

szerint cigány az, akit a nem cigány környezete annak tart, a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet által a TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 számú kiemelt projekt 

keretében 2013-ban, 7000 fős mintán végzett romakutatásban is ezt az elvet használták. 

 

Ebben a 2013-ban, 7000 fős mintán végzett romakutatás eredményei alapján a következő 

megállapítást tették, legfeljebb a romák 80%-a jut el az általános iskola befejezéséig; a 

szakmunkásképző iskola vagy szakiskola elvégzése 17 százalékuknak sikerül; a romáknak már 

csak 4 százaléka léphet be az érettségivel rendelkezők táborába; és mindössze csak 1 

százalékuk rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Ebből egyértelműen látható, hogy egy 

kisebbség szinte elenyésző részének van csak lehetősége felsőfokú tanulmányokat befejeznie. 

                                                

10 Hajdu Tamás – Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló a Tárki Életpálya-
felvételének 2006 és 2012 közötti hullámaiból. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, BWP, 2014/7, Budapest 
2015. 
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Bajusz Klára „Pluralizmus és szegregáció a felnőttoktatásban” című tanulmánya ad 

betekintést a felnőttek számára működtetett oktatási szegmensbe. Elsőként a felnőttoktatás fő 

jellemzőét ismerhetjük meg, ez a pluralizmus, miszerint az oktatási rendszerben egymás 

mellet párhuzamosan, piaci elveken alapuló szerteágazó oktatási szervezetek érhetőek el. A 

felnőttoktatás intézményrendszere kibővült, megjelentek többek közt az autósiskolák, 

nyelviskolák, oktatásszervező cégek, tréningközpontok, szakoktató cégek stb. 

Bajusz Klára a felnőttoktatás funkcióját és szükségességét a következőkben látja: a 

boldogulás elengedhetetlenné vált tere a társadalomban és a munkaerőpiacon is; az 

információk gyors megértése, alkalmazása és az a képesség mellyel a tengernyi új információ 

közül kiszűri az ember a magának fontos, hasznosítható részeket. Ha valaki ezeken a 

területeken lemaradásba kerül az oktatási rendszerben, akkor felnőttkorában még nagyobb 

lesz a hátránya, és kialakul egy polarizált társadalom, Ezt a megosztottságot szükséges a 

felnőttoktatás révén csökkenteni, optimális esetben meg is szüntetni, továbbá a társadalmi 

leszakadás újratermelődését megakadályozni. De a jelenlegi felnőttoktatási rendszer nem 

képes teljes mértékben beteljesíteni a feladatát és nem tudja elérni a számára kitűzött célokat 

állítja a szerző, ez magyarázható a felnőttoktatási rendszer sajátosságaival, úgy, mint a már 

említett pluralizmuson alapuló piaci jelleg, továbbá ebben a rendszerben való szabad akaraton 

nyugvó önkéntes részvétel; a megfelelő tanfolyam, képzési forma, képzőintézmény 

kiválasztásának felelősége; az oktatási rendszerrel kapcsolatos magas szintű információk 

megléte; képesség a megfelelő döntések hozatalához; a biztos anyagi háttér a rendszerben 

való részvételhez. Továbbá az elkezdett oktatási folyamat sikerességéhez hozzájárul annak 

stabil időszerkezeti helye, a megfelelő motiváció, a tanulás során elért sikerélmények. De ez 

mind még kevés emeli ki a tanulmány, mert az ismereteket, szaktudást azonban nem elég 

megszerezni azt az ideális állásra is kell váltani a munkaerőpiacon. 

A felnőttoktatási rendszer hátrányai, nehézségei leginkább azokat a csoportokat, 

személyeket sújtja leggyakrabban, akiknek a legégetőbb szükségük lenne a tanulásra: az 

alapvégzettséget meg nem szerzetteket; a halmozottan hátrányos helyzetűeket; a sérülteket; az 

elítélteket és a szakképzettséggel nem rendelkezőket. Ezek a személyek magas számban a 

halmozottan hátrányos helyzetű roma etnikumhoz tartoznak, és körükben a funkcionális 

analfabetizmus sem ritka jelenség. 

A fenti kisebbségi csoportokhoz tartozók többsége közvetve vagy közvetlenül ki is 

rekesztődik a felnőttoktatásból az említett okokból. Ez azért is elgondolkodtató, mert a szerző 

álláspontja az, hogy napjainkban a munka területén való boldogulás és így a megélhetés 



 21 

garanciája, nem más, mint a tudástőke, az emberi erőforrásgazdálkodás és a kulcsképességek 

megfelelő és tudatos hasznosítása. A szegregáció jelenségére a felnőttoktatásban csak látens 

módon figyelhetünk fel, állítja a kutató, hasonlóan, mint a középfokú oktatási rendszerben, 

mivel az esélyegyenlőtlenség és a szegregáció rejtett módjait gyakran a kirekesztett fél sem 

ismeri fel, mert a jogok érvényesülése, vagy annak hiánya miatt következik be. 

A most bemutatott ördögi köröknek is tekinthető problémákból az egyik kiutat a 

felnőttoktatás egyik szocializációs funkcióját ellátó állampolgári-közösségi-politikai képzés 

jelenthetné. A képzés feladata lehetne, hogy a részvevők megismerjék jogaikat, 

kötelezettségeiket, egy olyan utat, mellyel a közösség, társadalom hasznos tagjává 

válhatnának. A jogrendszer és a társadalmi rendszer alapos megismerését nyújthatná ez a 

képzés. Továbbá felkészíthetné a résztvevőket a megfelelő tájékozódásra a hivatalokban és 

hivatali eljárásokban. Ennek hatása lenne, hogy az itt megtanultak alapján a résztvevő látná 

másképp a világot, nem feltétlenül a környezetre lenne pozitív hatással. A jogok és a 

kötelezettségek ismeretével, felelősségteljes döntési képesség birtokában a környezetüknek 

való kiszolgáltatottságuk is megszűnne, ezáltal a szegregáció, hátrányos megkülönböztetés 

veszélye is csökkenne.12 

Területi szegregáció 

Az oktatásban megjelenő szegregációt követően a területi szegregáció jelenségét elemzem, 

vizsgálva, hogy milyen mértékben és arányban érinti a romákat a lakhatási szegregáció. 

Baranyi Béla, G. Fekete Éva és Koncz Gábor, „A roma szegregáció kutatásának területi 

szempontjai a halmozottan hátrányos helyzet encsi és a sellyei-siklósi kistérségekben” címmel 

megjelent kutatásban az elemzések a romaproblematika és az úgynevezett „elcigányosodási” 

folyamatok által érintett plurális, hátrányos, sőt halmozottan hátrányos helyzetű kistérségekre 

terjedtek ki, különösen a lakóhelyi szegregáció kérdéskörére. A vizsgálat során nagy 

hangsúlyt kapott a vizsgálati célterület kiválasztása, mert felmerült a kistérségi dilemma, 

mivel pontosan körül kellett határolniuk azt a kistérséget, egyáltalán térséget vagy 

tájegységet, esetleg településcsoportot, amely valóságosan tükrözi a romaproblematika 

összefüggéseit Baranya, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. Végül 50 település került 

be a vizsgált települési mintában, ezek a 30 települést magában foglaló Sellyei kistérség és a 

20 siklósi település, a néprajzi értelemben vett Ormánság, Ezek az ország gazdasági-

társadalmi szempontból egyik legelmaradottabb kistérségei. A választás továbbá azért volt 

                                                
12 Bajusz Klára: Pluralizmus és szegregáció a felnőttoktatásban. In Tudásmenedzsment, 2000/2. szám, 42-47. o. 
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helyes, mert ezeken a területen tudták leginkább megfigyelni az összefüggéseket, egy terület 

mérete, gazdasági potenciálja, az állás lehetőségek nagysága, illetve a cigány népesség száma, 

aránya és társadalmi-gazdasági helyzete közt. A kutatás kiinduló megállapítás, hogy azokon a 

településeken, ahol kilátástalan a gazdasági helyzet, alig van álláslehetőség, és nagyobb 

számban fordulnak elő az egyre nehezebb körülmények között élő cigányok, ellentétben a 

jobb adottságú településekkel. Ez nem véletlen, mert az ideális helyzetben lévő településekről 

a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő cigányság fokozatosan kiszorul a mostohább 

feltételeket nyújtó településekre. Ennek a következménye, hogy a jobb helyzetben lévő 

települések környezetében megindul egy „elcigányosodási” folyamat. A vizsgált két térségben 

előtérbe kerül a romakérdés, ezt a meglévő társadalmi-gazdasági ,foglalkoztatási, szociális és 

iskoláztatási problémákkal magyarázzák a kutatók, leszögezve, hogy a szegénységgel szinte 

törvényszerűen együtt jár a roma etnikum települési, majd területi 

koncentrációja/szegregációja, és ezzel együtt a szociális, kulturális ellehetetlenülése is. 

Ezen állítások alátámasztása végett először egy áttekintést kapunk, arról, hogy miért és 

hogyan váltak e két településcsoport falvai periferikussá és gazdasági és infrastruktúra 

szempontjából is életképtelenné. Ennek is köszönhető, hogy az 1960-as és az 1970-es évektől 

az addig telepeken élő cigányok a tanácsok támogatásával a megüresedő házakba beköltöztek 

Gilvánfára, ahol az 1920-as évek elején jelent meg az első roma és az évszázad második 

felére a folyamatos elvándorlások következtében teljesen cigányok lakta településsé vált. 

A már említett életképtelenné válás egyik oka a rossz infrastruktúra, a megyeszékhely 

megközelítésének nehézkessége. Az Ormánságban még nem vezették be a vezetékes gázt és 

az ivóvízellátásban, szennyvízhálózat kiépítésében is nagy lemaradások vannak. A 

kereskedelemben, az oktatási rendszerben és az egészségügyi ellátásban is alapvető 

hiányosságok találhatóak.  

A kutatást végzők minden településen megfigyelték a romák jelenlétét, és a magas 

természetes szaporodásuk miatt az általános iskoláskorú lakosság körében a roma etnikum 

arányát jóval magasabbnak találták, mint a teljes népességen belüli arányokat. Illetve arra a 

jelenségre hívták fel a figyelmet, miszerint az ellentétes irányú demográfiai és migrációs 

folyamatok eredményeként a cigány lakosság többségbe kerülését követően fokozatosan 

természetes etnikai homogenizálódás következik be. A kutatás eredményéből látható, hogy a 

vizsgált térségekben a legnagyobb probléma egyértelműen a rendkívül magas 

munkanélküliségi ráta, és itt is elmondható, hogy a cigányság nagy része kívül esett a legális 

álláspiactól, vagy munkavállalása csupán bizonytalannak, rapszodikusnak tekinthető. 

Összességében megfogalmazásra kerül a tanulmányban, hogy a cigányság hátrányos 
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helyzetben van a munkaerő-piacon, és az integrációja nagyon alacsony szintű, ennek fő oka az 

alacsony iskolázottság. De a térségek tekintetében cáfolják a szerzők, hogy a munkanélküliség 

kizárólagos okának az alacsony iskolázottság lenne tekinthető, mivel helyben még a 

diplomások számára sem adódnak sokkal jobb lehetőségek. Az általános iskolát kis számban 

elvégzők, a többségi társadalomhoz képest kisszámú szakképzettséggel és középfokú 

végzettséggel való rendelkezés annak a lehetőségét is kizárja, hogy például egy-egy 

munkavállaló a megyeszékhelyen, jobb pozícióban elhelyezkedve, pozitív példát mutathasson 

a szűkebb környezetének. Még egy fontos elemét emelték ki az iskolázottság hiányának, 

miszerint megfigyelhető egy bizonyos körforgás, amelyben e térségek fokozatos 

leértékelődése során, a letelepedők nagy része visszavándorló, mert máshol nem tudtak 

megkapaszkodni. Véleményem szerint a magasabb iskolázottsági mutatók egyrészt a 

munkáltatók magasabb számú megjelenéséhez is vezethetne, mert ha lenne képzett munkaerő, 

vonzóbb lehetne e térség a vállalkozók részére. De amennyiben elfogadom azt a lehetőséget 

is, hogy az infrastruktúra hiánya miatt sem szeretnének a cégek ezen a térségen megjelenni, a 

romák máshova költözködésében nagy szerepe lehetne a magasabb iskolai végzetség, a 

megfelelő szaktudás, az érettségi, vagy a diploma megléte. Szerintem szoros össze fügésben 

van, hogy az elköltözött romák máshol sem tudtak érvényesülni és visszatértek a megfelelő 

tudás nélkül, mert megfelelő tudással, iskolai végzetségekkel jó állásokhoz ezzel 

jövedelemhez, lakhatáshoz is juthattak volna. 

A kutatás következő fontos eleme, mikor arra keresi a választ, hogy az együttélés térbeni 

keretei mennyiben befolyásolják a cigány lakosok integrálódásának lehetőségeit, arra a 

következtetésre jutva, hogy nem figyelhető meg közvetlen ok-okozati összefüggés, mert a 

területileg integráltan élő cigány népesség körében nem következik be minden esetben 

életmódbeli változás is. A roma közösségek tagjainak többnyire fontosabb a közösségben való 

munkavállalás a többségi társadalom tagjaival, mert a lakóhelyek elválása nem mindig jár 

automatikusan együtt a teljes elkülönüléssel is. 

Ez a következtetés ismét összhangban van a hipotézisemmel, miszerint a társadalmi 

érintkezések során az oktatás és az abból eredő megfelelő munkahely a legfontosabb 

szegregációt megszüntető tényező.  

A kutatást végzők végső konklúziói, hogy a vizsgált két területen a cigányok magas 

arányban jelennek meg az egyes településeken, ennek következménye a helyben megjelenő 

feszültségek, problémák, de napjainkra leginkább meghatározó a szegregáció térségi-területi 

dimenziói. Valószínűsíthető, hogy a cigányság száma a térségen belül növekszik, ezzel 

megtörténik a területi kiegyenlítődés, ami Magyarország népességének arányait tekintve éles 
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polarizációt okozhat. Egy sötét jövő képe tárul elénk a kutatási eredmények alapján, miszerint 

a már vázolt folyamat eredményeképpen a cigány többségű falucsoportok a szomszédos 

falvakat magába olvasztva egyes területek teljes „elcigányosodásához” vezet. Így térségi 

szintűvé fog válni a szegregáció problematikája, ha e tendenciák változatlanul folytatódnak, 

további hanyatlással fog járni, akár a roma és nem roma lakosság közti szembenállás is 

megjelenik/felerősödik. Ezek a térségek megöröklik a település szintű problémákat is 

beleértve a szegregáció következményeit is, melyek ezt követően területi szintű problémává 

válnak és generációkon keresztül öröklődnek tovább. A tanulmány szerzői összefoglalásként 

megállapítják, hogy kimondva-kimondatlanul úgy látszik, hogy a mindenkori közhatalom is 

lemondott ezekről a településekről, az ott élő embereket, és a felzárkóztatásukra nem áldoz 

kellő figyelmet.13 

Annak bizonyítására, hogy nem egy elszeparált, ritka folyamat játszódik le az Encsi és a 

Sellyei-kistérségekben, Ladányi János „Szegregáció és rehabilitáció Budapesten” című 

tanulmánya szolgál jó példának, ahogy bemutatja hazánk fővárosában lezajló folyamatokat. 

Budapesten már az 1960-as évek közepétől-végétől elindult az a folyamat, mely szerint a 

város budai, hegyvidéki részén fokozatosan alakult ki egy nagyobb, társadalmilag homogén 

társasházas övezet, ahol szinte egyedülállóan nagymértékben tömörülnek a magas státusú 

népességbe tartozó személyek. Ellenkező folyamatként pedig Pesten, leromlott bérházas 

területeken, létrejött egy homogenizáló, a cigány népességhez tartozó embereket koncentráló, 

és folyamatosan növekvő gettósodó terület. A rendszerváltást követően már egy másfajta 

gettósodási folyamat is megfigyelhető a fővárosban. Az addigi gyakorlattal ellentétben a 

gazdaságilag felzárkózó családok, nem a gettón belül változtatták lakóhelyüket, hanem azon 

kívül nagy családi házakba költöztek vagy Budapest külső kerületeibe vagy valamelyik 

városkörnyéki településre. Mivel nem volt egyéb társadalmi csoport, akik tagjai jelentkeztek 

volna a legleromlottabb területeken megüresedő lakásokba. így csak a legelesettebb cigány 

családok maradtak az ezáltal területileg széttöredező gettóban.  

Ladányi János megállapította, hogy a fővárosban inkább a több részen elhelyezkedett, 

kisebb területű, nagymértékben homogén összetételű etnikai gettók alakultak-alakulnak ki. Az 

etnikai gettók létrejöttével, a térbeni, társadalmi és etnikai hátrányok összeadódásával egy 

                                                

13 Baranyi Béla– G. Fekete Éva– Koncz Gábor: A roma szegregáció kutatásának területi szempontjai a 
halmozottan hátrányos helyzetű encsi és a sellyei–siklósi kistérségekben. 
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/eselyegyenloseg/tudasbazis/moi_cig_nep_kut_gyorsjel/baranyi_gfekete_konc
z_roma_szegregacio_ter_szempontok_moi_cig_nep_kut_gyorsjel.pdf (Letöltés: 2018. 02. 21.)    
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újfajta, szélsőségesen erős kirekesztődés jött/jön létre. Ehhez már kevés a nagyvároson belüli 

összefüggések vizsgálata, a településrendszert a strukturális hátrányok tükrében is vizsgálni 

kell. Az így is nagy területre kiterjedő széttöredezett etnikai gettók kialakulását a kutató csak 

egy átmeneti időszaknak véli, valószínűsíti, ha számottevő javulás nem lesz a roma népesség 

munkaerő piaci és szociális helyzetének terén, újra meg fog indulni a szegény és a 

kvalifikálatlan cigányok felköltözése Budapestre, és így a fővárosi etnikai gettók térbeni 

koncentrációja is újra megindulhat.14 

A fentiek alapján jól látható, hogy a roma lakosságot nagymértékben sújtja a szegregáció 

minden fajtája. Véleményem szerint a szegregáció fogalmában leírt lakhatási szegregációból 

következő intézményi elkülönítés az ok-okozat nem megfelelő relációban helyezkedik el, 

mert az intézményi, tehát az oktatási szegregáció határozhatja meg leginkább egy ember 

későbbi jövedelmi, anyagi helyzetét és ebből következően nyílik lehetőség a lakhatás 

körülményeinek megválasztására, megváltoztatására. Tehát, ha meg van a megfelelő 

képesítési alap a jövedelmi, anyagi lehetőségek kialakításához, akkor adott a körülmény a 

szegregáció megszüntetésére. Álláspontom szerint az oktatásban meglévő szegregáció 

megszüntetésével a területi szegregációt is meglehetne szüntetni, de a területi szegregáció 

megszüntetésével nem szüntethető meg az oktatási szegregáció és a területi szegregáció újra 

kialakulhat rövid időn belül. Illetve a területi szegregáció kevésbé gátolja a megfelelő 

oktatásban való részvételt, mint ahogy a nem megfelelő oktatásban való részvétel kialakítja a 

területi szegregáció létrejöttét. 

A romák vagyoni-jövedelmi helyzetét, valamint azt a problémát vizsgálva, hogy vajon 

szegregálva vannak-e és, ha igen, akkor milyen mértékben, kijelenthető, hogy a kutatót az 

elvégzett empirikus kutatási vizsgálatok alapján nem igazán érhetik meglepő eredmények. Az 

alábbiakban a Fónai – Fábián – Filepné – Pénzes kutatócsoport északkelet-magyarországi 

régióban folytatott empirikus kutatási tapasztalatai nyomán született tanulmány alapján 

tekintem át a kérdéskört.15 A tanulmány az általuk folytatott kutatások tapasztalatait elemzi és 

összegzi, egyúttal összeveti tapasztalataikat a magyarországi és nemzetközi szakirodalmi 

eredményekkel. A tanulmány a 2003-as Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei reprezentatív minta 

alapján a háztartások, valamint a háztartásokban élők helyzetét vizsgáló; a 2004-es, 

ugyanezen megyében 500 roma háztartás helyzetét, valamint a háztartás tagjai iskolai 

végzettségét, gazdasági aktivitását, egészségi és mentális státuszát kérdőívvel vizsgáló; végül 
                                                
14 Ladányi János: Szegregáció és rehabilitáció Budapesten. http://epa.oszk.hu/00000/00003/00040/ladanyi.html 

(Letöltés: 2018. 02. 21.)  
15 Fónai Mihály – Fábián Gergely – Filepné Nagy Éva – Pénzes Mariann: Szegénység, egészség és etnicitás. 

Északkelet-magyarországi kutatások empirikus tapasztalatai, in Szociológiai Szemle, 2007/3-4. szám, 53-81. o.  
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a 2004-ben Hajdúböszörményben a város összes roma háztartását vizsgáló kutatás 

eredményét ismerteti, a térségben élő romák szociális helyzetére és egészségi állapotára 

fókuszálva. A szerzők kitérnek még többek között az underclass, a szegénység, és az etnicitás 

összefüggéseire is.  

A kutatás egyik kiemelendő eredménye a romákkal térben együtt élő alacsony státuszú 

nem roma lakosok mutatóinak elemzéséből eredő következtetés. Eszerint a „szegénység 

etnicizálódása” tézis mellett a „szegénység etnicizál” tézist is bizonyítottnak látták a szerzők. 

Ez azt jelenti, hogy mivel a hasonló társadalmi helyzet, úgy, mint az alacsony iskolai 

végzettség, az alacsony foglalkoztatottság, a magas eltartotti létszám, az alacsony jövedelmek, 

és a térbeli elkülönítés egy ún. underclass típusú kirekesztéshez vezetnek, ez pedig 

hozzájárulhat az eme csoportba tartozók „etnicizálásához”. Ez azt igazolta, hogy a „másság” 

konstruálódásánál a hasonló strukturális helyzet komoly szerepet játszik, függetlenül az 

érintettek identitásától. Ekként azt az állítást is bizonyították a szerzők a kutatásuk révén, 

hogy a „szegénység etnicizál”; de az a hipotézisük is igazolódott, miszerint az underclass 

hatálya alá nem kizárólag csak romák tartoznak.  

Számomra a romák vagyoni és jövedelmi állapotára vonatkozó eredmények bizonyultak a 

legfontosabbnak; nem hanyagolható el persze, hogy a kutatás a jövedelmi szegénység mellett 

kitért a lakásszegénység, a vagyoni depriváltság, az életkörülmények depriváltsága, és a 

szociálpolitikai szegénység problémáinak körére is.  A témám szempontjából mégis főként 

egy mutató emelendő ki; ez pedig a romák körében az egy főre eső jövedelem, mely a vizsgált 

években tizenhat-húszezer forint körül alakult; ez a jövedelem csupán az országos lakossági 

jövedelmek egyötödének felel meg, és a vizsgált megyét illetően a lakossági jövedelmek 

egyharmadát teszi ki. A kutatók eredményei szerint a relatív szegénységi mutató alapján a 

romák 90 százaléka tekinthető szegénynek. A lakásszegénység és a fogyasztási szegénység a 

megyében élő romák legalább felét érinti. A szociálpolitikai szegénység vizsgálatánál – mivel 

azt az eredeti definíciót vették a kutatók alapul, miszerint azok számítanak szegénynek, akik 

legalább egy ellátásban részesülnek – arra az eredményre jutottak, hogy a megyében lakó 

cigányok csaknem 40 %-a tekinthető szegénynek.  

 A kutatók által vizsgált átlagos havi háztartási jövedelmeket figyelembe véve a roma 

háztartásokban a létminimum értékénél alacsonyabb háztartási jövedelmek a leginkább 

jellemzőek. A tanulmány szerint a jövedelmi helyzetet a háztartás/család nagysága jelentősen 

befolyásolja, azaz minél több gyermek van a roma családokban, annál nagyobb a 

valószínűsége, hogy a háztartás jövedelme a létminimum alatt alakul. A kutatók az etnikai 

hovatartozás és a szegénység között is összefüggést látnak. 
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A cigányság egészségi állapotára kitérve a tanulmány eredményei alapján a szív-és 

érrendszeri betegségek, az agyi keringési zavarok, a gyomor-és nyombélfekély, a légzőszervi 

betegségek, az asztma, valamint az idegi-és pszichés betegségek gyakoribbak, mint a nem 

romák esetében.  

A tanulmány alapján látható, hogy az északkelet-magyarországi régióban megvalósul a 

romák jövedelmi szegregációja, a szegénység pedig esetükben rendkívül nagy arányban 

fordul elő. A cigányok által szolgáltatott jövedelmi adatok alapján a romák körében a 

szegénység kilenctized körüli arányt mutat. De hogy ne csak egy régióról kapott információk 

alapján kelljen általánosítanunk, és képet alkotnunk a cigányság jövedelmi-vagyoni 

helyzetével kapcsolatban, a következőkben a szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott 

vizsgálatára is ki kell térnünk a roma lakosság körében. Ennek során a Koltai Júlia által 

szerkesztett, 2013-ban végzett kutatás eredményeit publikáló és bemutató tanulmány 

megállapításait veszem alapul.16 A kutatást 7.000 fő részvételével végezték el, és a 

megkérdezettek kiválasztását ún. többlépcsős csoportos mintavétellel választották ki. 

Cigánynak azt tekintették, akik a Kemény István-féle elvnek megfeleltek. A megkérdezések 

245 településen folytak. 

A válaszok kiértékelésével a Munka, képzettség, jövedelem területén az alábbi 

következtetéseket vonta le a  szerző: a cigányság életkörülményeit is leginkább a 

foglalkoztatottság határozza meg. Amennyiben egy elképzelt piramisban rangsoroljuk az 

életkörülmény alapján a csoportokat, akkor legfelül, és egyben a legkedvezőbb helyzetben 

mindig a valamilyen munkaviszonyban állók helyezkednek el; őket követik a 

közfoglalkoztatottak, majd az inaktívak. Itt a szerző kiemeli a nyugdíjasokat, gyermekeket, 

nevelőket, tanulókat, eltartottakat; végül a piramis aljára a munkanélküliek kerülnek. 

Magyarországot nemzetközi viszonylatban eléggé hátrasorolják a lakosság munkaképes korú 

foglalkoztatottságát tekintve, mivel a munkaképes korú lakosság mintegy 60%-át éri csak el a 

foglalkoztatási arány, de a cigányság körében még sokkal alacsonyabb: még a 20%-ot sem 

érte el ez az érték 2013-ban. 

A cigányok legtöbben a munkanélküliek táborát gyarapítják, mert az országos 7%-kal 

szemben ők a 27%-os magas arányú munkakeresők táborát alkotják. Ha a szerző 

következtetését egy személygépkocsi példáján keresztül szeretném szemléltetni, akkor az élet 

minőségét az autó típusa jelenti. A képzeletbeli piramis alapján, ha valaki minél magasabb 

kategóriában helyezkedik el a piramis négy csoportja közül, annál jobb típusú autóval 

                                                
16 Koltai Júlia (szerk.): A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében. 

Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet – Folprint Zöldnyomda Kft., Budapest, 2013. 
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rendelkezik. A szerzők a kutatásaikban tovább haladva a foglalkoztatottság alapjául az iskolai 

végzetséget tették. A saját példámnál maradva, nem mindegy, hogy abba a bizonyos típusú 

autóba milyen erős motor kerül. Mert a motor az autó lelkének tekinthető: ez fogja eldönteni, 

hogy elindulhat-e az autó. A szerző a kutatásában megállapította, hogy minél magasabb 

iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy a négy 

státuszcsoport közül a legfelsőbbe kerül, azaz a piramis legfelső szegmensébe a dolgozók 

közé fog tartozni. Ezt bizonyítványokban kifejezve például a nyolc általánost végzettekhez 

képest egy felsőfokú végzettségű hússzoros eséllyel tud elhelyezkedni, de még egy 

szakmunkásnak is hétszer nagyobb az esélye állást találni.  

A kutatás adatai szerint a cigányság iskolai végzetségét tekintve 80%-uknak van esélyük 

elvégezni az általános iskolát, de az érettségi, a felsőfokú végzettség megszerzése csak egy 

maroknyi kisebbség előtt létező alternatíva, mert ez a „bravúr” mindössze a cigányság 4, 

illetve 1%-ának sikerülhet. Ezzel szemben a kutatás idején a teljes magyar társadalom 

mintegy fele rendelkezett középfokú vagy annál magasabb képzettséggel. Végül az élet 

minőségét megvizsgálva a szerző a jövedelem forrását, és leginkább nagyságát elemezte, mert 

a megfelelő mennyiségű jövedelem/vagyon járul hozzá a jó életminőséghez. A példámban az 

autóval elérhető célokat, és az utazás élvezhetőségét az elérhető sebesség nagysága határozza 

meg. Az adatok alapján a magyar lakosság körében a teljes jövedelem kétharmada 

munkajövedelemből származik, 30%-a valamilyen állami transzfer jövedelem, úgy, mint 

nyugdíj, gyes és így tovább, és csupán csak 3% minősül egyéb jövedelemnek; ezzel szemben 

a cigányság tagjainál az arányok éppen fordítottak: a munkából származó jövedelmek a teljes 

jövedelemnek csupán 30%-át adják ki.  

A jövedelmi/vagyoni helyzet elemzésével megállapította a szerző, hogy a cigányság nem 

alkot egy homogén réteget, amelynek tagjai valamennyien a társadalom legalsó csoportjaiba 

tartoznak, hanem nagyon szegény, és viszonylag jómódú cigányok is vannak. Az is 

megállapításra került, hogy a cigányság legmagasabb vagyoni/jövedelmi helyzetbe tartozó 

10%-a, a teljes magyar társadalomnak csak a hetedik tizedébe tartozik.; tehát a leggazdagabb 

rétegbe tartozó cigányság havi egy főre jutó átlagos jövedelme nagyon messze van a magyar 

lakosság leggazdagabb tizedének átlagos jövedelméhez képest. Még az is megállapításra 

került az eredmények alapján, hogy a szegény és gazdag cigányok, valamint a szegény és 

gazdag „nem cigányok” között is éppen egyforma a vagyoni/jövedelmi távolság.  A szerző 

végső megállapítása, hogy a cigányság számára mást jelent a szegénység és a gazdagság, mint 

a magyar társadalom részére. A végső megállapítást a példámra levetítve, a cigányság tagjai 

csak olyan autóval rendelkezhetnek, melynek a végsebessége sokkal kisebb lehet csupán, mint 
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a nem cigány autók esetében; egyszóval a cigányoknak lassabban kell haladniuk a céljaik 

elérése során, és az utazást sem élvezhetik annyira.17  

Összefoglalóan, a tanulmány eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a 

vagyoni/jövedelmi helyzet alapja az iskolai végzetség és a munkahely megléte. A cigányság 

iskolai végzetség szempontjából nagyon rossz helyzetben van: nagyon kicsi az érettségizettek, 

és a felsőfokú tanulmányokat végzettek száma. Ebből eredően a cigányság körében magas a 

munkanélküliség, csak kevesen rendelkeznek megfelelő munkaviszonnyal. Akik mégis 

rendelkeznek állással, azok sem érik el azt a vagyoni/jövedelmi helyzetet, mint a „nem 

cigányok”. Ismét a gépkocsis példával élve, a cigányság autójában nincs megfelelő motor; ha 

mégis van, az nagyon gyenge, és az autó típusa sem olyan jó, mint a „nem cigányoké”; végül 

az autó sebessége sem veheti fel a versenyt a „nem cigányok” autóiéval. De azt is 

kijelenthetem, hogy a legtöbb cigány kénytelen autó nélkül, gyalog járni; aki mégis 

rendelkezhet valamilyen személygépkocsival, az sem fogja soha utolérni a többségi 

társadalom autósait. 

A romák vagyoni/jövedelmi helyzetét vizsgálva a fenti tanulmányok konklúziói alapján 

kijelenthetem, hogy a sajátos társadalmi helyzetük alapján a vagyoni/jövedelmi szegregáció is 

megvalósul. Véleményem szerint elsősorban az iskolai szegregáció egy következménye a 

munkahelyi kiközösítés is; ezáltal a dolgozni kívánó romák közül is csak kevesen tudnak jó 

fizetést kínáló munkahelyekre elhelyezkedni, ekként a társadalom szegény szegmensébe 

szorul a cigányság nagyobb része. 

 
 

b) A kirekesztettség és a bűnözés összefüggéseivel foglalkozó 
kriminológiai irányzatok bemutatása18 

 
A társadalomtudomány területén általában véve is megfigyelhető, hogy az egyes 

társadalmi jelenségeket, intézményeket és entitásokat illetően nem állnak rendelkezésre 

egységesnek számító, egzakt, mindenki által elfogadott és konszenzus-képes munkafogalmak. 

Nincs ez másként a szociológia és a kriminológia „terepasztalán” sem, így talán nem számít 

meglepőnek, hogy a kirekesztettség és a bűnözés összefüggéseit magyarázó elméleti 

irányzatok meglehetősen széles skálán mozognak, valóságos kakofóniát alkotva. Az alábbi 

fejezetben – az előző metafora ívéhez igazodva – a különböző „akkordokat” felvonultató 

                                                
17 Koltai: i. m. (2013) 
18 Az alábbi fejezet a következő publikáció átdolgozása nyomán született: Bodnár Zsolt – Pongrácz Alex: A 

kirekesztettség és a bűnözés összefüggéseivel foglalkozó kriminológiai irányzatok bemutatása, in Magyar 
Bűnüldöző, VIII. évfolyam, 1-2. szám (2017), 53-63. o.  
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irányzatok szemrevételezésével, és főbb elméleti megállapításainak bemutatásával igyekszem 

górcső alá venni az említett elméleti irányzatokat. 

Amint az ismert, az emberi viselkedés mozgatórugóinak tudományos igényű vizsgálata az 

ipari forradalmak kibontakozásával függ össze; ez a fajta elemzés tulajdonképpen az 

indusztriális társadalom nyomában megjelenő negatív társadalmi következmények 

bekövetkezését követően kezdte meg pályáját. A vallási és metafizikai okfejtéseket és 

magyarázatokat maguk mögött hagyó, és a társadalmi tények vizsgálatára fókuszáló 

tudományos analízis nem véletlenül a jelzett korszak fejleményeinek hatásaira indulhatott 

„hódító útjára”. Giddens szerint az ipari forradalom, majd az 1789-es francia forradalom 

indukálta „változások lerombolták a hagyományos életformákat, ezért a gondolkodóknak is új 

módon kellett értelmezniük a társadalom és a természet világát. A fordulópontot az jelentette, 

hogy a vallás helyett a tudományt állították a világ megértésének szolgálatába.”19  A jelzett 

„irányváltásnak” köszönhetően tehát teret kezdett nyerni az a paradigma, amely a „világ 

varázstalanítását” elvégezve, a társadalmi tényeket társadalmi tényekkel kívánta 

magyarázni,20 és világos elemzéssel kívánt szolgálni arra a folyamatra nézve, amelynek során 

„a szociális kohéziót garantáló normák a társadalmi munkamegosztás jelentős kiterjedése 

során” válságba kerültek.21  

A technikai találmányok haladásával, a termelés egyre intenzívebbé válásával, a formálódó 

világgazdaság és világforgalom keletkezésével az ennek nyomában járó pozitívumokon túl – a 

tömegnyomor megjelenésével is összefügg. Mandello szerint a „gazdasági forradalom 

nyomán járó tömegnyomor (…) teljesen új, hirtelen beállott viszonyok között jött létre; 

enyhítésére [pedig] a társadalom nem tudott megfelelő szerveket alkotni. Az ellentét a szegény 

                                                
19 Giddens, Anthony (2006): Szociológia. Második kiadás. Osiris Kiad, Budapest, 2008, 29. o.  
20 Utalás Émile Durkheim és Max Weber téziseire. Durkheim a társadalmi tények megfigyelésével 

összefüggésben az alábbi szabályokat állította fel: a társadalmi tényeket dolgoknak kell tekintetnünk; 
módszeresen meg kell szabadulnunk a téveszméinktől; csak a jelenségek olyan csoportját választhatjuk a 
kutatás tárgyául, amelyet előzőleg már meghatároztunk; a társadalmi tények olyan vonatkozásai kell 
szemügyre venni, amelyek könnyedén elválaszthatók az egyéni megnyilatkozásaiktól. Erre nézve bővebben 
lásd Durkheim, Émile (1895): A szociológia módszertani szabályai (Ford.: Ádám Péter), in, Felkai Gábor – 
Némedi Dénes – Somlai Péter (szerk.): Olvasókönyv a szociológia történetéhez. I. kötet. Új Mandátum 
Könyvkiadó, Budapest, 2000, 272-313. o. Ami Weber varázstalanítási elméletét (Entzauberung der Welt, a 
világ varázslat alóli feloldása) illeti, tömören arról van szó, hogy egy racionalizációs folyamat menetében egyre 
nagyobb mértékben „előtérbe kerül az intellektualizmus”, és egyre inkább „kiszorítja a mágiába vetett hitet – 
amivel párhuzamosan a világban végbemenő folyamatok felszabadulnak a varázslat alól”. A világban zajló 
folyamatok ekként elveszítik mágikus értelmüket, és a korábbinál „sokkal nyomatékosabban merül fel a 
követelmény a világgal és az életvitellel mint egésszel szemben, hogy egyik is, másik is [a] jelentésének 
megfelelően, és értelmesen rendezett legyen.” Lásd Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő 
szociológia alapvonalai 2/1. A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái. (Ford.: Erdélyi 
Ágnes). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992, 209. o.   

21 Musto, Marcello: Az elidegenedés koncepciójának újragondolása, in Eszmélet, 26. évfolyam, 103. szám 
(2014), 58. o.  
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és a gazdag, az alsó és a felső osztályok között mindinkább élesebbé vált. A kereskedő-

fejedelmek és az ipari lordok álltak az egyik oldalon, és a nyomorult szegények milliói a másik 

oldalon. A kevés kézen lévő nagy gazdagsággal szemben a milliók vagyontalansága. (…) A 

versengő spekuláció következtében a termelés állandósága megszűnik. Fejlődés és pangás 

váltják egymást, s bekövetkezik a kapitalisztikus termelést jellemző válságok időszaka. (…) A 

városokba tömörülés is nyomort hoz, mert a közegészségügy még ismeretlen. (…) a gyáripar 

kísérő jelenségeként fellép a női-és gyermekmunka.”22 Ahogy Dános és Kovács is utaltak rá, 

az ipari-gazdasági forradalmat hamarosan egy társadalmi követte, amelyben az elkeseredett 

munkásság dühe olykor csoportos gyújtogatásokban, fosztogatásokban, gyár-és 

géprombolásokban tört felszínre – azaz a kriminalitás is felütötte a fejét. A bűnözés persze – 

mint Durkheim óta tudjuk – minden társadalomtípusban előforduló, patologikus jelleget 

hordozó, ám mégis „normális jelenség”,23 de a jelzett korszakban az éppen csak formálódó 

szociológiai diszciplína képviselőinek egy egyre mélyülő válság szimptómáit mutató 

társadalmi és gazdasági szisztéma tárgyilagos analízisére kellett vállalkozniuk. Egy olyan 

szituáció lehetőleg objektív leírásával kellett tehát szolgálniuk, amelyben az állam alig 

folytatott a szolidaritásra és társadalmi egyensúlyra törekvő szociálpolitikát, amelyben az 

egyenlőségi viszonyok óhatatlanul csorbultak, és amelyben a háborítatlan piacgazdaság 

keveseket tett gazdaggá, sokakat viszont annál szegényebbé,24 s amely így a kriminalitás 

bölcsőjeként is szolgált. Amint arra a fentiekben már utaltam, a bűnözés okait fókuszáló 

elméletek különböző magyarázatokkal szolgáltak a kriminális jelenségekre nézve. Az 

alábbiakban ezeket tekintem át. 

 

Anómia-elméletek 

Az anómián annak eredeti – még 1591-ből fennmaradt – jelentése szerint valamilyen 

általános zűrzavar, kétség és bizonytalanság előidézését értették.25  A kifejezést a 

későbbiekben Émile Durkheim francia szociológus töltötte meg a mai napig széles körben 

használatos jelentéstartalommal. Durkheim az említett fogalmat első ízben az 1893-ban 
                                                
22 Idézi: Dános Árpád – Kovács Gábor: A szocializmus története. A szociális eszmék fejlődése a modern 

szocializmusig. A Pantheon Irodalmi Intézet Részvénytársaság Kiadása, Budapest, 1925, 256-257. o.  
23 Durkheim, Émile: A bűnözés normális jelenség, in Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára (szerk.): A deviancia 

szociológiája. Szöveggyűjtemény. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület – ELTE Szociológiai Intézet 
Szociálpolitikai Tanszéke, Budapest, 1996, 9-15. o.  

24 A szabadversenyes kapitalizmus krízisének mélyrehatóbb, politikai gazdaságtani szempontú elemzésére nézve 
lásd Pongrácz Alex: Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben – avagy megszelídíthető-e 
a globalizáció? Kézirat. Budapest-Győr, 2017, 48-53. o.  

25 Dahrendorf, Ralf: A modern társadalmi konfliktus. Gondolat Kiadó, Budapest, 1998, 257. o.  
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napvilágot látott doktori értekezésében használta, amely a Társadalmi munkamegosztásról 

címet viselte (s ekkor még az anómiás munkamegosztás kontextusában tűnt fel a kifejezés, a 

munkamegosztás patologikus, abnormális változataként).26 Az anómia fogalmának 

részletesebb – s közismertebb – kifejtésére 1897-ben, Az öngyilkosság (Le Suicide) című 

szociológiai munkájában kerített sort a társadalomtudós.  

A mű a tematikáját tekintve azokat a jelenségeket igyekezett górcső alá venni, amelyek egy 

konkrét társadalomban az öngyilkosságok jelzőszámainak növekedését eredményezik, és 

szemléletmódjában Durkheim a – korábban érvényesülő pszichológiai magyarázatokkal 

szemben – a társadalmi tényezők szerepét kívánta kidomborítani.27 Művének újdonsága tehát 

abban rejlett, hogy a korábbi pszichologizáló okfejtésekkel szemben kifejezetten úgy vélte, 

hogy az életének önkezével véget vető személy tette mögött társadalmi hatások (vagy azok is) 

állnak, így e deviáns cselekedet „motivációi” között is rálelhetünk a társadalmi tényezők 

szerepére.  Ettől kezdve olyannyira bevettnek számított az öngyilkosság társadalmi 

kontextusban történő elhelyezése, hogy egy 1926-ban megjelent tanulmány már a címében is 

egyenesen a társadalmi élet tömegjelenségeként hivatkozott az öngyilkosságra.28 

Az öngyilkosság központi mondanivalója, hogy minden társadalomban találkozunk olyan 

periódusokkal, amikor a társadalom elveszti a kontrollgyakorló képességét a társadalom tagjai 

felett, és a társadalom szövedékében a dezorganizáció, a rendetlenség és a káosz állapota 

uralkodik el. A modern társadalmak égisze alatt tehát adódhatnak olyan helyzetek, 

amelyekben a hagyományos normák és irányadó minták irányító szerepe megkérdőjeleződik 

és erodálódik, méghozzá anélkül, hogy újaknak adná át a „terepet”. Amikor a társadalom 

valamely szegmensében az emberek életért orientáló világos minták szerepüket vesztetté 

válnak, a társadalom tagjain úrrá lehet az irányvesztettség és gondterheltség érzése, az anómia 

ekként az öngyilkosságra való hajlamot befolyásoló tényezővé válik-válhat.29  (Az anómiával 

szembeállított fogalom Durkheimnél a szinómia, amely egy olyan ideális állapotot jelent, 

amelyben az értékek és az élethelyzetek egybeesnek egymással.)30 

                                                
26 Lásd Durkheim, Émile (1893): A társadalmi munkamegosztásról. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1986 
27 Piczil Márta: Anómia-elméletek, in Pikó Bettina (szerk.): A deviáns magatartás szociológiai alapjai és 

megjelenési formái a modern társadalomban. JATE Press, Szeged, 2011, 21. o.  
28 Zehery Lajos: Az öngyilkosság mint a társadalmi élet tömegjelensége. Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó 

Rt., Budapest, 1926 
29 Giddens: i. m. (2008), 615. o.  
30 Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós (szerk.): Kriminológia – Szakkriminológia. 

Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006, 104. o.; Korinek László: Irányzatok a 
kriminológiai gondolkodás fejlődésében. BM Duna Palota és Kiadó, Budapest, 2005, 103. o.   
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Durkheim szavaival élve a korábbi szabályozás elégtelensége miatt „Az emberek már nem 

tudják, [hogy] mit lehet és mit nem, mi igazságos és mi igazságtalan, mi az, amit jogosan 

követelhetnek és remélhetnek, mi az, ami túllépi a mértéket. Ennek következtében nincs semmi, 

amire ne tarthatnának igényt.” Az erkölcsökkel szembeni „emancipációra” ráadásul egy 

olyan prosperáló korszakban is sor kerülhet, amikor az emberi szükségletek és igények 

fékevesztetté válnak. „A szabályozatlanság vagy anómia állapotát [így] tovább fokozza az a 

körülmény, hogy meglazul a szenvedélyek fegyelme éppen olyankor, amikor pedig erősebb 

fegyelem volna szükséges.”31 Az új munkamegosztás révén a korábbi (feudális, vallási és 

egyéb) kötöttségeiktől megszabaduló emberek e mankók elvesztésével könnyen válhatnak 

orientációjukat vesztett, elbizonytalanodott lényekké. Tovább „bonyolítja” a helyzetüket, 

hogy mivel a megváltozott körülményeikre a régi „beidegződéseik” alapján már nem tudnak 

adekvát válasszal szolgálni, a normák helyességében és célszerűségében is kételkedni 

kezdenek. Ez a kételkedés azonban csak normaválságot eredményez: az ember egyéni 

elkötelezettségének lazulását a közösség céljaival szemben; röviden tehát az anómia 

állapotát.32  

Az öngyilkosságok tipizálásakor Durkheim annak három válfaja között differenciált. Az 

egoista és az altruista33 öngyilkosságok esetén azt tekinthetjük fő tipizálási szempontnak, 

hogy az egyén miként kapcsolódik a közösséghez, illetve a társadalomhoz: az egoista változat 

esetén túlzottan lazán, az altruista esetében viszont túlontúl erősen. Az anomikus 

öngyilkosság esetén – dacára annak, hogy még mindig a társadalmi integráció kérdése felől 

közelítünk a jelenség felé – viszont már a szabályozatlanság jelenségével állunk szemben: ti. 

Egy olyan konstelláció áll elő, amelyben valamely külső ok folytán megakad a korábban 

megszokott kiegyensúlyozott „normálállapot”, és az emberek hirtelen kiszabadulnak az 

erkölcsi nyomás kötöttségei alól.34  Az anómia ráadásul a makro társadalmi szféra mellett a 

társadalom különböző szegmenseivel összefüggésben is jelentkezhet; Durkheim ennek 
                                                
31 Durkheim, Émile (1897): Az öngyilkosság. Szociológiai tanulmány. Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 275. o.  
32 Gönczöl et al.: i. m. (2006), 105. o.  
33 Röviden összefoglalva a Durkheim által taglaltak lényegét, egoista öngyilkossággal akkor állunk szemben, 

amikor az egyén a társadalom dezintegrálódásával párhuzamosan „ugyanebben a mértékben kikapcsolódik a 
társadalmi életből, saját céljai háttérbe szorítják a közös célokat, egyszóval személyisége hovatovább fölébe 
helyezi magát a kollektív személyiségnek. (…) Ha tehát megállapodhatunk abban, hogy egoizmusnak nevezzük 
azt az állapotot, amikor az individuális én túlsúlyba kerül a társadalmi énnel szemben, és annak rovására 
érvényesül, akkor egoista öngyilkosságnak nevezhetjük az öngyilkosságnak azt a típusát, amelynek forrása a 
mértéktelen individuáció.” Durkheim: i. m. (2003), 223. o. Ezzel szemben az altruista öngyilkosság forrása a 
„túlságosan kezdetleges individuáció”, és a társadalom ebben az esetben túl szorosan tartja fogva az egyént. 
„Az altruizmus szó elég jól kifejezi azt (…) az állapotot, amikor az egyén nem önmagáé, hanem összeolvad 
valami rajta kívül levővel, amikor viselkedésének sarkpontja csak rajta kívül van, nevezetesen az őt magában 
foglaló csoportban. Ezért az intenzív altruizmusból fakadó öngyilkosságot altruista öngyilkosságnak 
nevezzük.” Durkheim: i. m. (2003), 237. o.  

34 Rosta Andrea: A deviáns viselkedés szociológiája. Loisir Könyvkiadó, Budapest – Piliscsaba, 2007, 125. o.  
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nyomán nevesíti a gazdasági, a bőségből, a válságból, a házastárs halála miatt keletkező házi, 

valamint a házastársi anómiából következő öngyilkosságot.35  

Összegezve a Durkheim által az anómiáról írtakat, elmondható, hogy a szerző egy olyan 

társadalmi állapotot figyelt meg és írt le, amelyben a társadalmi struktúra egy gyors 

átalakuláson megy keresztül, ennek következtében kiüresednek a régi normák és a korábbi 

struktúrák intézményei, és amelyben szükségképpen megnövekedik a bűnözés is. „Durkheim 

tétele: a társadalom megszaporodott természetes vágyait, igényeit, céljait az ugyanennek a 

társadalomnak a fáziskésésben lévő kontrollintézményei képtelenek ellenőrzésük alatt tartani. 

Az anómia miatt a régi kontrollmechanizmus csődöt mond.”36    

Az anómia-elméletet a későbbiek során az amerikai szociológus, Robert K. Merton 

fejlesztette tovább, nem függetlenül Durkheim Amerikában érvényesülő hatásától. Az 1938-

tól kezdődő kutatásait összegző, több ízben is átdolgozott és publikált Társadalomelmélet és 

társadalmi struktúra (Social Theory and Social Structure) című művében a deviáns 

viselkedések meghatározását a mindenféle szabályozó normáktól való eltérésre használta 

(azaz Durkheimmel szemben nem csak a törvénysértő magatartásokra), egyébként is több 

ponton kritizálva a durkheimi téziseket.37 Az anómia nála arra az alapvető feszültségre utal, 

ami az elfogadott normák és a társadalmi valóság között generálódik az egyénben.38 

Durkheimhez képest Merton úgy gondolta, hogy az anómia nem pusztán egy átmeneti 

állapotot jelent egy társadalomban, éppen ellenkezőleg: állandóan jelen van. A probléma 

gyökerét pedig abban jelölte meg, hogy a társadalom minden egyes tagjának ugyanazokat a 

célokat kínálja, de nem biztosítja ugyanazon lehetőségeket eme célok realizálásához.39 Ezt a 

tézist persze az amerikai társadalom közegére is lehetne vonatkoztatni: az American Dream 

mint az amerikai társadalom nemzeti ethosza ugyanis egy olyan társadalmi rendet vázolt fel, 

„amelyben mindenki elérheti azt, amire képességei alapján alkalmas, és ahol önmagáért 

ismerik el, nem pedig esetleges születési vagy társadalmi pozíciója miatt.”40 Ebben az 

idillikus felfogásban a karrier és a meggazdagodás lehetősége mindenki számára adott és 

elérhető, amennyiben kellő önfegyelem és kemény munkamorál párosul hozzá: aki kellő 

                                                
35 Durkheim: i. m. (2003), 260-302. o.  
36 Korinek: i. m. (2005), 106. o.  
37 Rosta: i. m. (2007), 128-129. o.  
38 Giddens: i. m. (2008), 606. o.  
39 Pikó: i. m. (2011), 22. o.  
40 Adams, James Truslow (1931): The Epic of America. Transaction Publishers, New Brunswick – London, 

2012, XI. o. Gunnar Mrdal az „osztályok alatti réteg” (underclass) tagjait akként jellemezte, hogy „nem férnek 
hozzá ahhoz a képzéshez, és nem szerzik meg azokat a készségeket, amelyek szükségesek lennének [ahhoz], 
hogy a társadalom többi részével versenyre kelhessenek.” Myrdal, Gunnar: The Challenge of World Poverty. 
Vintage, New York, 1990. Idézi: Adler, Freda – Mueller, Gerhard O. W. – Laufer, William S.: Kriminológia. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2005, 161. o.  
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elhivatottsággal és megfelelő intenzitással dolgozik, az végül feljuthat a képzeletbeli piramis 

csúcsára. A valóság azonban rácáfol erre a tézisre, hiszen a hátrányos helyzetű polgárok 

nagyon-nagy része csak semmilyen vagy elhanyagolható, rendkívül alacsony esélyekkel 

rendelkezik a mobilitást illetően. 

A vizsgált amerikai társadalomban tehát – miközben az elérendő célok (a polgári 

társadalom lényegét jelentő jólét, siker, státus), és az ehhez vezető legitim eszközök 

tekintetében nagyfokú konszenzus mutatkozik – a társadalom heterogén struktúrája miatt 

sokaknak csak elméletben van lehetősége a sikerre. A Merton által analizált amerikai 

társadalom sajátossága volt ugyanis, hogy az alsóbb társadalmi osztályok – gazdasági 

helyzetük, képzési színvonaluk vagy a faji megkülönböztetés okán – objektíve képtelenek 

voltak a mindenki által vágyott célokat megvalósítani. A jelzett osztályok számára a legitim 

eszközökhöz való hozzáférés csak elméleti síkon (volt) adott, ezért ún. anómikus nyomás, 

feszültség nehezedett rájuk.41 A cél tehát eme rétegek vonatkozásában sem szentesíthette az 

eszközt; az anómia éppen a cél és az eszköz koordinálatlansága folytán áll elő: a kulturális 

struktúra által hangsúlyozott célokat ugyanis lehetetlen elérni a társadalmi struktúra által 

kondicionált eszközök révén.42  

Átadva a szót Mertonnak: „Az anómiát (…) a kulturális struktúrában bekövetkező 

zavarnak tekintjük, ami főleg akkor fordul elő, ha éles ellentét mutatkozik egyfelől a kulturális 

normák és célok, másfelől a csoport tagjainak társadalmilag strukturált lehetőségei között, 

hogy e normáknak megfelelően cselekedjenek. E felfogás szerint a kulturális értékek olyan 

magatartásformák létrejöttét is előmozdíthatják, amelyek ellentétesek az ugyanezen értékekből 

fakadó követelményekkel.”43   

A társadalmi struktúra végső soron nyomást gyakorol a kulturális értékekre: a 

társadalomban bizonyos pozíciót elfoglaló egyének számára megkönnyíti, mások számára 

viszont éppen hogy megnehezíti – sőt, akár lehetetlenné teszi – az értékkel összhangban álló 

cselekvést. Ha a kulturális és a társadalmi struktúra viszonylatában „törés” keletkezik, az a 

normák működését illetően is zavart eredményez: bekövetkezik a normanélküliség állapota.44  

Merton anómiaelméletéből levezethető, hogy a bűnözés eloszlása miért is tekinthető 

osztály specifikusnak. A nyomás, a feszültség azonban „teljesítményre” is sarkallhat: az 

alsóbb osztályok az ellehetetlenített legitim pályák mellett más, illegitim megoldásokat 

lesznek kénytelenek választani. Ez az alkalmazkodás nevezhető újításnak vagy innovációnak. 
                                                
41 Korinek: i. m. (2005), 106-107. o.  
42 Rosta: i. m. (2007), 130. o.  
43 Merton, Robert K. (1968): Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 245. o. 
44 Merton: i. m. (2002), 246. o.   
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A további, Merton által vázolt alkalmazkodási modellek a következőek: konformizmus, 

ritualizmus, visszahúzódás, lázadás.45 Kriminális konzekvenciákat általában véve az újítók, a 

visszahúzódók és a lázadók magatartása vonhat maga után. Az újítók – a kulturális célokkal 

azonosulók, de illegitim eszközöket igénybe vevők – esetében ez például azt eredményezheti, 

hogy az üzletemberek adót csalnak, vagy, hogy a munkavállaló meglopja a munkáltatóját. A 

visszahúzódók – a társadalomból menekülők – tipikus példái lehetnek a hajléktalanok, az 

alkoholisták, a kábítószerfüggők vagy bizonyos szekták tagjai. A lázadók – a célokat és a 

törvényes eszközöket egyaránt elutasítók – tipikus megjelenítői a radikális politikai 

tömörülések szimpatizánsai, a forradalmárok és az önjelölt „messiások”, akik az egész 

társadalmi berendezkedést kívánják megreformálni. Az általuk realizált cselekvések adott 

esetben akár a politikai bűncselekmények fogalmi körébe is tartozhatnak.46 

Az anómia-elméletekről – mint a funkcionalista elméletek sorába tagozódó teóriákról – 

összefoglalóan elmondható, hogy a bűnözés és a deviancia forrását végső soron a 

társadalomban felhalmozódó strukturális feszültségekben, valamint a megfelelő erkölcsi 

szabályozás hiányában lelik meg. Amennyiben a társadalom bizonyos csoportjainak és 

individuumainak törekvései realizálhatatlanokká válnak, úgy a vágyak és az azok 

beteljesülése között húzódó szakadék a társadalom bizonyos tagjainak deviáns hajlamaiban is 

testet ölt, kiváltva ezzel adott esetben a kriminális magatartás tanúsítását.47 

 

 

 

Címkézés-elmélet 

Az 1950-es évek amerikai társadalmi kontextusában a társadalomtudósok egy csoportja – a 

címkézési vagy más elnevezéssel a minősítési-, labeling-, interakcionista elmélet48 

teoretikusai – azt kezdték analizálni, hogy egyes cselekményeket milyen okból és miként 

nyilvánítanak bűncselekménynek – vagy tágabb értelemben véve deviáns magatartásnak –, 

valamint hogy bizonyos személyeket miért és milyen módon titulálnak kriminális 

                                                
45 Korinek: i. m. (2005), 107. o. Az említett alkalmazkodási modellek részletesebb ismertetésétől kénytelenek 

vagyunk eltekinteni. 
46 A Schneider kriminológiai monográfiájában található példákat idézi: Korinek: i. m. (2005), 108-109. o.  
47 Giddens: i. m. (2008), 615. o.  
48 Rosta: i. m. (2007), 152. o.  
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személynek, bűnözőnek.49  Az elmélet alaptézise szerint tehát ahhoz, hogy meg tudjuk érteni 

a devianciák természetét, azt szükséges megvizsgálnunk, hogy az egyes személyeket vagy 

éppen csoportokat miért illetik deviáns stigmával, címkével. Az elmélet sajátossága, hogy a 

cselekedet minősítése konkrétan nem az elkövető viselkedésén áll vagy bukik, hanem azon, 

hogy a társadalmi intézmények miként reagálnak a szóban forgó magatartásra, miként 

minősítik azt a stigmatizáció folyamatában.  Az irányzat egyik emblematikus képviselőjének 

szavaival élve: „a deviancia nem az egyén által elkövetett cselekménynek egy kvalitása, 

hanem annak következménye, hogy a környezet a vétkesre bizonyos szabályokat vonatkoztat, 

és vele szemben szankciókat alkalmaz. A deviáns olyan személy, akire a deviáns címkét 

sikeresen rátették; a deviáns viselkedés az a viselkedés, amelyet az emberek annak 

minősítenek.”50 

Az irányzat a korábbi teóriák megállapításaihoz képest persze csak részben hordozott 

magában nóvumokat; részben ugyanis az USA-ban már korábban formálódó törekvés 

meglátásaira igyekezett támaszkodni „Tannenbaum, Goffman, Shonan, Becker, Garfinkel [az 

említett elmélet képviselői] elutasították a korábbi kutatási értelmezéseket, és egy új 

hipotézissel magyarázták a bűnözés keletkezését. Álláspontjuk szerint a társadalmi normáktól 

eltérő viselkedés nem az adott ember társadalmi kudarcából fakad, hanem (…) a társadalmi 

kontroll intézményeinek definíciós, címkéző gyakorlatából.”51 

A címkézés végrehajtói szerepkörébe a leggyakrabban a törvényes rend zálogaként 

funkcionáló intézmények (rendőrség, bíróság, büntetés-végrehajtás, pszichiátriai 

intézmények, és így tovább) képviselői kerülnek, hiszen ők képesek érvényt szerezni a 

társadalom által felállított erkölcsi konvencióknak. A különféle „stigmák” használatával tehát 

a mindenkor érvényes társadalmi hatalmi szerkezet védelmében járnak el. A „bűnözőként” 

aposztrofálás pedig valóban olyan stigmaként jelenhet meg az inkriminált személy életében, 

melynek árnya szinte „sírig tartóan” vetülhet a mindennapjaira,52 és ami a többségi 

társadalomtól történő szegregációhoz vezet.  

Az elmélet lényege, hogy a deviánssá válást nem a viselkedés függvényében kezeli; egy 

adott személy sokkal inkább attól válik deviánssá, hogy a „többség zsarnoksága” a 

normálistól eltérőnek, abnormálisnak minősíti őt, ennek minden konzekvenciájával – például 

az elkövetővel szemben kiszabott szankcióval – együtt. Természetesen azt, hogy mi számít 
                                                
49 Adler et al.: i. m. (2005), 283. o.  
50 Becker, Howard S. (1963): A kívülállók. Tanulmányok a deviancia szociológiai problémaköréből, in Andorka 

Rudolf – Buda Béla – Cseh-Szombathy László (szerk.): A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat 
Könyvkiadó, Budapest, 1974, 87. o.  

51 Gönczöl et al.: i. m. (2006), 111-112. o.  
52 Giddens: i. m. (2008), 618-619. o. 



 38 

bűnnek, az adott kor adott társadalma kontextusában tevékenykedő hatalom képviselői 

határozhatják meg. Egy adott társadalmi és kulturális közeg deviánssá minősítő tevékenysége 

mögött persze „számos társadalmi érték-és érdek vezéreltség van (hatalmi-társadalmi helyzet 

szabta erőviszonyok, [az] adott kultúra állapota, szociális szempontok), nem pusztán az 

általános normativitásra vonatkozó megfontolások.”53   

Az irányzat előzményei között már Charles H. Cooley, William I. Thomas vagy George H. 

Mead elméleteit is fellelhetjük. Mead már az első világháború végén úgy látta, hogy a 

társadalmi minősítés olyan gyakorlat, ami képes bárkit elszeparálni az addig őt befogadó 

világtól pusztán azzal, hogy „jó” és „rossz”, „konvencionális” és „tradicionális” között tesz 

különbséget. Két évtizeddel később aztán a történész Frank Tannenbaum a bűnözőnek 

titulálás folyamatát („a rossz dramatizálását”)54 vizsgálta, bemutatva, hogy a gyermek-, vagy 

kamaszkori csínytevő miként válhat a társadalom értékítélete folytán a Btk. terminológiája 

szerinti fiatalkorú bűnözővé.55 

Tannenbaum elméletét a későbbiek folyamán Edwin Lemert szociológus gondolta tovább, 

papírra vetve az egész irányzat megalapozását szolgáló alapvetéseket.56 Lemert 

kiindulópontja, hogy az emberek permanens módon részt vesznek olyan tevékenységekben, 

amelyek potenciálisan magukban hordozzák annak a kockázatát, hogy bűnözőként 

minősíthetik őket. Ez a rizikófaktor sokak vonatkozásában fennáll ugyan, ám végül csak 

keveseket illetnek stigmával. Lemert abban látja ennek az okát, hogy elsődleges és 

másodlagos deviáns cselekményeket kell megkülönböztetnünk. Elsődleges devianciáknak 

minősülnek az olyan cselekmények (többnyire kisebb vétségek), amelyek az első társadalmi 

reakciókat kiváltják ugyan, de érdemben nem befolyásolják az egyén önképét, és a deviáns 

aktus végül normalizálódik. A másodlagos devianciák azok a cselekmények, amelyek viszont 

már magukban hordozzák az egyén önképét illetően a minősítési eljárás következtében előállt 

változások következményeit. Miután az egyén komolyabb deviáns cselekményt (példának 

okáért bolti lopást) követ el, a reakció formálissá válik: például fiatalkorú bűnelkövetőként 

szankciót szab ki vele szemben a bíróság, és a környezete elkezdi „stigmatizálni” az illetőt, 

aki ennek folytán bűnelkövetőként fog gondolni magára. Ennek egyéb negatív 

következményei is vannak, például az inkriminált személy a konvencionális szabályokat 

                                                
53 Rosta: i. m. (2007), 153. o.  
54 The dramatization of evil. Bővebben lásd Blomberg, Thomas G. – Lucken, Karol: American Penology. A 

History of Control. Enlarged second edition. Aldine Transaction, New Brunswick – London, 2011, 164-168. o. 
55 Mead, George H.: The Psychology of Punitive Justice, in American Journal of Sociology, Vol. 23., No. 5. 

(Mar., 1918), 577-602. o.; Tannenbaum, Frank: Crime and the Community. Ginn and Company, Boston, 1938. 
Idézi: Pikó: i. m. (2011), 56-57. o.  

56 Lemert, Edwin: Social Pathology. McGraw – Hill, New York, 1951. 
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áthágó galerikhez, fiatalkorú bandákhoz csatlakozhat. A csoport tagjaként újabb, a korábbihoz 

képest súlyosabban minősülő cselekményt követhet el (például rablást), és visszaesőként már 

a konvencionális társadalom súlyosabb értékítéletével kell számolnia, viselve a deviáns 

életformával járó megkülönböztetés minden következményét.57 Ezzel a stigmatizált személy 

elindulhat egy deviáns vagy bűnözői „karrier” rögös útján.  

A címkézés elmélet nóvuma és jelentősége abban áll, hogy a deviáns magatartásokat 

„tipizáló” társadalmi intézmények működési mechanizmusaira irányította a figyelmet, adott 

esetben felvetve eme intézmények reformjának javaslatait is. Az elmélet ugyanakkor – pont 

az institucionalista szemléletmódjának köszönhetően – meglehetősen komolytalannak 

gondolta azokat az egyénben rejlő okokat, amelyek végül egy deviáns magatartás 

tanúsításához vezethetnek.  

Szubkultúra-elméletek 

A sorban következő ún. szubkultúra-elméletek központi tézise, hogy a társadalom 

modernizálódása és nagyfokú differenciálódása folytán a kultúra és a közösség már korántsem 

kezelhető egységes, homogén entitásként. A társadalom modernizációja és a nemzetközi 

migrációs tendenciák hatására a „multikulturális” társadalom kialakulása számos országban 

valósággá vált; ezekben a közösségekben pedig a kulturális pluralizmus nagyfokú elterjedését 

figyelhetjük meg. Ennek egyenes ági következménye volt az ún. szubkultúrák kialakulása.  

A szubkultúrákat a szakirodalom a domináns kultúra egy önállósult – saját, a többségi 

kultúrához képest eltérő normákkal és értékekkel rendelkező – részeként definiálja; a 

szubkultúra-elméletek pedig a kulturális deviancia-elméletek részeként az ún. szubkulturális 

hatások által determinált deviáns viselkedéseket vizsgálják, de a különböző kultúrák közötti 

konfliktusokat, összeütközéseket sem hagyják figyelmen kívül. Az elmélet által kifejtendő fő 

vizsgálódási terület eredendően a fiatalkori bűnözés volt, később azonban ez a spektrum olyan 

területekkel bővült, mint például a kábítószer-függők vagy a deviáns szexuális viselkedések 

analízise.58   

Az irányzat klasszikusának tekinthető Albert K. Cohen vizsgálódásai a fiatalkorúkból álló 

galerik területére estek; Cohen ennek égisze alatt arra a kérdésre kereste a választ, hogy a 

fiatalkorú bűnelkövetők esetében miért is nem rendelkezik kellő prevenciós és visszatartó 

erővel a már meglévő társadalmi kontrollmechanizmus. Cohen megfigyelései szerint a szóban 

forgó fiatalok esetén egy ún. alternatív kultúra megnyilvánulásairól beszélhetünk: olyan 

                                                
57 Adler et al.: i. m. (2005), 284-285. o.  
58 Rosta: i. m. (2007), 144-145. o.  



 40 

bűnözői szubkultúráról van tehát szó, ahol sajátos belső szabályok szerint strukturálódik egy 

alternatív társadalmi kontroll.59 

Cohen a Bűnöző fiúkról (Delinquent Boys. The Culture of the Gang, 1955) írott könyvében 

amellett érvelt, hogy a munkásosztály alsóbb rétegeihez sorolható, tehát státuszproblémákkal 

küszködő fiatalkorúak – akik kilátástalannak vélik az egzisztenciális lehetőségeiket – 

gyakorta csoportosulnak bandákba, ezzel létrehozva a többségi kultúrával konkuráló deviáns 

szubkultúrákat. A szóban forgó szubkultúrák egyértelműen a középosztály által fontosnak 

tartott értékekkel szemben helyezik magukat, és inkább olyan normákat állítanak azokkal 

szembe, amelyek a többségi társadalommal való dacolást, a törvényekkel szembeni 

ellenszegülést, és általában véve a nonkonformizmus megnyilvánulási formáit tekintik 

követendő példának.60  

A probléma – ti. a középosztályhoz való felzárkózás lehetetlensége – forrásait Cohen 

főként a szülő által biztosított szocializációs folyamat osztálykülönbségeiben, általában véve a 

gyermeknevelési gyakorlatban, valamint az iskolai sztenderdekben lelte meg. A bűnözői 

szubkultúra eredete a kedvezőtlen egzisztenciális körülmények között tengődő munkásréteg 

helyzetéhez köthető. A munkások sorait gyarapító szülők szeretnék a gyermekeik mobilitási 

esélyeit pozitív irányba elmozdítani, és tiszteletreméltó életet biztosítani az utódaik számára. 

A középosztály által kívánt célokat tehát érdemben nem utasítják el; ám a kedvezőtlen 

gazdasági és társadalmi helyzetükből adódóan ezeket a célokat nem képesek a gyakorlati 

életben realizálni, és elérni azt a kulturális szintet, amelyen a középosztályhoz sorolhatóak 

többsége áll. A gyermekek ebben a szegényes környezetben kénytelenek szocializálódni, 

ráadásul nem elég motiváltak az iskolában sem. Az oktatási intézményekben egyébként is a 

középosztályhoz tartozó pedagógusok és tanárok szemléletmódja és értékrendje domináns. Az 

oktatók által közvetített sztenderdeknek képtelenek megfelelni az alsóbb réteghez tartozó 

gyermekek, ami számos-számtalan frusztrációt kelt bennük. Ha az érintett személyek ezt a 

helyzetet harag és agresszió útján próbálják „ellensúlyozni”, akkor máris elképzelhető egy 

bűnözői szubkultúra létrehozatalának és működtetésének igénye.61 

A „spontán csoportképződés”, a galerik létrehozása azért jelenthet „megoldást” eme 

fiatalok számára, mert e csoportok keretén belül elviselhetőbbé válhatnak az addig 

feldolgozatlan egyéni feszültségek és normakonfliktusok – mégpedig azáltal, hogy általuk 

követendőnek tekintett, ugyanakkor a többségi társadalom értékkészletéhez képest „rivális” 

                                                
59 Gönczöl et al.: i. m. (2006), 93. o.  
60 Giddens: i. m. (2008), 617. o. 
61 Rosta: i. m. (2007), 148-149. o.  
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normákat és értékeket dolgoznak ki. Erről a platformról szemlélve a világot, az össztársadalmi 

(„külső”) normák, illetőleg az azokat közvetítő személyek (rendőrök, középosztálybeli 

polgárok) már egyértelmű ellenségekként jelennek meg a csoporthoz tartozók számára, 

következésképpen a velük szemben tanúsított magatartásuk is radikalizálódik, agresszívvé 

válik. A külső normák elleni fellépés, a fiatalkorúak tiltakozásai ” (a közterületeken található 

létesítmények megrongálása, grafitizés, garázdálkodás), a törvénnyel való szembeszegülés 

természetesen a már jól ismert kriminális konzekvenciákkal jár: beindulnak a szankciós 

folyamatok, a kriminális magatartások tanúsítóival szembeni represszív jellegű fellépés.62 

A szubkultúra-elméleteket gyarapították a Richard A. Cloward és Lloyd E. Ohlin által 

1960-ban megfogalmazott gondolatok is. Az említett szerzők abban egyetértettek Cohennel, 

hogy a deviáns fiatalok nagy része a munkásosztály alsóbb rétegeiből kerülnek ki. Meglátásuk 

szerint azonban főként azok a fiúk vannak kitéve a bűn „csábításának”, akik eredendően 

elsajátították a középosztályhoz tartozó értékrendszert, és a képességeik alapján ösztönözve is 

érzik magukat arra, hogy a jövőre nézve elérjék a középosztálybeli egzisztenciális szintet. 

Amikor azonban éppen ennek az ellenkezőjével szembesülnek, fokozódik a deviáns 

tevékenységekben való részvételre való hajlamuk. Cloward és Ohlin szerint minderre 

figyelemmel azokban a szubkulturális közösségekben bizonyulnak igazán szaporának a 

fiatalkorú bandák, ahol csak kevés esély mutatkozik a siker legitim eszközökkel történő 

elérésére – ehhez a közösséghez tartoznak a hátrányos helyzetű etnikai kisebbségek is.63 

A szubkultúra-elméletek értékelése kapcsán kiemelhető, hogy az eme irányzathoz 

sorolható teóriák fokozott figyelmet fordítottak annak igazolására, hogy a normaszegő és 

normakövető magatartás között nem húzódik áthatolhatatlan fal, hiszen egy szubkulturális 

csoportban tanúsított viselkedés a csoporthoz tartozók számára normálisként hat. Az elmélet 

képviselői hangsúlyozták továbbá, hogy a környezetnek és a tanulás folyamatának releváns 

szerepe van-lehet a normaszegő magatartásban; a deviancia forrásai között jelölik meg a 

kulturális és axiológiai különbségeket, a feszültséget és a frusztrációt, a depriváltságot, 

illetőleg a társadalmi státuszt. Az elméletek negatívuma ugyanakkor, hogy vizsgálódásaik 

során pusztán az alsóbb osztályhoz tartozó rétegekre koncentráltak, szem elől tévesztve azt az 

elfogadott tényt, hogy bűncselekményeket a más osztályokhoz és rétegekhez tartozók is 

elkövethetnek, és arra sem szolgáltattak választ, hogy miért válhatnak az egykori fiatalkorú 

bűnözők a későbbiek folyamán törvénytisztelővé.64 
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A differenciális asszociáció elmélete (tanuláselmélet) 

A differenciális asszociáció elmélete 1939-ben vált ismertté, amikor is Edwin Sutherland a 

Kriminológia alapelvei (Principles of Criminology) című könyvében megfogalmazta  a 

bűnözői magatartás kialakulásának szerinte adekvát magyarázatát. Sutherland megítélése 

szerint az a kultúra, amelyben szocializálódunk, és amelynek ekként integráns részévé is 

válunk, rendkívüli mértékű befolyást gyakorol az életünkre, befolyásolva az általunk 

tanúsított viselkedést is. Ez a hatás ugyanakkor a kriminális magatartás kiváltására is képes 

lehet – ugyanis a bűnözői viselkedés „elsajátítása” is a szociális interakciók folyamában 

történik. A Sutherland által szolgáltatott magyarázat szerint az emberek közvetlen kapcsolatba 

kerülnek „definíciókkal, amelyek kedveznek a törvények megszegésének”, továbbá 

„definíciókkal, amelyek a törvények meg nem szegésének kedveznek.” Pozitív és negatív 

impulzusok tehát egyaránt érhetik őket, és a definíciók „százalékos megoszlása” lesz végül 

perdöntő annak eldöntésében, hogy egy személy bűnözővé válik-e vagy sem.65  

Sutherland felfogásában a deviáns magatartás és a bűnözés tanult viselkedési forma, a 

társadalmi adaptációs folyamatban megszerzett, tanult tulajdonság. A bűnözők a más 

emberekkel folytatott interakciók és érintkezések során sajátítják el a deviáns magatartási 

formát; emellett kulturális értelemben, generációról generációra „haladva” is „átörökíthetik” 

azt (tehát még véletlenül sem biológiai úton öröklődő viselkedésről van szó). Amint azt 

fentebb is kiemeltem, egy embert különböző hatások ér(het)nek az élete folyamán, amelyek 

ösztönzőleg hathatnak a viselkedési mód kiválasztására. A hatóságok vagy a környezet által 

helyesnek nyilvánított viselkedések, más hatások viszont törvénysértő cselekmények 

kivitelezésére sarkallhatnak. Az, hogy végül a jogkövető vagy a bűnözői útra lép-e valaki, 

minden esetben az dönti el, hogy egy személy milyen nézetekkel és kultúrával azonosul. A 

stabilan deviánsnak tekinthető, bűnözői szerepekhez való azonosulás főként attól függ, hogy 

rendelkezésre állnak-e a bűnözői tanulási struktúrák; „vannak-e stabil asszociációk, 

bensőséges kapcsolatok olyan személyekkel, akiktől a szükséges technikákat, normákat el 

lehet sajátítani.”66 

A bűnözői viselkedés elsajátítása – mint tanulási folyamat – magába foglalja a 

bűnelkövetés technikáit, valamint a motívumok, késztetések, racionalizációk és hozzáállásuk 

sui generis, sajátos irányait egyaránt. A fiatalok példának okáért nemcsak azt tanulják meg, 
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hogy miként kell jogtalanul eltulajdonítani egy dolgot, hanem azt is, hogyan kell 

racionalizálniuk és „védelmezniük” a tetteiket – azaz a bűnözők készségeket sajátítanak el, és 

tapasztalatokat is gyűjtenek. A motívumok és késztetések alakulásánál fontos az is, hogy a 

törvénykönyvek rendelkezéseivel azonosuló vagy éppenséggel azokat elvető személyek 

veszik-e körül az egyént. Az ember végül is azért válhat bűnözővé, mert túlsúlyba kerülnek 

nála a törvényszegést kedvezően megítélő értelmezések (képzetek) a törvénytisztelet mellett 

kardoskodó értelmezésekkel szemben. Ez a differenciális asszociáció (nagyjából: eltérő 

képzetek) központi elve. Az, hogy melyik asszociáció és felfogás milyen mértékben váltja ki 

bűncselekmény(ek) elkövetését, sok faktortól függ: ezek közé tartoznak a bűnözés és a 

kapcsolatok gyakorisága, tartóssága, és az egyén részéről ennek tulajdonított jelentések is.67  

Az elmélet kritikusai kiemelik, hogy a Sutherland-féle felfogás figyelmen kívül rekesztette 

a mélyebb pszichológiai tényezőket; hogy nem vett számításba bizonyos materiális faktorokat 

(pénzszűke, szükség), csak a társas-szociális relációk jellegzetességeit vizsgálta; hogy az 

elmélet adós maradt a deviáns minták eredetének magyarázatával; végül, hogy az elmélet azt 

sugallja, hogy van valami előre determinált a bűnözővé válás folyamatában.68 Nem hagyható 

figyelmen kívül ugyanakkor, hogy Sutherland tézisei mély befolyást gyakoroltak a 

kriminológiára, és számos elmélet sarjadt ki az általa elvetett gondolati magvakból. 

 

 

 

Összegzés 

A fentiekben a kirekesztettség és a bűnözés összefüggéseivel foglalkozó legalapvetőbb 

szociológiai, valamint kriminológiai elméleteket és irányzatokat kíséreltem bemutatni. 

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy az évszázadok folyamán létrehozott elméletek 

teljes egészét nem tudtam ismertetni; Így nem vizsgáltam például a baloldali és jobboldali 

realizmusok – politikailag ugyancsak motivált – meglátásait.69 A vizsgált elméletekben közös, 

hogy valamilyen módon mindegyikük a bűnözővé válás eredőjére, folyamatára és az ok-

okozati összefüggésekre figyelemmel fogalmazta meg meglátásait. Úgy vélem, hogy e fejezet 

keretei között nem tisztem újabb elméleti megállapításokat kidolgozni; célom pusztán annyi 

                                                
67 Adler et al.: i. m. (2005), 181-182. o.  
68 Rosta: i. m. (2007), 142-143. o.  
69 Összefoglaló ismertetésükre nézve lásd Giddens: i. m. (2008), 621-624. o.  
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volt, hogy a bűnözői magatartás alakulásával kapcsolatos elméletek labirintusában barangolva 

megpróbáljak a témám tekintetében egy vezérfonalat követni. 

 
II. A magyarországi cigányság múltja, jelene és jövője 

 

A) A magyarországi cigányság története 

A cigányság eredetéről 

Elsőként Oláh Anita Az őshazától Európáig című kutatását veszem górcső alá. A romák 

eredetével és vándorlási útvonalával kapcsolatban többféle elmélet létezik, annak ellenére, 

hogy csak kevés írásos emlék áll rendelkezésünkre. Az összehasonlító nyelvészeti kutatások 

eredményei szerint a cigányok/romák őshazája Észak-India nyugati, pontosabban Pandzsab 

területére tehető, amely Szindh, Kasmir, Dzsammu, Radzsasztán és Guadzsarát államokat 

érinti. Egy másik elmélet szerint nem Indiából, hanem Közép-Ázsiából érkeztek a cigányok, 

az i.sz. 200-400 körüli népvándorlások idején. Ezt a tényt igazolni látszik, hogy a balkáni 

okiratok már mint jelenlevő csoportot jelölik őket.  

Az őshaza elhagyásának okaival és idejével kapcsolatosan is bizonytalan feltevések 

léteznek. Az egyik elmélet szerint a romák/cigányok i.sz. 700 és 1000 között indultak el indiai 

őshazájukból, feltehetően az iszlám terjeszkedés miatt. A feltevések szerint a cigányok több 

hullámban hagyták el az őshazát, majd vándorló életet élve egyes területeken hosszabb- 

rövidebb időre letelepedtek. Jártak például Perzsiában is, ahonnan a fenyegető mongol 

betörések miatt vándoroltak tovább. Ezt követően délnyugati irányba haladva 

Örményországba jutottak el. Az örömteli fogadtatás és az egyházi közösségekbe való 

felszabadult beilleszkedés eredményeként körülbelül 400 évet tartózkodtak ezen a területen. 

Az ezredforduló idején szeldzsuk törökök támadást indítottak az örmények ellen, így újra 

útnak indultak a roma/cigány csoportok, hogy elkerüljék a támadást. Egy részük Kis-Ázsián 

át déli irányba indult el, míg a nagyobb populáció nyugat felé, a Balkán-félsziget irányába 

tartott. A déli irányba haladók hosszas utat bejárva eljutottak az Ibériai félszigetre, ahol 

évszázadokon keresztül békésen éltek együtt a mórokkal, spanyolokkal, zsidókkal. A nyugati 

irányba vándorló csoport Görögországba jutott. 

A Kelet-Római Császárság megrendülése és a Török Birodalom előrenyomulása - amely a 

XV. századra tehető - egybeesik a cigányság újabb vándorlási hullámával. Ekkor 

Magyarországon is megjelentek, de jelentős részük tovább vándorolt például a Német 

Birodalom, Svájc, Franciaország területére. A cigány népesség viszonylag háborítatlanul 
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vándorolhatott a kelet-európai országokban, azonban Nyugat-Európában kis idő elteltével 

nem voltak elnézőek velük szemben. 

A XIV-XV. század végére számos országban törvényben szabályozták a cigánysággal 

kapcsolatos politikát, például Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, és a 

Vatikánban is. Ezek a törvények a cigány nép életének megnehezítését, ellehetetlenítését, és 

végül a kioltását célozták meg, illetve az asszimilációs törekvések is jellemzőek voltak. Így 

történhetett meg az, hogy Angliában 1592-től teljes vagyonelkobzással és halállal büntettek 

minden cigányt, akiket módszeresen felkutattak és letartóztattak. Egy korabeli 

dokumentumból kiderül, hogy 1596-ban egy 196 személyből álló csoportot fogtak el, akik 

közül 106 felnőtt fizetett halállal „cigányságáért”, a többieket kivétel nélkül kiutasították az 

országból. Skóciában is hasonló törvényi szabályozást vezettek be. Egy forrás szerint 1624-

ben nyolc férfit végeztek ki cigány mivolta miatt, az elfogott csoport asszonyait, gyermekeit 

pedig kitoloncolták az országból. Olyan országokban, ahol úgy látták, hogy a cigány 

népességgel kapcsolatos kérdéseket asszimiláció segítségével kell megoldani – többek között 

Spanyolországban, és Németországban - ott a gyermekeket erőszakkal elvették szüleiktől, 

keresztény családoknak adták őket. A cigányoknak megtiltották nyelvük használatát, 

öltözetük viselését, földművelésre kényszerítették őket, erősen szabályozva, hogy milyen 

munkát végezhetnek és milyet nem.70 

A Magyarországon élő cigányok történetét Mezey Barna kutatására hivatkozással mutatom 

be. Az első nagyobb cigány csoportok 1416-ban bukkantak fel Erdélyben. Ekkor a Kárpátok 

ölelte térség még csupán pihenőállomás volt számukra nyugat felé történő vándorlásuk során. 

Az 1420-as években már Párizs, Bologna és Róma nótáriusai is följegyezték megjelenésüket. 

Egy évtizeddel később immár Angliában vándoroltak. 

Kezdetben mindenütt barátságos, segítőkész fogadtatásra találtak, amit jól bizonyít az 

uralkodói és tartományúri menlevelek, privilégiumok, útlevelek roma csoportoknak történő 

kiadása. A jóindulat és az ezzel együtt járó kiváltságok azonban hamar átfordultak a 

fentiekben már említett cigányellenes intézkedésekbe. A cigányüldözés rövidesen Európa 

számos területére kiterjedt, többek között akasztással, testcsonkítással, veréssel fenyegették a 

romákat. Az államok igyekeztek kiszorítani őket saját területükről fegyverrel, katonai 

karhatalommal. Mivel az államok jellemzően központosított monarchiák voltak - a 

polgárosodó társadalom rendezettségével, az adóztatás szervezett igényével -, ezzel szemben 

                                                
70 Oláh Anita: A cigányság rövid története, kiemelten ennek hazai vonatkozásai. Elhangzott a „Romák a 

munkaerőpiacon” című, 2007. szeptember 28-29-án rendezett konferencián, Pécsett. Az interneten 
hozzáférhető: http://www.khetanipe.hu/docs/rm_konf/text/olah_anita.doc (Letöltés ideje: 2013.04.20.) 
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a cigányság léte vándorló csoportjaik és vándor háziiparuk, különleges vallási hiedelmeik és 

rítusaik miatt elfogadhatatlanná vált területükön. Ebből eredően a cigányok többségének a 

kiút a visszakanyarodás volt Közép-Európa irányába. Legtöbbjüknek így vált otthonává 

Magyarország és Lengyelország területe. A politikai és gazdasági viszonyok számukra e két 

országban sokkal kedvezőbbek voltak, mivel velük szemben sem a politika, sem a lakosság 

nem fogalmazott meg olyan elvárásokat, amelyek szokásaik feladására kényszerítették volna 

őket. 

Hazánkban a puszta egymás mellett élésnél sokkal több alakult ki romák és nem romák 

között. A török háborúk állandósulásával a cigány csoportok postaszolgálatot láttak el, 

információt szállítottak, kémkedtek a magyar hadvezetés számára. Iparosaik 

fegyverművesként részt vettek a hadsereg ellátásában, kézműves termékeikkel a falusi 

igényeket elégítették ki. Alkalmanként vendégmunkásként alkalmazták őket uradalmakban és 

városokban. Ezenfelül láncokat, bilincseket és vasmunkákat is készítettek, várostakarítást, 

szépítést bíztak rájuk, de ha kellett, hóhérmunkát is vállaltak. A cigányság legjellemzőbb 

foglalkozásaként számon tartott zenélés is hódító útjára indult. Néhány évszázad alatt annyira 

elterjedtté vált a cigányzene, hogy zenekaraik húzták a talpalávalót az országgyűlések 

mulatságaitól a földesúri kúriákon át szinte mindenhol. Kijelenthetjük azt, hogy amíg a XV. 

században még csak a roma közösségek pihenőállomása volt nyugat felé tartó vándorlásuk 

során Magyarország, addig a XVI. századra otthonukká vált. Ezt az állapotot véglegessé tette 

a Habsburgok cigányügyi politikája, amely lezárta az örökös tartományok határait 

bevándorolni kívánó karavánjaik előtt, amely miatt Magyarországra folyamatosan 

áramolhattak be, de továbbvándorlásuk lehetetlenné vált. 

Ismertté váltak ugyan kisebb konfliktusok, ritkán komolyabb összeütközések a cigányok 

egyes tagjai és a nem cigányok közt, de a XVI-XVII. század során a cigány létforma 

alapvetően nem került konfliktusba a fennálló társadalmi viszonyokkal, mivel a cigány 

társadalom egésze nem kényszerült sem szokásai és értékrendje feladására, sem pedig az 

ország területének elhagyására. A hatalom a romák autonómiáját közvetlen formában 

biztosította például oltalomlevelek, privilégiumok által, közvetetten pedig hallgatólagosan 

tudomásul vette. A magyar társadalom nem követelte meg a cigányok beolvasztását, nem 

próbálta meg saját struktúrájába beilleszteni a roma közösségeket. Kialakult egy egyensúly, 

melyben a cigányok többé-kevésbé tiszteletben tartották környezetük szabályait, cserébe 

megtarthatták saját szokásrendjüket. 

A cigányság belemosódhatott a társadalom hullámzó rétegeibe, antropológiai sajátosságai 

ellenére sem számított különlegesnek. A hatóságok nem üldözték jobban őket, mint a 
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telkükről elűzött hontalan jobbágyok csoportjait, a török szorongatta menekülő lakosság 

hullámait, a kóbor katonák bandáit, a fosztogató hajdúkat vagy a szegénylegény-csapatokat. 

Ez az állapot azonban a XVIII. század elején megváltozott, amikor az abszolút hatalom 

rendezni kezdte a társadalmat, közbiztonságot teremtett, újjászervezte a termelést, és az 

adóztatást is megreformálta. Ekkor felfigyelt a roma csoportokra is. A cigányság szokásrendje 

és a társadalomba való betagolhatatlansága egyre elviselhetetlenebbé vált a hatalom számára. 

A politikusok és a jogalkotók a roma életmódot okolták a társadalmi feszültségek 

kialakulásáért és úgy gondolták, hogy a vándorlás meggátolásának következményeként 

létrejön egy nyilvántartható, adózó népesség, a termelő életforma megélhetést biztosít, a 

hagyományos roma közösségek szétzúzása pedig lehetőséget ad a cigány szokásrend 

felszámolására, a beilleszkedés zökkenőmentes lebonyolítására. Annak érdekében, hogy ezek 

a tervek megvalósuljanak, az állami hatalom elkobozta a cigányok szekereit, útleveleiket 

bevonták, széttelepítették a közösségeket, sőt gyakran a családokat is. Mezei Barna 

véleménye szerint, bármennyire is igaza volt az abszolút államnak akkor, amikor egy 

anakronisztikus szokásrendet és egy, a sajátjáéval össze nem férő politikai felfogást kísérelt 

meg felszámolni, történelmi léptékkel mérve mérges magokat vetett el. Ezek a 

kezdeményezések ugyanis ellentétes hatást váltottak ki, mint amit megcéloztak. Így 

alakulhatott az ki, hogy a letelepített romák megszöktek, az átmenetileg szétrombolt családok, 

ha hiányosan is, de újra összeálltak, az üldözött romák az ősi keretek, ősi szokások közé 

menekültek. Az a népcsoport, amely eddig csak kibújt a szabályozás alól, most konfrontált 

vele. Emiatt a kérdés jogi rendezése cigányellenes kampányba fordult át. 

A cigánysággal kapcsolatos kérdések, problémák, megoldási javaslatok végigkísérték 

történelmünket - hol háttérbe vonult e kérdéskör, hol felerősödött. A XIX. századra például a 

cigánykérdés az állam részére egyszerűsödött, mert egy 1893-as összeírás szerint a cigányok 

majdnem 90 %-a letelepedett, házakban élt, az év nagy részében állandó helyen tartózkodott. 

Az immáron 250000-300000 főre tett cigány lakosságnak csupán tíz százaléka jelentett 

adminisztrációs problémát. Ez volt az úgynevezett kóbor cigányok ügye. 

A polgári állam felhagyott a paternalista, népboldogító-segélyező felfogással, beszüntette a 

szociális segélyezést. Ennek egyik súlyos következménye az volt, hogy a gazdaság fejlődése 

kijelölte a cigányság helyét a társadalmi rétegek ranglétrájának legalsó fokán és ez a hely 

stabilizálódott is. 

1961-et követően egyfajta óvatos reformpolitikát figyelhetünk meg. A politika – észlelve, 

hogy mekkora a probléma - leginkább közigazgatási úton tett lépéseket, célját a szociális 

juttatások rendszerének segítségével kísérelte meg elérni azzal, hogy a cigányság anyagi és 
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szociális helyzetét megfelelő szintre hozza. A cigánytelepeket - melyekből ekkor még 2100 

volt - kétségtelenül helyes módon buldózerekkel rombolták le, a cigány népesség egy 

részének emberi feltételeket biztosítva. Ez az erőszakos kitelepítés azonban - a cigányok 

környezetétől, életmódjától idegen panellakásokba – eredménytelennek mondható, sőt, újabb 

ellentéteket szított a cigányok és a nem cigányok közt. A szerző megállapítja, hogy a 

hagyományos nagy problémákkal ennek az egyenlősítő rendszernek sem sikerült 

megküzdenie.71  

Feltétlenül szükséges még bemutatnom a romák magyarországi történelménél Kállai Ernő 

Cigányok/romák Magyarországon című tanulmányát, mely felhívja arra a figyelmet, hogy a 

cigányság betelepedése nem egyszerre egy irányból történt, hanem több különböző 

csoportban telepednek le hazánkban az évszázadok során. Az első megjelenésük a XIV-XV. 

századra tehető, a Balkán felől menekülve a hódító törökök elől. Ekkor megpróbáltak Nyugat-

Európába letelepülni, de később nagy részük vissza szorult a Kárpát-medencében és 

hazánknak segítséget nyújtottak a törökök elleni háborúba. Valószínűleg kivehették a részüket 

az erődítési, építkezési munkákból, a fémművességből, a fegyvergyártásból és a 

karbantartásukból, a lókereskedésből, postaszolgálatból és a kémkedésből is. Ezek illetve még 

más általuk művelt munkák hosszú időn keresztül nélkülözhetetlenek voltak a törökök ellen. 

Így a cigányság egyes csoportjai privilégiumokhoz jutottak, és sokuknak lehetőségük lett a 

társadalmi felemelkedésre is. Fontos hozzátenni, hogy nem csak a cigányok munkája, hanem 

a cigányságra kivetett adó is segítette az országot. 

Azonban a törökök kiűzését követően, a cigányok által művelt addig hasznos 

tevékenységek többségében feleslegessé váltak, ezáltal megindult egy olyan negatív folyamat, 

amikor már csak a legalantasabb munkákat kezdték rájuk bízni. Ezzel vette kezdetét az 

elszigetelődésük. a szabad, önálló és jó szakember „cigánykép” helyébe egy negatív megítélés 

lépet, a cigányság mint tudatlan, kóbor, „henye” népként jelent meg, akik lopásból és 

rablásból élnek. 

A XVIII-XIX. század erőszakos asszimilációja sikeres volt, így a XIX. századra a 

cigányság már betagozódott a magyar társadalomba. Véleményem szerint ezt a folyamatot 

hátráltatta, fordította vissza a XIX. század második felében, a cigány bevándorlás egy újabb 

hulláma, amely a romániai cigány rabszolgafelszabadítás után indult meg. Ellentétben a már 

asszimilált csoportokkal ebben az újabb hullámban hagyományait és nyelvét megőrző, és 

leginkább még vándorló életmódot folytató cigányok jelentek meg. Ezen nagy létszámú 

                                                
71 Mezey Barna: A magyarországi cigányok rövid története. Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és 

kultúrája köréből. IFA-OM-ELTE, Budapest, 2001, 83-91. o. 
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cigányok nagy riadalmat és fellángoló ellenérzéseket keltettek az országban, de nem csak a 

nem cigányokban, hanem a már letelepült és a többségi társadalom kultúráját átvett, 

asszimilálódott cigányokban is. A régóta hazánkban élő cigányok féltek attól, hogy az 

újonnan megjelent cigányok lerombolják az általuk már kiharcolt viszonylagos 

elfogadottságot, ezért elhatárolódnak, az újonnan jöttektől, és ez be is következett. Mivel a 

többségi társadalom tagjaiban ismét kezdett eluralkodni a cigányellenesség, és ezt a 

formálódó gyűlöletet a már asszimilálódót cigányokra is kivetítették. 

Ennek az újabb betelepülési hullámnak köszönhetően 1840 és 1893 között a 

Magyarországon élő cigányok létszáma valószínűleg megkétszereződött. Az 1893. évi 

összeírás szerint, az annak az évnek január 31-én kereken 280 ezer cigány élt az országban. 

A szerző még egy jelentősebb cigány bevándorlást említ meg az 1920-as 1930-as évekből, 

a Trianon hatására, és azt követően a környező országokból megfigyelhető cigányok 

áramlását hazánkba. 

A magyarországi cigányság tekintetében hármas tagolódás alakult ki. Ebben a felosztásban 

elsősorban van a középkorban érkező és nyelvüket-kultúrájukat elvesztő legnagyobb csoport a 

„romungró” akik magyar embernek tekintik magukat, és magukat a többi cigány csoporttól is 

megkülönböztetik. A második része a döntő többségben 19. század második felében érkező, 

ekkor még cigány anyanyelvüket beszélő, érkezésük iránya szerint oláh cigányok. És a 

harmadik csoportjuk egy kis létszámú ők főleg a Dunántúl déli részén letelepedett „beások”, 

akik a román nyelv archaikus változatát beszélték betelepülésükkor.72 

A fenti forrás alapján világosan kirajzolódik az a kép, hogy a romák csoportjai különböző 

időkben, különböző országokból érkeztek hazánkba. Tehát, ha egy roma csoport már 

beilleszkedett, alkalmazta a többségi társadalom írott és íratlan szabályait és ezt követően jött 

egy újabb csoport, akik más kulturális, társadalmi érintkezésekhez voltak hozzászokva, akkor 

ez nagymértékű feszültséget, előítéletes fellángolásokat okozott a többségi társadalom és az 

újonnan jött romák közt. Emellett ez a feszültség áterjedt a már régóta köztük élő romákra is a 

külső jegyek hasonlósága miatt. De nem csak a többségi társadalom, és az újonnan 

betelepedett romák közt alakultak ki konfliktusok, hanem a már integrálódott romák és az 

újabb hullámban érkező romák közt is, mert a szegregációs mechanizmusba belekerültek a 

már integrált, vagy majdnem integrálódott romák. 

                                                
72 Kállai Ernő: Cigányok/romák Magyarországon. Társadalomtörténeti vázlat, in Kállai Ernő – Kovács László 

(szerk.): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Nyitott 
Könyvműhely, Budapest, 2009, 156–175. o. 
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Így az integrációs folyamatokat folyamatosan megtörték szegregációs törekvések, ezzel 

nehezítve a romák együttélését mind a más romákkal, mind a többségi társadalmat alkotó nem 

roma emberekkel is. 

A rövid történeti áttekintésből világosan látható, hogy a cigány nép története folyamán 

származásának következményeként mindvégig üldöztetésnek, diszkriminációnak volt kitéve, 

amelynek következményeként az egyik legszegényebb réteget többségében cigányok alkotják. 

Természetesen nem szabad általánosítanunk, mert egy részüknek sikerült kiemelkednie az 

alacsony iskolázottság, munkanélküliség, szegénység állapotából.  

Ahogy láthattuk, a cigány népcsoporttal kapcsolatos kérdések és feltevések történelmünk 

egészét átszövik, és ez napjainkban is nagyon aktuális kérdéskör. Ezért fontosnak vélem 

megvizsgálni, hogy e kérdések mögött milyen tudományos kutatások húzódnak meg, melyek 

azok az állítások, amelyek tükrözik a valóságot, és mi alapszik csupán tévhiten.  

Az első magyar kriminalisztikai tankönyv szerzője Endrődi Géza csendőr főhadnagy volt. 

A mű 1897-ben Losoncon jelent meg. Pontos címe A bűnügyi nyomozás kézikönyve a m. kir. 

csendőrség, városi és járási rendőrhatóságok, valamint vizsgálóbírák, királyi ügyészségek s 

általában a bűnügyekkel foglalkozó egyének részére. A szerző feltüntette, hogy művében 

felhasználta „Dr. Grosz János grazi cs. kir. államügyész” az osztrák csendőrség részére írt 

munkáját, természetesen speciális viszonyainkra átdolgozva, egyéb forrásokat is 

tanulmányozva, saját tapasztalataival, tudásával kibővítve. Az illusztrációkkal is ellátott, 

1898-ban Budapesten másodszor is kiadott könyv igen nagy hatással volt nemcsak a magyar 

bűnüldözés gyakorlatára, de a bűnüldözésről való közgondolkodásra is. 

Endrődy Géza tankönyvének rövid előszavában elénk tárja személyes motiváltságát, amely 

szerint azzal az ambícióval dolgozott e munkán, hogy az egyébként szerény szakirodalmunkat 

egy hasznavehető és hézagot betöltő művel gyarapítsa. A könyv összesen tizennyolc fejezetet 

tartalmaz 281 oldal terjedelemben, melyből tanulmányom szempontjából a VII. fejezet a 

legfontosabb, amely „a cigányokról” íródott. 

E fejezet bizonyosan nem Hans Gross művének fordításából származik, Endrődy Géza 

saját munkája, kiegészítve néhány konkrétan megjelölt szerző idézetével is. Endrődy 

véleménye szerint a cigány legnagyobb szerencséjének tartja, ha határtalan lustaságának 

hódolhat és azért a munka emberétől törvényellenes úton, furfanggal, lopással igyekszik 

mindazt megszerezni, amire csekély igényeinek kielégítése végett szüksége van.  

A szerző úgy véli, hogy a cigányok legjellemzőbb tulajdonsága a gyávaság, állítását 

igyekszik több példával és idézettel is alátámasztani, majd kijelenti, hogy a cigányok 

gyávaságát mutatja az, hogy gyilkosságot majdnem kivétel nélkül csupán alvó emberen, vagy 
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biztos búvóhelyről, esetleg méreg által követnek el, vagy kísérelnek meg. Olyan gyilkosságra, 

vagy súlyos testi sértésre, amely miatt a cigány magát veszedelemnek tette volna ki, vagy 

amely miatt ellenfelével szemtől-szembe kell állnia, a cigányság bűnkrónikájában alig 

találunk példát. A szerző felismerni vélte azokat az okokat is, amelyek miatt a cigányok 

ilyenné váltak. Ezek egyike szerinte nem kellően keresztény lelkületük, illetve homályos 

ismereteik a keresztény vallásról. 

Természetesen a fenti vélemények napjainkra nyilvánvalóan tudománytalan nézetekké 

váltak, és semmilyen tudományos kutatással nem voltak alátámasztva. Azt is figyelembe kell 

vennünk továbbá, hogy ezen tanulmány megírása idején a büntetőjogban még javában 

virágzott a Cesare Lombroso nevével fémjelzett kriminálantropológiai irányzat, amely a 

született bűnöző kategóriájának bevezetésével rendkívül nagy hatást gyakorolt a korabeli 

büntető jogtudományra, és a cigánysággal kapcsolatosan is több megalapozatlan feltételezést 

megfogalmazott.73 

A következőkben megvizsgálom, miként változtak, módosultak, vagy éppen maradtak 

változatlanok a cigánysággal kapcsolatos állítások az idők folyamán a tudomány területén. A 

következő forrás, amellyel foglalkozom, a Csendőrségi Lapok 1916. április 10-ei számában 

jelent meg. 

A Horváth István nyugalmazott járásbíró tollából származó cikk - amely A czigánykérdés 

hazánkban címmel jelent meg - azzal az állítással kezdődik, hogy „évszázadok óta rágódó 

fekély, nyitott seb a társadalom élő testén a czigányelem a maga kiszámíthatatlan sok 

bűntényeivel, az apróbb csirkelopástól, csalástól egész fel a gyujtogatásig és 

rablógyilkosságig menő bűnskálájával és bűnlajstromával, melyek a vidék közbiztonságát 

állandó veszélyeztetésnek teszik ki!”74 

Ehhez hasonló, előítéletet tükröző mondatok szövik át a cikk egészét. Horváth István 

kijelenti, hogy a vidéken előforduló nagyobb bűneseteknek legalább 50 %-át a cigányvilág 

szolgáltatja. Számtalan apró lopás, betörés, rablás mutat cigány tettesek elkövetésére, akiknek 

a kilétét sok esetben kinyomozni sem sikerül, vagy ha mégis, megbüntetésük a bizonyítékok 

teljes hiánya miatt válik lehetetlenné. Ezt azzal magyarázza a cikk szerzője, hogy 

köztudomású, hogy a cigány soha be nem vallja tettét és sohasem vall társa ellen, mert az 

ilyen árulóval aztán utólag radikálisan elbánik saját társasága. A szerző azt is kijelenti, hogy a 

cigányok „az állam, a társadalom testén, mint élősdi, paraziták rágódnak, kik, a legritkább 
                                                
73 Ibolya Tibor: Az első magyar kriminalisztikai tankönyv és szerzője. Interneten hozzáférhető: 

http://ibolyatibor.atw.hu/Sajat/25.pdf  (Letöltés ideje: 2013. 04. 22.) 
74 Horváth István: A czigánykérdés hazánkban, in Csendőrségi Lapok, X. évfolyam 11. szám (1916), Budapest, 

1916. április 10., 1. o. 
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kivétellel, nem véres veritékkel, hanem tiltott, bűnös uton; lopás, rablás, csalás, betörés és 

gyilkossággal szerzik meg a megélhetés feltételeit!”75 

A cikk szerint a cigányok veszedelmes volta abban rejlik, hogy őstermészeti állapotban 

vándoréletet élnek, a közterhek, az anyakönyvezés, a katonai kötelezettség alól éppen 

kóborlásuk folytán kivonják magukat. Ősemberi életmódjukból következően a tulajdon 

sérthetetlenségét, a házasság jogintézményét nem ismerik, a rendszeres és állandó munka 

szükségességét nem látják be, és szükségleteiket majdnem kivétel nélkül büntetendő 

cselekmények - lopás, csalás, rablás, jóslás, kuruzslás, orvvadászat – elkövetése révén elégítik 

ki. Ha a körülmények úgy kívánják, gyújtogatástól, emberöléstől, gyermekrablástól sem 

riadnak vissza. 

Végül egy végleges megoldási javaslatot kapunk a cikk szerzőjétől, amely szerint 

„évszázadok óta vajudó, de még mindmáig is megoldatlan probléma az ún. czigánykérdés és 

valóban bűn a társadalom ellen, ha ezt az egyre jobban elmérgesedő rákfenét kivágni, 

orvosolni meg nem kíséreljük.”76 

Pomogyi László Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon című 

könyvében foglalkozik a cigányság kriminalitásával. Egy olyan objektív kutatáson alapuló 

tanulmányról van szó, amely abból a korszakból származik, amelyben nem voltak ritkák a 

fenti példákhoz hasonló vélemények a cigánysággal kapcsolatban. Vajon ténylegesen 

többszörös a cigányság kriminalitása más népcsoportokhoz képest? 

Pomogyi László kutatása során először a cigányság lélekszámával kapcsolatos kérdéseket 

vizsgálta, majd az eredmények birtokában a bűnözés gyakoriságát a cigányok között. A 

szerző arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon nehéz dolga van a kutatónak, ha a polgári 

Magyarország cigány lakosságának számáról kíván csupán csak megközelítő pontosságú 

adatot kapni. Annak ellenére, hogy többször is számba vették a cigányság tagjait, az 

összeírások eredményei között ellentmondásosan nagy eltérések vannak. Ez magyarázható 

azzal, hogy anyanyelvét minden lajstromozott állampolgár maga vallhatta meg, a kérdőívek 

összeállításában rejlő hibákkal, vagy akár a népszámlálást végző számlálóbiztosok 

munkájában feltételezhető hiányosságokkal is. 

Tekintsük át röviden, milyen eredmények születtek a cigányokat anyanyelvük szerint 

összeíró, tízévenként zajló népszámlálások során! 1880-ban 78759, 1890-ben 91611, 1900-

ban 61658, 1910-ben 121097, 1920-ban 6966, 1930-ban 7463, 1941-ben 1866 személy volt 

cigány anyanyelvű.  

                                                
75 Uo., 1. o. 
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Kifejezetten a cigányok számbavételét célzó kutatások is voltak, többek között Hieronymi 

Károly belügyminiszter rendelte el 1893-ban a Magyarországon élő cigányok 

összeszámolását. Sajnos ezen felmérés során sem sikerült precíz adatsorokat kapni, mivel 

több város - mint például Győr, Pécs, Szabadka, Székesfehérvár - adatai bevallottan 

pontatlanok voltak, illetve Budapest álokoskodással elérte, hogy a belügyminiszter 

felmentésben részesítse, azon a nem éppen támadhatatlan alapon, hogy mivel a főváros 

területén kóbor cigányokat nem tűrnek meg, ott olyanok egyáltalán nincsenek.77 

Ha a trianoni Magyarország területére vonatkozó vármegyei adatokat kölcsönözzük az 

1893-as összeírásból, azokat összeadva körülbelül 65-66 ezres nagyságot kapunk.78 

Ezután Pomogyi megvizsgálta, hogy a Horthy-korszakban hány cigány élhetett 

Magyarország területén, amelyhez egy 1943-ban megjelent tanulmány következtetéseit vette 

figyelembe. Utóbbit Petrilla Aladár közegészségügyi főfelügyelő írta, a hatósági orvosoktól 

begyűjtött, a működési területükön élő cigányok létszámára vonatkozó adatokat feldolgozva. 

Megállapítása szerint az akkori Magyarországon 208240, illetőleg ennél valamivel több 

cigány élt. 

Ennek az adatnak az értékeléséhez Pomogyi több szempontot is figyelmünkbe ajánl, ilyen 

például az, hogy Petrilla adatai nem a Horthy-Magyarország területét, hanem az első és 

második bécsi döntéssel megnövelt Magyarországot jellemzi. Másrészt pedig, jóllehet, hogy a 

hatósági orvosok megadott időközönként, illetve járványveszély esetén hetenként kötelesek 

voltak megvizsgálni a cigányokat, és ezáltal valószínűleg mindenki másnál hitelesebb képpel 

bírtak azok számbeli adatairól, a már teljesen asszimilálódott cigányok, valamint a kóborlók - 

amint azt Petrilla fel is tüntette - valószínűleg kimaradtak a számbavételből, mert velük a 

hatósági orvosok sem nagyon foglalkozhattak. Így a több mint kétszázezres szám 

valószínűleg minimumnak tekinthető a cigánysággal kapcsolatosan. Pomogyi szerint a 

korábbi kutatások tükrében ez a becslés megközelítőleg helyesnek fogadható el, 

természetesen nem a konkrét számot, hanem a végösszeg nagyságrendjét tekintve. 

A fenti adatból, amely többé-kevésbé valósághű, ki lehet számolni a trianoni 

Magyarország cigány népességének nagyságát. Ezek szerint 1943-ban 100 ezernél néhány 

százzal több cigány élt akkori határaink között. Ha figyelembe vesszük az ötven évvel korábbi 

65-66 ezres népességet, akkor kellő óvatossággal is átlagosan legalább 80-90 ezerre tehető a 

                                                
77 Pomogyi László: Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon. Osiris-Századvég Kiadó,  

Budapest, 1995, 26-40. o. 
78 Uo., 26-40. o. 
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Horthy-korszak éveiben az ország lakosságát gyarapító cigányok száma. Ez közel négyszerese 

annak, amelyről a politikai apparátus a népszámlálások során értesült.79  

A fenti tudományos kutatások tükrében a Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári 

Magyarországon című könyv a cigányok kriminalitását vizsgálja az 1906-1940-es 

időszakban. A szerző bevezetésként korabeli forrásokat mutat be, amelyek mindegyike 

ráirányítja a figyelmet a cigányok nagyfokú kriminalitására, és bár a korszakból kifejezetten a 

cigányok kriminalitását taglaló statisztikák nem állnak rendelkezésünkre, Pomogyi az 

igazságügyi kormányzat éves jelentését tartalmazó Magyarország Igazságügye című 

beszámolókra hivatkozva vizsgálja a korabeli statisztikák adatait, következtetéseit.  

Egy statisztikán alapuló táblázat 1906-tól 1914-ig a királyi törvényszékek és 

járásbíróságok előtt jogerősen befejezett büntetőügyekben bűntettek és (a becsületsértés 

kivételével) vétségek miatt elítéltek számát tartalmazza a magyar anyanyelvűek között, és a 

cigány anyanyelvűeknek is külön rovatot szentel. 

A későbbi időszakra vonatkozóan az évkönyv ad megfelelő adatokat a kutatáshoz. Így 

megvizsgálhatjuk a cigány anyanyelvűek és a magyar anyanyelvűek bűnözési adatait is. A 

következtetésekből az figyelhető meg, hogy - a magyar és a cigány összbűnözést tekintve-, 

amíg a magyar anyanyelvű lakosságnál lassan csökkent, addig a cigányok között kétszeresére 

nőtt a bűntettek és vétségek miatt jogerősen elítéltek száma. A vizsgált időszakban tehát a 

cigányság átlagos kriminalitása látszólag hozzávetőlegesen 2,2-szerese volt a magyar 

anyanyelvűekének.  

Igen magasnak tűnnek ezek a mutatók. Felvetődik a kérdés, hogy vajon van-e 

igazságalapja azoknak a véleményeknek, amelyek szerint a cigányság kirívóan aszociális, sőt 

antiszociális, bűnözési hajlamokkal determinált nép lenne? A fenti eredmények alapján 

kétségtelenül ezt a következtetést kellene levonnunk, de a magyar és cigány anyanyelvűek 

bűnözése között olyan hatalmas a különbség - és nem csak e két csoport, hanem a cigányok és 

minden más magyarországi népcsoport között is, hiszen a németek, szerbek, rutének, horvátok 

stb. is a magyar anyanyelvűekéhez hasonló nagyságú kriminalitási adatokat produkáltak -, 

hogy a kutatók joggal kételkedhetnek abban, hogy e következtetések a valóságot tükrözik-e. 

Nem az adatok valódiságát kell kétségbe vonnunk, hanem az adatfelvétel módszerének 

helyességét. Pomogyi szerint bizonyítani ezt ma már aligha lehetséges, mégis szinte egészen 

bizonyos, hogy amikor az említett statisztikákat készítették, a cigány anyanyelvű elítéltek 

közé valamennyi cigányt - anyanyelvétől függetlenül - besorolták. A szerző lehetetlennek 
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tartja, hogy amikor a közvélemény a cigányokat elsősorban külső, antropológiai jegyek 

alapján különböztette meg a társadalom nem cigány tagjaitól, ugyanakkor a bírósági 

statisztikát vezető titkár vagy fogalmazó az elítélt cigánytól valóban megkérdezte, hogy 

milyen anyanyelvűnek vallja magát. Természetesen nem állíthatjuk, hogy ilyen ne fordult 

volna elő, de nem ez volt a tipikus ebben az időszakban. Ezek után pedig az így kapott 

összegeket a statisztikusok a cigány anyanyelvűek számához mérték, így természetesen a 

kapott eredmények erősen torzítottak. Ezért fordulhatott elő az, hogy a század első éveiben a 

cigányok százezer főre vetített bűnözési rátája kétszer-háromszor volt rosszabb az ország 

többi népcsoportjához képest. Ám tudjuk, hogy az 1910-es népszámláláson csak körülbelül 

minden második-harmadik cigány vallotta magát cigány anyanyelvűnek. Ha ezek után az 

elítéltek számát az összes cigányok számához viszonyítjuk, nagyjából a magyar 

anyanyelvűekéhez hasonló mutatót kapunk. 

Megvizsgálva a harmincas évek második felének statisztikáit, ott is megfigyelhető, hogy az 

elítéltek 300-500 fős számát itt is csak a cigány anyanyelvűek mintegy 6-7 ezres tömegéhez 

passzították és kapták ezeket az eltorzult, túlzó, megtévesztő arányokat. Ha ehelyett a 

Pomogyi László által 90 ezerre becsült cigányság egészével számoltak volna, akkor a 

vétőképtelenek levonása után ugyanez a bűnözési arány az átlagosra csökkent volna. Még 

egyszer leszögezi a szerző, hogy abban, hogy ilyen magasak lettek a cigányság kriminalitási 

mutatói, sokkal nagyobb szerepe lehetett az elhibázott számítási módszernek, mint a cigányok 

bűnözésének.80  

A tudományos publikációk között fontosnak tartottam feldolgozni egy valóban objektív 

vizsgálatokon alapuló tanulmányt is, amely meggyőzően cáfolja a XX. század elejéről 

származó, a cigányokat elítélő, megbélyegző forrásokat. Most azonban vizsgáljuk tovább a 

korabeli iratok alapján, hogy változott-e a tudomány képviselőinek cigányságról alkotott 

képe! A következő részben a Kecskeméten megjelent, A magyarországi cigánykérdés 

rendezése című, Gesztelyi Nagy László tollából 1940-ből származó írást dolgozom fel és 

vonom le ezzel kapcsolatos következtetéseimet. 

A szerző a megoldásra váró cigánykérdés tárgyalásakor először két kategóriát különböztet 

meg. Véleménye szerint létezik egy kóbor és a társadalomra veszedelmes cigányság, akiket az 

jellemez, hogy folyamatosan vándorolnak, életük legnagyobb részét helyhez kötöttség nélkül 

élik le. Hasznos munkát nem végeznek, és leginkább lopásból, mások nehéz munkával 

szerzett keresményének jogtalan megszerzéséből - például kéregetésből, lopásból, rablásból, 
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stb. - tartják fenn magukat. A cigányságnak ezen része az, amely a békés emberi társadalmat 

mind személyi, mind vagyoni tekintetben a legjobban, szinte tűrhetetlen módon veszélyezteti. 

A szerző szerint ezek a cigányok bűnözésre kiemelkedően hajlamos, vad, elszánt, vérengző, 

állatiasságig lealacsonyodni tudó, roppant buja természetű egyének. 

Létezik azonban egy másik kategória is, akik a fenti csoportból jöttek létre, mert a 

cigányság egy igen kis hányadát, hosszú idők folyamán, a folytonos szelídítési, munkához 

szoktatási kísérlet következtében sikerült - ideiglenesen vagy hosszabb-rövidebb időre - 

helyhez kötni. Ők azok, akik a községek egy részén kezdetleges putrikat építenek, foltozó-

javító vasmunkával, lóügynökösködéssel, fúrókészítéssel, teknővájással foglalkoznak. 

Gesztelyi Nagy László azonban kiemeli, hogy ezeket a foglalatosságokat legtöbbször csak 

azért végzik, hogy munkából élésüket bizonygassák, de létfenntartásuk módja gyanánt 

továbbra is a kéregetést, tolvajlást, több esetben a rablást választják. Ha bűncselekményt 

követtek el, ennek következményeitől tartva, otthagyják helyüket, továbbmennek, és más 

községben hasonló módon alapítanak ideiglenes otthont. Bár kívülről úgy tűnik, ezek a 

cigányok sokat vesztettek vadságukból, ennek ellenére a kínálkozó esetekben éppúgy képesek 

a legkegyetlenebb gyilkosság elkövetésére is, ha pénzszerzési vágyuk kielégítéséről van szó.81 

A tanulmány szerzője látszólag különbséget tesz a letelepült és a vándor cigányok között. A 

szöveget továbbolvasva mégis az derül ki, hogy Gesztelyi szerint minden cigány veszélyes a 

társadalmi együttélésre. Tanulmányának további részében elemzi a cigányság magyar és 

külföldi történelmét, és feltételezett hozzáállásukat a törvényekhez és embertársaikhoz. 

A mű egészét áthatja egy szélsőségesen elítélő, a cigányságot szinte már állati sorba soroló 

nézet. Ezt néhány, a szövegben olvasható mondattal igazolom. Gesztelyi szerint például „a 

kóborló cigányok sok esetben nemcsak élelmi cikkeket és értéktárgyakat tulajdonítanak el, 

hanem megtörtént már az is, hogy kis gyermekeket visznek magukkal, akiket, ha nem tudnak 

tőlük megszabadulni és kibírják egészségtelen, piszkos életüket, serdültebb korban 

elnyomorítanak, hogy így szánalmat keltve, eredményesebben használhassák kéregetésre.”82 

„Mivel a létfenntartásukhoz szükséges élelem megszerzése sem ösztönzi őket munkára, 

megesznek mindent, állati dögöket, elhullott állatokat, más emberek által élvezetre nem 

használt különböző állatokat, ürgét, varjút, sündisznót stb.”83 „Súlyos terhére vannak a 

társadalomnak egészségtelen, bacillushordozó, piszokkal és szennyel teli életmódjukkal, mert 

                                                
81 Gesztelyi Nagy László: A magyarországi cigánykérdés rendezése. A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 

(Kecskeméti) kiadványai, 36. szám (szerk.: Dr. Gesztelyi Nagy László), Kecskemét, 1940, 3. o. 
82 Uo., 7. o. 
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minden betegséget felszednek, és vándorlásaik következtében szórják, terjesztik a járványt és 

az általuk felszedett mindenféle emberi és állati betegségek csíráit.”84  

A szerző szerint az eddigi intézkedéseknek az volt a legfőbb hibája, hogy a kérdés 

megoldásánál az emberies gondolkodás, a kesztyűs kézzel való bánás, a humanitás vezette a 

megoldás irányát, annak ellenére, hogy a legkíméletlenebb intézkedésre lett volna szükség, 

mivel nem lehet a kérdés végleges megoldását remélni, ha a szív hangja, és érzelmeik 

befolyásolják az embereket. Bővebben ki is fejti azt, hogy szerinte miért nem szabad enyhe 

elbánásban részesíteni a cigányokat. Eszerint „az emberi érzést nélkülöző, állatiasságig 

lealacsonyodva élő, minden, a legnagyobb és legelvetemültebb bűntettek végrehajtására 

képes, tunya, dologtalan, buja, életkörülményeihez konokul ragaszkodó, számottevő népréteg 

egyéni átalakításához, átformálásához kímélet nélkül olyan szigorú eszközökhöz kell fordulni, 

amely a szív szavára nem hallgatva, a legradikálisabb eszközöktől sem riad vissza.”85 Éppen 

ezért az összes kóbor cigányt koncentrációs munkatáborokba kell gyűjteni, munkára 

kényszeríteni, további szaporodásukat mindenképpen megakadályozni. Ha munkát végezni 

nem akarnak, ennek kikényszerítésére a legszigorúbb eszközöket kell alkalmazni, mert vagy 

hasznos és munkás tagjává fognak válni a társadalomnak, vagy elpusztulnak. A gondolatsort 

tovább folytatva, a megoldási javaslatok között szerepel például az, hogy ”a magyar 

társadalom e kényes, de annál veszedelmesebb fekélyét feltétlenül ki kell vágni, még pedig 

olyan metszéssel, amely a társadalmat a további rettenetes személyi és vagyoni károsodástól 

egyszer s mindenkorra megszabadítja, és örökre mentesíti.”86 Végső konklúzióként vonja le a 

szerző azt, hogy a cigányprobléma megoldása érdekében a legkeményebb eszközökhöz kell 

fordulni, új rendszabályokat kell életbe léptetni annak érdekében, hogy a magyar 

társadalomnak ez a rákfenéje egyszer már véglegesen kiirtásra kerüljön.87 

 

A szocialista korszak és a cigányság 

A Minisztertanács Tanácsi Hivatalának kezdeményezésére a Szociológiai Kutató Intézet 

keretében Kemény István irányításával empirikus vizsgálatok folytak az 1971-es évben. A 

következőkben a Kemény István által feldolgozott, a cigány lakosság 2 százalékát érintő 

kérdőíves felmérés, és intenzív interjúk tapasztalatainak néhány következtetését ismertetem. 
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A szerző 320000 főre teszi a cigányság lélekszámát, és kiemeli, hogy ennek nagyobb része 

alkotja a társadalom legalsóbb rétegeit. Ekkor mind az állami, mind a társadalmi szervek 

részéről gyakran tapasztalhatók erőfeszítések a cigánytelepek felszámolására, életviszonyaik 

megváltoztatására, de ahhoz, hogy ezek elérhetővé váljanak, szembe kell néznünk azon 

problémák egész sorával, amelyek ekkora népesség asszimilálásával együtt járnak, valamint 

minél mélyebb és differenciáltabb ismeretekkel kell rendelkeznünk a cigányságról. 

A szerző kiemeli, hogy eddig a tudomány is adós maradt a cigányság komplex 

tanulmányozásával, sőt, az irodalomban még olyan alapvető kérdésben is megoszlanak a 

vélemények, hogy nemzetnek, etnikumnak, vagy társadalmi rétegnek tekintsük-e őket. Ez a 

kutatás volt az első, amely vállalkozott a cigányság helyzetének átfogó felmérésére. A 

vizsgálat úttörő jellegéből következik, hogy megállapításai nem vitathatatlanok, de komplex 

megközelítési módjával, empirikus tapasztalatok birtokában hozzájárul a cigányság tényleges 

helyzetének megismertetéséhez, sőt, néhány alapvető elméleti probléma megoldását is 

megkísérli.88  

Számomra lényeges kérdés - amikor a cigányság egészére nézve vonnak le következtetést -

, hogy milyen elvek alapján szelektálják a tanulmányozott mintákat. Ebben a kutatásban a 

következő módokon választották ki a vizsgálandó személyeket. A kutatás Magyarország teljes 

cigány lakosságát kívánja jellemezni, tehát szerepelnek a magyar, a cigány és a román 

anyanyelvű, a Budapesten, a vidéki városokban, falvakban lakó, a leghagyományosabb 

életformát folytató és a teljesen urbanizált életű, a legalacsonyabb és a legmagasabb 

jövedelmű és kulturális szinten álló cigányok. Azokat a személyeket sorolták ebbe a 

csoportba, akiket a nem cigány környezet annak tekintett.89 

A cigányok eredményes asszimilálódása a helyzetüket meghatározó viszonyok, tényezők 

együttes megváltozásától remélhető. Foglalkozási, jövedelmi, lakás, iskolázottsági stb. 

viszonyaik párhuzamosan történő, kedvező irányú változásától várható az életforma változása 

is. Megállapítható, hogy egyetlen tényező megváltozása azért nem eredményezheti a magyar 

környezetbe való tényleges beilleszkedést, mert nem képes önmagában előidézni az anyagi és 

tudati viszonyokban azt a változást, ami az asszimilálódáshoz szükséges.90  

A 320 ezer magyarországi cigányból 224 ezer magyar anyanyelvű, 61 ezer cigány 

anyanyelvű és 25 ezer román anyanyelvű. Ebből a tényből következik, hogy minden 

                                                
88 Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó; 1971-ben végzett kutatásról. (A kutatást 

Kemény István vezette). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézetének Kiadványai, 
Budapest, 1976, 5-6. o. 
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tudományos elemzésnek, javaslatnak, amely cigányok és nem cigányok társadalmi 

kapcsolatának rendezésére irányul, tudomásul kell vennie a magyar anyanyelvű romák 

létszámbeli túlsúlyát. Hamis tehát minden olyan elképzelés, amely a cigánykérdés megoldását 

a nyelvkérdés megoldása útján vagy a nyelvi alapon álló kulturális autonómián keresztül 

keresi. A szerző meggyőződése az, „hogy a cigány-kérdés alapvetően nem etnikai, hanem 

társadalmi rétegkérdés.”91  

A cigányság integráltsága szempontjából az egyik leglényegesebb adat a telepen, illetve a 

nem telepen élők aránya. A cigány népesség kétharmada telepen, egyharmada pedig nem 

telepen élt, tehát országos viszonylatban 210 ezer telepen lakó roma problémája várt 

akkoriban megoldásra.92  

A tanulmány vizsgálja a cigányságot abból a szempontból is, hogy hány fő él egy 

családban. Ezzel kapcsolatban a következő eredmények születtek. A cigány népességnek 

kevesebb, mint 10 százaléka élt egy- és kéttagú családokban, nagyobb része öt- és 

többtagúban. A nagyobb családlétszám a nagyobb gyerekszám következménye. A cigányok 

csaknem 40 százaléka olyan családban élt, amelyben a 15 éven aluli gyerekek száma 4 vagy 

annál több, 56 százalékuk pedig olyanban, amelyben a 15 éven aluli gyerekek száma három 

vagy annál több. A szerző állítása szerint a kutatásból kiderült, hogy a cigányok szaporasága 

több mint kétszer nagyobb a magyarokénál, és az ország lakosságán belül növekvőben van, de 

távol állunk attól, hogy elcigányosodjon az ország. Ennél a résznél Kemény István vizsgálta 

azt is, hogy 100 aktív keresőre hány eltartott jut. Minden településtípusban jelentkeztek 

különbségek, így például a falvakban a magyar családokban 100 keresőre 93 eltartott jutott, 

míg a cigány családokban 236, a vidéki városokban magyaroknál 84, a cigányoknál 220, 

Budapesten a magyaroknál 53, a cigányoknál 135.93 

A tanulmány adatai szerint a romáknál a szó szoros értelemben vett analfabéták aránya 

igen magas. A vizsgált évben a 14 éven felüli cigányok 39 százaléka volt analfabéta. Ezen a 

téren igen nagy különbség volt a magyar és a nem magyar anyanyelvű cigányok közt. A 

magyar anyanyelvűek 33 százaléka, a cigány anyanyelvűek 54 százaléka és a román 

anyanyelvűek 57 százaléka volt analfabéta.94  

Azt is vizsgálom, hogyan alakult az iskolai végzettség az 1971-es évben a cigányoknál. 

Sajnos az adatok ezen a téren is megdöbbentőek. A legidősebb romáknak - az 59 éven 

felülieknek - 70 százaléka sohasem járt iskolába, illetve a 35-59 éves cigányok 50 százaléka 
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sem. A 20-24 éves cigányok 54 százaléka, a 15-19 évesek 7 százaléka nem jutott tovább az 

általános iskola 5. osztályánál. A vizsgálat alapján azt a következtetést vonta le a szerző, hogy 

a hét osztálynál kevesebbet végzett cigány gyerekek gyakorlatilag majdnem teljesen 

analfabéták, nevük aláírásán kívül írni egyáltalán nem tudnak, olvasni csak nyomtatott 

betűket, azt is oly módon, hogy a szöveg megértésére többnyire képtelenek.95  

Amikor a cigányság fogalmát vizsgáljuk, gyakran fogalomzavarba ütközünk. 

Nagyobbrészt ez magyarázza az egymástól eltérő statisztikai adatokat is. A romákkal 

kapcsolatban három tényt állapíthatunk meg. Egyrészt nem köthetőek egyetlen országhoz 

sem, ezért szokás őket transznacionálisnak, vagyis több nemzethez tartozónak nevezni. 

Másrészt a cigányság kifejezés nem egy egységes etnikumot jelöl, hanem több, egymástól 

eltérő csoportba tartozó embereket, tehát multipluri etnikus népről van szó, akik soha nem is 

használták magukra nézve egységesen a „cigány" kifejezést. Harmadrészt - nem utolsó sorban 

- a cigányok „két világban" élnek: egyrészt a saját közösségükben, másrészt az őket körülvevő 

nem cigányokéban, erre használják a transzkulturális megjelölést, azaz a különböző kultúrák 

közöttiséget. 

A cigányság etnikai besorolása, meghatározása a XIX. században döntően két szempont 

szerint történt. Az első szerint cigány az, aki cigánynak született, vagyis beleszületett abba a 

közösségbe, abba a miliőbe, ami azzá teszi őt. Másrészt cigány az, aki azzá vált, illetve úgy 

néz ki. Ennek nem alapvető feltételei a fizikai, antropológiai jegyek (bőrszín, haj, stb.), sokkal 

inkább utal ez a kifejezés a társadalomban elfoglalt periférikus helyzetre.96  

Napjainkban is bizonytalan, hogy kit és milyen okok alapján soroljunk a cigányság körébe, 

és hogy a „cigánybűnözés” milyen kontextusban áll a cigánysággal. Ezt a kérdést dolgozza fel 

A „cigánybűnözés” vizsgálatának elméleti és módszertani kérdéseiről című tanulmányában 

Vavró István.97  

A szerző a bevezetésben feltesz egy nagyon fontos kérdést, mégpedig azt, hogy van-e 

értelme egy olyan jelenség elemzésének, amely bizonytalan elkülönítési ismérveken alapszik, 

és eddig még önálló létezését sem tudták bizonyítani. A bűnüldözés, az igazságszolgáltatás és 

a büntetés-végrehajtás munkatársainak egyöntetű tapasztalata alapján a bűnelkövetők, az 

elítéltek között igen nagy és növekszik azoknak a száma, illetve aránya, akiket általánosan 

                                                
95 Uo.,.39-40. o. 
96 Váradi János: A cigány fogalmának definiálása a 19. század második felében. In E-tudomány, 8. évf., 2010/4. 
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emlékére. Elte Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Kriminológiai Társaság, Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 
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elfogadott kategorizálás szerint cigányoknak tekintenek. Elterjedt az a vélemény, amely 

szerint a magyarországi bűnözés alakulásában kiemelkedő - legalábbis a népességen belüli 

arányt tekintve a nem cigányokét meghaladó - szerepe van a cigányságba besorolt 

személyeknek.  

Az elsőként felmerülő fontos kérdés az, hogy kit kell cigánynak tekintenünk. Az anyanyelv 

nyilvánvalóan nem lehet a besorolás alapja, mert a Magyarországon élő, cigánynak tekintett 

személyek jelentős többsége magyar, esetleg román anyanyelvű, és a cigány lakosság csak 

bizonyos pontosan nem ismert töredéke beszéli az egyébként sem egységes cigány nyelv 

valamelyik változatát. A besorolás alapjává lényegében az életmód, az életvitel formai és 

tartalmi jellemzői léptek elő. Ennek hátránya az, hogy - nem lévén meghatározva a besorolás 

etnikai alapja - ez a kívántnál nagyobb mértékben tartalmazhat mérlegeléstől függő elemeket, 

és ezzel a tévedés valószínűsége növekedhet. Másrészt probléma az is, hogy a besorolás 

etnikai jellemzőből életmód megjelöléssé válik. 

További problémát vet fel, hogy az életmódra alapított és az el nem ismert etnikai 

hovatartozáson alapuló megjelölés szükségszerűen különbözik. Ha ugyanis egy 

cigányputriban, cigánytelepen élő, rendszeres munkát nem végző személy követ el törvénybe 

ütköző cselekményt, akkor az elkövető cigánynak számít, míg ha egy rendezett körülmények 

között lakó, hosszú évek óta folyamatos munkaviszonyban álló cigány származású ember 

követ el esetleg lényegesen súlyosabb bűncselekményt is, akkor az utóbbi a származás 

ellenére sem sorolható a cigány kategóriába. Ad absurdum, míg az alkalmi lopásokból élő, 

putriban lakó falusi tolvaj cigány, addig a magas jövedelmű, állandó munkaviszonnyal 

rendelkező és esetleg saját ingatlanában lakó, de emberölést elkövető személy már nem az. A 

szerző álláspontja az, hogy statisztikai szempontból nem tartja egzakt módon vizsgálhatónak a 

cigánybűnözés helyzetét. 

Vavró István tanulmánya következő részében felteszi azt a kérdést, hogy a fentiek alapján 

van-e egyáltalán „cigánybűnözés”, és ha igen, mit kell annak tekinteni, milyen a mértéke, 

tendenciája és aránya az összbűnözésen belül. Először is, a szerző nyomatékosan 

hangsúlyozza azt az álláspontját, hogy fenntartásai vannak minden olyan nézettel szemben, 

amely bizonyos negatív társadalmi jelenségeket etnikai, faji vagy vallási alapon kíván 

megközelíteni. Nem vitatható, hogy - mint minden szubkultúrának - a cigányokénak is sajátos 

értékrendje van, amelynek elemei nem mindenben vágnak egybe a társadalmi kultúra 

általánosan elfogadott értékrendjével. Ez azonban minden, a társadalmi kultúra részét képező 

értékrendről, így az egyes rétegkultúrákról is elmondható. A probléma lényegében akkor 

kezdődik, ha nem különbségről, hanem kifejezett szembenállásról van szó. A kétféle 
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értékrend ütközéséből értelemszerűen az általános értékrend kerül ki győztesen, hiszen ez esik 

egybe a hatályos büntetőjogi normákkal.  

Közismert tény, hogy az iskolai végzettség és a kriminalitási gyakoriság egymással 

fordítottan arányos. Ebből logikusan következik, hogy a kulturális hierarchia alsó szintjén 

állók bűnözési gyakorisága az átlagnál döntően nagyobb, és többszörösen felülmúlja a 

legmagasabb végzettségűekét. Az alacsonyabb végzettségűek körében a Magyarországon élő 

cigányok aránya az átlagot meghaladja. Emiatt arányuk a bűnelkövetők között nyilvánvalóan 

magasabb.  

Statisztikai szempontból vizsgálandó még egy lényeges körülmény is. Bizonyos adatokból 

arra lehet következtetni, hogy a cigánynak tekintett lakosság természetes gyermekáldása 

lényegesen felülmúlja a nem cigány népességűekét. Ebből következik, hogy a cigány 

népesség korstruktúrája lényegesen különbözik a nem cigányokétól, éspedig abban, hogy a 

legmagasabb kriminalitású fiatal korcsoportok aránya magasabb. Egy korösszetételét tekintve 

fiatalabb átlagéletkorú népességcsoport tehát már csupán korstruktúrájánál fogva is 

értelemszerűen magasabb képviseleti arányhoz jut a bűnelkövetők - és így az elítéltek - 

között, mint más népességcsoportok. 

Arra semmiféle bizonyíték nem áll rendelkezésünkre, hogy azonos kultúrszint esetén egyes 

népességcsoportok - így a cigányok - bűnözése magasabb az átlagosnál. A cigánybűnözésként 

megjelölt jelenséget vizsgálva tehát arra kell gondolni, hogy nem egy etnikai csoport, hanem a 

társadalom kulturális színvonalának legalacsonyabb fokán álló népességcsoportok bűnözését 

vizsgáljuk. Ebben az esetben pedig a „cigánybűnözés” kifejezés alkalmazása/használata 

nemcsak megtévesztő, hanem kifejezetten hibás is.98  

A fenti vizsgálatok alapján láthattuk, hogy a „cigánybűnözés” jelenség, kifejezés 

alkalmazása/használata több szempontból is téves, illetve nem meghatározható részekből áll. 

Mégis napjainkban számtalan fórumon találkozhatunk ezen kifejezés használatával. Arra a 

kérdésre, hogy miért alakulhatott ez ki, a választ a következő tanulmányokban kerestem. A 

továbbiakban elsősorban az előítéletes gondolkodás és a cigány népcsoport tagjainak 

összefüggését vizsgálom. 

Jövedelmi helyzet 

                                                
98 Vavró István: A „cigánybűnözés” vizsgálatának elméleti és módszertani kérdéseiről. Írások Tauber István 

emlékére, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar, Magyar Kriminológiai Társaság, Rendőrtiszti Főiskola, 
Budapest, 2009, 32-35. o. 
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Közismert tény, hogy jövedelmi szempontból a cigány népesség mélyen a nem cigány 

népesség színvonala alatt él. Ennek egyik okát abban lelhetjük fel, hogy a cigány keresők 

átlagos keresete jóval alacsonyabb, mint a nem cigányoké. A cigány keresők még 

ugyanazokban a foglalkozásokban is általában rosszabbul keresnek, mint a nem cigányok. Az 

átlagos cigány szakmunkás munkából származó összes jövedelme 1971-ben havi 2090 Ft volt, 

az átlagos magyar szakmunkásé 2700 Ft, azaz 29 százalékkal magasabb. A cigány betanított 

munkások munkából származó összes keresetének havi átlaga 1650 Ft volt, a nem cigányoké 

2030 Ft, vagyis 23 százalékkal magasabb, a cigány segédmunkásoké 1600 Ft, a nem 

cigányoké 1827 Ft, tehát 44 százalékkal magasabb. 

1971-ben a cigányság általános helyzete több területen is nagyon rossz volt. Sajnos a 

bűnözési gyakoriságról adat nem szerepelt a tanulmányban, de azt a fontos következtetést 

levonhatom, hogy a cigányság nagy része ebben az időszakban a társadalom egyik legalsóbb 

rétegébe szorult és súlyos gazdasági és szociális hátrányban éltek. Természetesen nem minden 

cigány és nem kizárólag cigány alkotta ezt a legalsóbb társadalmi réteget. 

Krémer Balázs 1999-ben megjelent cikkében kijelenti, hogy viszolyog a cigányságról és a 

bűnről egymás összefüggéseiben írni, hogy valamilyen szinten ostobának, értelmetlennek és 

erkölcstelennek tartja e szövegösszefüggésben írni emberekről (akik lehetnek akár cigányok 

is) és emberi cselekedetekről (amely cselekedetek lehetnek bűnök is). 

A cigányokkal kapcsolatban megállapítja, hogy a kutatók és a cigányokkal bárminemű 

kapcsolatba kerülő más népek is nagy gondban vannak annak meghatározásakor, hogy kit is 

tekintsenek cigánynak.  

A megítélés és a kategorizáció aggályai két oldalról is megközelíthetőek a szerző szerint. 

Egyrészt viszonylag általánosan elvárható elvnek gondoljuk a szabad identitásválasztás jogát. 

Nem szoktuk - és főleg nem szeretjük - magunkra vállalni annak felelősségét, hogy valakit 

beazonosítsunk, közösséghez, csoporthoz tartozónak könyveljünk el szabad önmeghatározása 

ellenére. A szerző szerint a középosztály fenntartja magának azt a jogot, hogy szabad 

döntésük alapján határozzák meg azt, hogy az erény és a tisztesség követésében kinek, minek, 

milyen ősöknek és milyen közösségeknek való hűségüket, azonosságválasztásukat tartják 

kívánatosnak, szükségesnek vagy éppen minden racionális mérlegelés nélkül: evidensnek. 

Más a helyzet azonban akkor, ha valaki kiszolgáltatott, ha külső körülmények és 

kényszerek akadályozzák szabad akaratának gyakorlását. Eretnek nézeteket kell, hogy 

képviseljen a szerző, szerinte „szégyentelien túl sokat tudunk ezen életkörülményekről, 

különösen ahhoz képest, amit e szégyen kivédéséért teszünk... gondolhatjuk-e, hogy a 
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kiszolgáltatottság enyhítését célozva nem fűződhetnek a szabad akaraton, identitásválasztáson 

kívül is érdekek ahhoz, hogy valaki cigánynak vallja-e magát, avagy sem.”99  

Amikor a cigányság és a bűnözés kapcsolatáról gondolkodunk, akkor nem kérdezi senki a 

bűnözésben érintetté válót szabad identitásválasztásáról, hanem csak úgy ráaggatja 

cigányságát önkényesen és szubjektíven, igaztalanul, és erkölcstelenül. Ez a gyakorlat 

valamennyire legalább védhető lenne, ha hasznos lenne, és ha a bűn előfordulásának 

súlyosságát és gyakoriságát enyhítené.  

A bűn fogalmát a következőképpen határozza meg Krémer Balázs. Napjainkban nem 

szokás a bűnről jogbölcseleti és morálfilozófiai töprengésekbe bonyolódni. Nem képezi már 

az élet részét a drámairodalom, amely minden lényegi elemében az erkölcsi konfliktusokról, 

az olykor erényes, máskor erénytelen bűnről, annak feloldozásáról szól. Haszonelvű 

megközelítésben gondolkodunk róla: mibenlétét a Btk. definiálja, és az ember legfeljebb mint 

megfontolásait korlátozó kockázati tényezőről gondolkodik róla. Abban a korszakban élünk, 

ahol ez a fogalom a társadalmi megítélés szempontjából valóban relatívvá vált: ugyanaz a tett 

olykor bűn, máskor, ha az elkövető mellényzsebében lapuló bukszájának vastagsága vagy az 

általa keresztnéven hivatkozott patrónusának rangja meghaladja a rendőr és más bűnüldöző 

rangját, nem az. 

A fentiekből azt a konklúziót vonja le a szerző, hogy ma a bűn és a társadalom 

összefüggésében meglehetősen szemforgató nyelvi trükk „igazságszolgáltatásról" írni akkor, 

amikor az igazságról és igazságosságról senki nem akarja tudni, hogy mit is jelent az. 

Pontosabb lenne „jogszolgáltatásról” gondolkodni, beleértve mindazon korlátozó tartalmakat, 

amelyek a két fogalom különbségét adják. 

Úgy teszünk, mintha a cigánykérdés nem mindenekelőtt maguknak a Magyarországon 

élőknek a problémája lenne - diszkriminációstul, rasszizmusostul. A szerző a maga részéről 

nem tartja sem lehetetlennek, sem reménytelennek, hogy kellő politikai akarat mellett volna 

mit megpróbálni a kérdés progresszív rendezése érdekében is. Társadalompolitikáról, 

oktatásról, egészségügyről, foglalkoztatás-és szociálpolitikáról lehetne és kellene beszélnünk, 

még inkább tennünk. Az, hogy mindezek helyett is inkább a bűnről és bűnözésről 

elmélkedünk, igen kártékony tehetetlenségi pályára sodor mindnyájunkat. Elvileg is 

lehetetlenné teszi, hogy arról gondolkodjunk, miképpen élhetnénk békében e honban cigány 

polgártársainkkal együtt. Márpedig ez lenne az igazi kérdés. Az egyetlen igazi kérdés - amiről 

történetesen nem szokás sem beszélni, sem gondolkodni. 

                                                
99 Krémer Balázs: A cigányok és a bűnözés, in Belügyi Szemle, 47. évf., 7-8. sz. (1999), 41. o. 
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A szerző a legfontosabbnak azt tartja, hogy a kicsi és a nagy politikák szintjén is mellőzzük 

a többségi társadalom tehetetlenségére és a tehetetlenségből táplálkozó elutasításra, 

kirekesztésre, hárításra épülő megközelítéseket. Azon kellene inkább elmélkedni, hogyan 

találhatók meg és építhetők fel a cigány emberek és közösségek emancipált, a magyar 

társadalom egészének fejlődését szolgáló helyei, funkciói - ahelyett, hogy a cigánysággal 

kapcsolatos társadalmi problémák kapcsán a romák kiszorításán, lefokozásán, norma alattivá 

szorításán munkálkodnánk.100 

A cigányok történetét tekintve, különös kultúrával és hagyományokkal, üldöztetésekkel teli 

múltjuk volt. Számos forrás elítéli e népcsoporttal kapcsolatos viselkedési mintákat, 

szokásokat, nagy részük integrációja többek között ezért nem jöhetett létre. A cigányság 

számtalan tagja az ország legrosszabb helyzetben lévő gazdasági, iskolázottsági, kulturális 

halmazában helyezkedik el. Ezek sajnos tények, de mégsem magyarázzák azokat a 

nagymértékben előítélettel terhes megnyilvánulásokat, amelyek legtöbbször megalapozott 

vizsgálatokat mellőzve, tudományos tanulmányként a cigányságról egy általánosságban túlzó, 

negatív képet alkotó publikációt fogalmaznak meg. 

Természetesen a fentiek alapján látható, hogy a cigányok bűnözését racionális, 

tudományos igényű, kutatásokon alapuló érvek alapján is cáfolják azok, akik látják a 

népcsoport elnevezése mögött az egyes embereket. Vannak, akik levonták azt a 

következtetést, hogy a cigányság országunk szerves része, közös múltunk, közös jövőnk 

egybefűz minket, és el kell felejtenünk azt a tézist, hogy emberek, akiket antropológiai 

tulajdonságaik alapján egy népcsoporthoz sorolunk, csak azért követnének el – előre 

determináltan – bűncselekményeket, mert ahhoz tartoznak. Elfeledve az előítéleteket, azon 

kell közösen dolgoznunk, hogy minden embernek meglegyen a lehetősége arra, hogy mind 

gazdasági, mind kulturális szempontból megfelelő szintet érjen el. Tegyük magunkévá 

Konfuciusz gondolatát, amely célunkká is kell, hogy váljon: „Érjétek el, hogy a becsületesség 

jobban kifizetődjék, mint a lopás, és akkor nem lesz lopás.”  

b) A cigányságra irányuló integrációs kísérletek a XX-XXI. században 

Az alábbiakban Hajnácky Tamás A pártállam cigánypolitikája. A szektoriális 

cigánypolitikától a kényszerasszimilációs cigánypolitika kritikájáig című kutatásán101 

keresztül egy részletes történelmi áttekintéssel nyerünk betekintést Magyarország 

                                                
100Uo., 50. o. 
101 Hajnácky Tamás: A pártállam cigánypolitikája. A szektoriális cigánypolitikától a kényszerasszimilációs 

cigánypolitika kritikájáig, in Esély, 2015/5. szám, 54-92. o.  
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cigánysággal kapcsolatos politikai attitűdjeiről, illetve annak megoldási kísérleteiről, a XX. 

század második felére koncentrálva. 

A kutatás a második világháború lezárását követően kezdi meg a cigányság helyzetének 

feltárását. A tanulmány azzal a megállapítással kezdődik, hogy a második világháború 

lezárásával a cigányság számára befejeződtek a munkaszolgálattal és a koncentrációs 

táborokkal járó borzalma, ám ennek ellenére is folytatódtak a korábbi évtizedekben 

tapasztalható kirekesztő gyakorlatok. Ezt az is jól kifejezte, hogy a földosztások során 

többnyire az úgynevezett „arra érdemes” cigányokon kívül más romák nem juthattak 

szántóföldhöz vagy házhelyhez; az „arra érdemes” jelzőt pedig csak nagyon kevesen 

kaphatták meg. 

Az 1950-es évek első felére a magyarországi cigánykérdés leginkább közegészségügyi, 

rendészeti és népművelési körbe lett utalva. Éppen ezért az Egészségügyi Minisztérium, a 

Belügyminisztérium és a Népművelési Minisztérium vette hatáskörébe a cigánysággal 

kapcsolatosan felmerülő problémák megoldását. 

A közegészségügy címén az ún. egészségügyi járőrök számára nyílt lehetőség a 

cigánytelepek rendszeres ellenőrzésére, melynek során, ha úgy látták jónak, akár 

kényszerfertőtlenítéseket is végrehajtottak. A fürdetések során többnyire az egészségre 

ártalmas krezol szappant, és a későbbiekben betiltott DDT-t használták. Nem egyszer az 

ellenállások megakadályozásának érdekében a karhatalmat is igénybe vették. 1955-től ezek a 

kényszer-mosdatások megelőző jelleggel váltak kötelezővé, ezért teherautók alvázára 

szereltek fel fürdető-fertőtlenítő berendezéseket, és ezek segítségével nyáron óránként 140, 

télen pedig 90 fő fertőtlenítését vitték végbe. Ezek a kényszermosdatások egyrészt az 

egészségkárosító hatásuk miatt, másrészt a karhatalmak fizikai erőszaka révén is hírhedtté 

váltak. 

A cigánykérdésre szolgáltatott rendészeti válasz az volt, hogy a Belügyminisztérium 

1954-ben elkezdte bevezetni a személyi igazolványokat; így egy év múlva már csak 40-50 

ezer embernek hiányzott a nyilvántartásokból. A cigányság eme szegmensének nagy része a 

korabeli vélemények szerint azokra terjedt ki, akik nem tudtak megfelelő munkát és 

lakóhelyet igazolni, és a feltételezések szerint bűncselekmények elkövetéséből tartották fenn 

magukat. 

A fent jellemzett „kóbor cigányok” személyi igazolványával kapcsolatban határozat 

született, amelynek értelmében ideiglenes személyi igazolványt kaptak, mely formájában é s  

tartalmában i s  eltért a rendes igazolványtól. Ezek voltak az ún. fekete személyi 
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igazolványok, melyek egészen 1961-ig használatban is voltak, és csak ekkor, az általános 

személyi igazolvány cseréjének alkalmával szüntették meg azokat. 

A Népművelési Minisztérium intézkedései az analfabetizmus felszámolását célozták; 

ennek érdekében a tárca tanfolyamokat indított, ezek azonban rövid időn belül kifulladtak, 

egyrészt a tanulók lemorzsolódása, másrészt pedig a pedagógusok kilépése okán. 

 Ezt követően már írni-olvasni tudó cigányokat képeztek ki két hónapos tanfolyamok 

során. Az oktatás célja az volt, hogy ezt követően ők oktassák az analfabéta romákat, ezzel is 

növelve a központilag megszervezett tanfolyamok hatékonyságát. Ezek a kiképzett cigányok 

képesek voltak rövid távú eredményeket produkálni, de általában hamar visszatértek az 

eredeti foglalkozásukhoz. Lehet, hogy eme sorozatos kudarcoknak köszönhetően – vagy a 

tényleges szándék hiányából fakadóan –, de a Népművelési Minisztérium kis idő elteltével 

felhagyott az „analfabéta tanfolyamok” szervezésével. 

1956-1957 során az MSZMP Adminisztratív Osztálya elkészítette a Politikai Bizottság 

számára „Javaslat a Politikai Bizottsághoz a magyarországi cigány-kérdés rendezésére” 

című előterjesztését, mely a cigányság lélekszámát 120-130 ezer főre becsülte, továbbá 

megállapította, hogy nagy részük kifejezetten egészségtelen körülmények között lakott. 

Megfigyelték továbbá, hogy a cigánytelepeken nagy zsúfoltság volt tapasztalható, 

hiányoztak az ivóvíz- ellátásra alkalmas kutak, árnyékszékek, és az időszakonként 

visszatérő járványos megbetegedések is nagy számban előfordultak. A cigányság 

iskolázottsági helyzetét az analfabéták rendkívül magas aránya jellemezte, a foglalkoztatás 

tekintetében pedig nagy részüknek nem volt rendszeres munkája. 

 A Munkaügyi Minisztérium két munkatársa is készített 1957-ben egy felmérést a 

magyarországi cigányság helyzetéről. Pogány György és Bán Géza meglátása szerint a 

munkaerő gazdálkodás területén állandó problémát okozott a munkára jelentkező cigányok 

elhelyezése, mert a munkáltatók a legtöbb esetben elzárkóztak a felvételüktől. Az igazsághoz 

hozzátartozik, hogy a felmérést készítő két minisztériumi dolgozó azt az álláspontot 

osztotta, miszerint a vállalati munkarend és fegyelem szempontjából sok esetben jelentős 

hátrányokkal is jár a cigány emberek foglalkoztatása; ezért is kívánták megismerni a 

cigányság helyzetét. A kutatáshoz az akkori tanácsok által megbecsült adatokat használták fel. 

Az előző előterjesztéshez képest a cigányság számát mintegy 50-60 ezer fővel többre, azaz 

180-190 ezer főre becsülték, és utaltak a cigányság egyenlőtlen területi eloszlására is. A 

lakhatási, iskolázottsági, foglalkoztatási helyzetet ők is lesújtónak látták. Fontos különbség 

volt a két kutatás között, hogy a minisztériumi kutatás a cigány népesség nemzetiségi 

hovatartozását is próbálta meghatározni, végső konklúzióként pedig arra az álláspontra 
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jutottak, hogy a magyarországi cigányság nem tekinthető nemzetiségnek, és nem is 

szabadott lépéseket tenni, hogy azzá váljanak. Érvelésükkel azt próbálták bizonyítani, hogy 

amellett, hogy a magyarországi cigányság nem minősül nemzetiségnek, a magyar nemzetnek 

sem részei, végső soron a „társadalmi fejlődésben” elmaradt népcsoportnak lehet őket 

tekinteni, de csak azért, mert a  primitív vérségi kapcsolaton már túljutottak; ezért is 

kerülhettek a népcsoport kategóriába. A népcsoport fogalom alatt az alábbiakat értették a 

kutatók: a vérségi, másképp törzsi, vagy nemzetségi fejlődési szintet túlhaladó, olyan 

társadalmi alakzat vagy közösség, amelyben az osztálykülönbségek már fellelhetőek, de a 

nemzetté válás egy vagy több előfeltétele még nincsen meg. A kutatásban még azt is 

hangsúlyozták, hogy a cigányság asszimilációját nem szabad megakadályozni. 

Véleményem szerint az 1957-es évben kiemelt témaként kezelhették a cigányság helyzetét, 

mert ebben az évben több kutatás, intézkedés is napvilágot látott: 1957. októberében 

megalakult a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége, a Művelődésügyi 

Minisztérium Nemzetiségi Osztályának alárendelve. Formáját tekintve egyszerre tekinthető 

„állami intézménynek”, és a cigányok tömegmozgalmi szervezetének; sőt még a Hazafias 

Népfrontnak is tagja volt. E szerv feladatát a következőkben állapították meg: az érintett 

állami szervekkel közösen programok kidolgozása a romák munkába állítása, az 

egészségügyi, iskoláztatási, valamint kulturális színvonaluk növelése, és a letelepítésük 

megteremtése érdekében. Ezzel összefüggésben el akarta érni a cigányok életkörülményeinek 

javítását, a műveltségi színvonaluk felemelését, és a „népi demokratikus államrend” hasznos 

tagjaivá nevelésüket. E szövetségnek László Mária lett az első főtitkára.  Működése kezdetén 

a szövetség cigány kisipari szövetkezetek alapításában vett részt, érdekvédelmi 

tevékenységet végzett, és a cigány nyelv, illetőleg kultúra megőrzésére, népszerűsítésére 

törekedett. Ezzel a szövetség szembement a korabeli politikai akarattal, ennek következtében 

László Mária nem folytathatta hosszú ideig a szervezetben a munkáját. A főtitkári feladatokat 

a honvédségtől érkező Ferkovics Sándor vette át, aki már a pártpolitikának megfelelően 

érvényesítette a hivatalos álláspontot a cigánysággal kapcsolatban. Ennek egyik eredménye lett, 

hogy a szövetség a funkcióját tekintve teljesen kiüresedett. 

Az 1950-es évek végére kulcsszerepet vállalt a cigánykérdésekben a Művelődésügyi 

Minisztérium Nemzetiségi Osztályának osztályvezetője, Vendégh Sándor. Ő indítványozta, 

hogy egységes irányvonalat alakítsanak ki a tanácsi cigánypolitika vonatkozásában. A 

magyarországi cigányság lélekszámát 150-200 ezer főben határozta meg, illetve három 

csoportot különböztetett meg az életmód és a beilleszkedési fok szerint: ezek a már 
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letelepedettek csoportja, a falunak és a város szélén cigánytelepeken élő cigányok csoportja, 

valamint a csak félig letelepedett, vándorcigányok csoportja. 

 A Nemzetiségi Osztály vezetője szerint az utóbbi két csoport a cigányság nyolcvan 

százalékát tette ki, és az „átnevelésük” elengedhetetlennek bizonyul. 

1961. június 20-án jelent meg egy kardinális jelentőséggel bíró határozat: az  MSZMP 

KB Politikai Bizottsága ál ta l  kiadot t ,  „A cigánylakosság helyzetének megjavításával 

kapcsolatos egyes feladatokról” szóló dokumentum, amely alapvetően határozta meg a 

pártállam kényszerasszimilációs cigánypolitikáját. Ebben a párthatározatban burkoltan 

kirajzolódott a „megfelelő”, és „hasznos” cigány kép is. A párthatározat az előző 

kutatások nézetét hivatalos állásponttá tette: eszerint a cigányság bizonyos néprajzi 

sajátosságok ellenére sem lehet nemzetiség, és ennek a kijelentésnek a cáfolatát, nem csak 

tévesnek, hanem egyenesen károsnak is nyilvánította. A határozat a cigányság három 

kategóriájába sorolását is átvette az előző kutatásokból. A párthatározatban 

megfogalmazott fő célok az alábbiak voltak: a cigánytelepi lakosság nem cigány 

lakosság közé szétszórása, valamint a cigányságnak a rendszeres állami keretekben való 

foglalkoztatása. A dokumentum a cigánytelepek számát, mintegy 2100-ra taksálta. A 

jellemzésük pedig a következő módon hangzott: többnyire megközelíthetetlen helyeken 

alakultak ki, a cigányok emberi lakásra alkalmatlan építményekben, helyenként földbe vájt 

kunyhókban élnek, az egészségügyi viszonyaik pedig ijesztőek. 

Az 1960-as évek intézkedéseit alapvetőn ez a párthatározat határozta meg; konkrétan 

pedig a cigánytelepek felszámolásának célja bírt prioritással. Ennek fontos állomása volt 

az 1963 novemberében az MSZMP KB Tudományos és Kulturális Osztálya á l t a l  

e lő t e r j e s z t e t t  „A cigánytelepeken élő lakosság lakáshelyzetének meg javítására” című 

tervezet, mely végül a cigány, és a hasonló helyzetben élő nem cigányok megfelelő lakhatását 

a CS-lakásprogram révén kívánta megoldani. A cigánysággal hasonló gazdasági, 

egészségügyi, és ugyanolyan lakással rendelkező „nem cigányok” programba történő 

bevonása a potenciális feszültségeket kívánta megelőzni. Ez a törekvés a szerző véleménye 

szerint azonban nem járt sikerrel. 

A CS-lakásprogram értékelésével összefüggésben is leginkább az emelhető ki, hogy az 

végül kudarcokkal végződött; a program sikeres teljesedésbe menését akadályozta, hogy 

nem bírtak pontos információkkal a cigánytelepek, a vegyes telepek, a barlanglakások, és az 

egyéb nyomor telepek számát és elhelyezkedését illetően. Ezen túlmenően az is akadályozta 

a sikert, hogy akiknek igazán szükségük lett volna egy megfelelő házra, azok kimaradtak a 
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programból, hiszen nem rendelkeztek a minimális szükséges munkaviszonnyal, és a 

megfelelő anyagi alapjuk is hiányzott. Az állam azonban nagy hangsúlyt fektetett az 

idegenforgalom szempontjából kényes, a főforgalmi utakról, a vasútvonalakról, a külföldiek 

számára látható vagy az üdülőövezetek közelében elterülő cigánytelepekre is, melyeket az 

ún. kiemelt telepek kategóriájába sorolt; ebből 86-ot jegyeztek fel az ország területén, 

melyekben közel háromezer család élt. Az állam szerint elengedhetetlenné vált a 

kiemelt telepek mielőbbi felszámolása, ezért a közhatalom az itt élőket nagy 

kedvezményekben részesítette, de szükség esetén az érintett cigánytelepek lakosságának 

áttelepítése érdekében akár karhatalmi kényszert is igénybe vett. 

A Minisztertanács Tanácsi Hivatalának kezdeményezésére, az MTA Szociológiai 

Kutatóintézete részvételével Kemény István vezetésével zajlott 1971-ben egy országos 

cigánykutatás, amely többek között az 1960-as évek cigánytelepeinek 

felszámolásáról is szolgáltat egy átfogó képet. Eszerint a Cs-lakások egy tömbbe 

v a l ó  építésével csupán csak modernebb cigánytelepeket hoztak létre, ezzel 

továbbörökítve a kirekesztettséget. A kutatás eredménye rámutatott a cigánytelepi lakosság 

jogrendszer által is támogatott karhatalmi erőszakos áttelepítéseinek botrányos 

visszhangjaira. A kutatás a továbbiakban áttekintést is nyújt a cigánysággal kapcsolatos 

változásokról, és az 1971-es állapotról. Megfigyelték a cigányság helyzetének lassú 

javulását, de a fejlődés ütemét nem látták kielégítőnek, mert az előrehaladással együtt a 

problémák növekedése is állandónak bizonyult. Ennek okát a kutatók abban látták, hogy a 

cigányság szaporodásának aránya jelentősen nagyobb, mint a helyzetük javítását megcélzó 

intézkedések hatása. A foglalkoztatottság területén a kutatók jelentős emelkedést észleltek, igaz a roma 

dolgozók nagy része az építőiparban, illetve rakodó- és szállítómunkásként dolgozott. A 

romák elhelyezkedését nehezítették a velük szemben megnyilvánuló előítéletek, de egyúttal 

a cigányságra nézve számos neheztelő kritikát is megfogalmaztak. A romák iskolai helyzetével 

kapcsolatban pedig a tanulmány leszögezte, hogy az iskoláskorú cigány gyermekek 

beiskolázása megtörtént, ám a legtöbb esetben a diákok nem vettek részt 

rendszeresen az órákon, egészségi állapotukra, a rossz utakra és a cigánytelepek 

távolságára hivatkozva. Problémaként merül fel az érintettek nagy részének lemorzsolódása, 

valamint a gyermekek gyakori gyógypedagógiai intézményekbe, cigány osztályokba utalása 

is. Az 1970-es évekre jellemző tendenciára jellemző, hogy azok a folyamatban lévő lakhatási, 

munkahelyi helyzet javítását próbálták még intenzívebben végrehajtani. Az eredmények 

értékelését az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1979. április folyamán végezte el; ezek 

szerint nagymértékben nőtt a cigányság foglalkoztatottsága, a lakás-, művelődési-, és 
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közegészségügyi helyzetük pedig sokat javult. Az értékelés azt is megfogalmazta, hogy ezek 

a kedvező tendenciák nem érintették azonosan a romák egészét. A foglalkoztatási mutatókat 

tekintve a cigány férfiak nagy része rendelkezett munkával, igaz, hogy azok csak nehéz, veszélyes, 

egészségre ártalmas segédmunkák voltak. A fiatal 15-18 éves romák és a nők foglalkoztatottsága 

továbbra is nagyon alacsonynak számított. Az oktatás területéről az előző beszámolókhoz hasonlóan 

gyászos képet festett ez a beszámoló is. 

A cigánytelepek felszámolásával kapcsolatban az volt az észrevétel, hogy míg 1961-ben a 

cigányság 70 százaléka élt cigánytelepeken, ez az arány 1979-re 25 százalékra csökkent 

ugyan, de még ez is 81.000 személyt jelentett, és ők tarthatatlan viszonyok között éltek. 

Megfigyelhető volt, hogy azok lakhatási körülményeik sem váltak nagymértékben jobbá a 

cigánytelephez képest, akik a Cs-lakásoknak köszönhetően elköltöztek a cigánytelepekről. 

Az 1980-as évek két fő iránya a cigánypolitikával kapcsolatban, hogy ismét felmerült az 

igény a pártállam részéről a cigányság helyzetét feltáró kutatásokra, a tudományosan 

megalapozott ismeretekre; emellett pedig elkezdték kétségbe vonni az állam 

kényszerasszimilációs törekvéseit is. Ezeket a törekvéseket jól tükrözi a Tudományos 

Közoktatási és Kulturális Osztály 1984-es, a magyarországi cigányság helyzetével 

foglalkozó jelentése, mely szerint az 1979-es helyzethez képest a cigány lakosság 

életkörülményeiben javulást figyeltek meg, de ezzel párhuzamosan a köreikben további 

differenciálódás jelent meg. A jelentés egyúttal azt is kiemelte, hogy a kedvező folyamatok 

ellenére a cigányság nagyrészt csak a társadalom legkevésbé kvalifikált rétegeibe 

tagozódhatott be. Kiderült továbbá, hogy az 1979-ben becsült 81.000 romához képest 48.000-

rel kevesebben, azaz mindössze 33.000-an éltek cigánytelepeken. A cs-lakásokkal 

kapcsolatban azonban itt is megállapításra került, hogy komoly problémává vált ezeknek a 

lakásoknak a túlzsúfoltsága, és egy másik szegmensben újratermelődtek a teljesen, vagy 

majdnem teljesen csak cigányok által lakott települések, településrészek. Ennek oka egyaránt 

lehetett a nem megfelelő infrastruktúra, illetve a romák, valamint nem romák közötti rossz 

kommunikáció. Az oktatás területén minimális előrelépésről számolt be a jelentés, kiemelve, hogy 

a problémák ugyanúgy megmaradtak, illetve azokat súlyosabbnak látták még az előző 

beszámolókban foglaltakhoz képest is.  

Az oktatás terén megfigyelt szomorú trendeket a szociális-kulturális és a nyelvi 

különbségek helytelen módon, gyógypedagógiai esetként való kezelésére vezették vissza 

a szerzők, és nagy hiányosságnak látták, hogy a közoktatásban az eme különbségekből eredő 

hátrányok leküzdésére nem dolgoztak ki megfelelő speciális programokat, és módszertani 

útmutatókat.  
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Az Agitációs-és Propaganda Bizottság e jelentés hatására állásfoglalást adott ki, melyben 

indítványozta a Művelődésügyi Minisztériumnál, hogy a cigányság kulturális 

hagyományainak megőrzése érdekében tegyen lépéseket, illetve vizsgálják meg a lehetőségét 

egy cigány kulturális szövetség létrehozásának, valamint fontolják meg egy cigány újság 

kiadását. 1986 júniusa során létre is jött a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége 

(MCKSZ). A cigánysággal kapcsolatos célkitűzések eddigre már megváltoztak, és az MCKSZ a 

magyarországi cigányság társadalmi beilleszkedését, az ehhez kapcsolódó egyetemes 

nemzeti és etnikumi kultúra elsajátítását, valamint a cigányság kulturális érdekképviseletét, 

haladó hagyományainak ápolását tűzte ki zászlajára. Ez év októberében a szövetség a cigány 

újságot is elindította, Romano Nyévipe címmel. Az újság próbaszámai olyan nagy sikert 

arattak, hogy az rövidesen kétheti jelleggel, húszezer példányban jelent meg. A funkciója az 

volt, hogy bemutassa a cigányság hagyományait, és közben népszerűsítse a cigány irodalmi 

és képzőművészeti alkotásokat is. További előrelépésnek számított az Országos Cigány 

Tanács létrehozatala; ezt 1985 során a Hazafias Népfront hívta életre. E szervet a 

cigánysággal kapcsolatos gazdasági, szociális, kulturális döntések tekintetében 

véleményező, ellenőrző, tanácsadó szerep betöltésére szánták; érdekessége volt, hogy tagjai 

közé meghívást kapott néhány cigány jogász, orvos és pedagógus is. 1986-tól kritikai 

hangok is megjelentek a cigánypolitikával kapcsolatban, méghozzá a pártállam felsőbb 

funkcionáriusai részéről. A Hazafias Népfront főtitkára, Pozsgay Imre a következő 

gondolatokkal fejezte ki kétségeit a cigánykérdés megoldási kísérleteivel kapcsolatban 1986-ban. Magukat 

többségében kezdő tanulónak titulálta ebben a kérdéskörben, mivel hosszú ideig el sem 

ismerték a cigánykérdés létét, ezt az ügyet bagatellizálva csupán településpolitikai, 

szociálpolitikai kérdéssé, és ezzel együtt valamiképpen a lakásosztási, asszimilációt sürgető 

politikai magatartássá degradálták azt. A Tárcaközi Koordinációs Bizottság vezetője, Kozák 

Istvánné pedig úgy vélekedett, hogy ráébredtek: téves volt az elképzelés, miszerint a 

cigányok széttelepítésével megoldódik a cigánykérdés, mert sokan úgy vélték, hogy a 

cigánytelepről a cigánycsaládokat szétköltöztetve, új környezetbe és más családok közé 

kerülve automatikusan felveszik a környezetük szokásait, és teljesen asszimilálódnak a 

lakosságba. A bizottság vezetője kijelentette, hogy a cigányság nem csupán egy szociálisan, 

kulturálisan elmaradott népréteg, hanem egy sajátos kultúrával, tradíciókkal rendelkező 

etnikai csoport is. Végezetül az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1988 novemberében 

tűzte napirendjére a „Javaslat a nemzetiségi törvény irányelveire” című előterjesztését, 

mely alapján lehetővé tették, hogy a magyarországi cigányság kezdeményezze a 

nemzetiségként való elismerését. Egyúttal a bizottság hatálytalanította az 1961-es és 1979-
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es, cigányságról szóló határozatának azon részét, amelyben a cigányságot etnikai 

csoportnak minősítette, és elvetette a nemzetiségként való kezelésüket.  

Összefoglalva az eddig mondottakat, megállapíthatjuk, hogy a pártállam kezdetben 

többnyire közegészségügyi és rendészeti kérdésként közelítette meg a cigánykérdést. 

Központi irányelv nélkül a magukat érintettnek vélt szervek a saját belátásuk alapján jártak el. Az 

1950-es évek második felében tiszavirág életűként alakulhatott meg a Magyarországi 

Cigányok Kulturális Szövetsége, valamint a tanácsi apparátus révén felmérések, 

adatgyűjtések készülhettek el. Az 1961-es párthatározat megszületésével az MSZMP KB 

Politikai Bizottsága meghatározta a pártállam kényszerasszimilációs cigánypolitikáját, 

illetve célul tűzte ki a magyarországi cigányság lakhatási, oktatási, foglalkoztatási 

helyzetének javítását; ezek a célkitűzések azonban számtalan falba, akadályba ütköztek. Az 

1970-es évek második felének eredményeit jellemezte, hogy a cigány gyermekeket sikerült 

beiskolázni, viszont ezek a gyerekek nagyrészt az általános iskolát sem fejezték be; a cigány 

munkavállalók rendelkeztek ugyan munkaviszonnyal, de többnyire csak betanított vagy 

segédmunkásként, ún. cigány munkakörökben tudtak elhelyezkedni. A cigánytelepek 

felszámolásában előrejutottak ugyan, de a szegregációt nem tudták megszüntetni, csak azt 

is „átköltöztették”. 

Az 1980-as évekre vált világossá, hogy a kényszerasszimilációs cigánypolitika nem tudott 

működni, a cigányság elkülönültségét pedig csupán csak kis részében tudták megszüntetni. A 

múlt hibáiból tanulva megkezdődött a magyarországi cigányság kultúrájának, nyelvének 

megőrzése: ekként adhattak teret a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének, 

amely végül egy cigány sajtóorgánumot is indított. A cigányság nemzetiségként való 

elismerése 1988-tól válhatott valóra.102 

Áttekintve a XX. század második felének integrációs törekvéseit, azt állapíthatom meg, 

hogy ebben az időszakban is nagy problémát jelentett mások mellett a romák számának 

megállapítása. A teljes beolvasztásra, asszimilációra való törekvés kudarcaiból való 

tanulságok levonása meglátásom szerint társadalmunk egyik fontos feladata. 

Nem vélem szükségesnek, hogy megtörténjen a romák teljes beolvasztása; a társadalmi 

feszültségek enyhítésére elegendőnek tartom a romák hagyományainak és kultúrájának 

megőrzése mellett történő integrációját. Ahogy látható, a fenti tanulmány alapján a területi 

szegregáció felszámolásához nem feltétlenül elegendő, ha a romákat szétszórva, a nem romák 

közé telepítve biztosít az állam számukra lakásokat. A CS-lakásprogram számtalan sebből 

                                                
102 Hajnácky: i. m. (2015) 
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vérzett; a tanulmány szerzője az alábbi visszásságokat tárta fel a korabeli dokumentumok 

alapján. 

A CS-lakásprogramban csak kevesen vehettek részt: azok, akik meghatározott telepeken 

laktak, legalább két esztendőre kiterjedő folyamatos munkaviszonnyal rendelkeztek, a havi 

átlagkeresetük meghaladta az 1000 forintot, és rendelkeztek a jóváhagyott építési költségek 

10 százalékos fedezetével. Az imént említett személyi kör kaphatott az építéseik költség 90 

százalékáig terjedő kamatmentes hitelt; ezt harminc év alatt kellett egyenlő részletekben 

törleszteni. A rigorózus feltételek következtében, a rossz jövedelmi és vagyoni 

körülményeikre tekintettel a cigányság nagy része nem vehette igénybe ezt a lehetőséget. 

Akik esetleg mégis igénybe vehették ezt a kedvezményt, azok is csupán egy tömbbe épített 

CS-lakásokba, ún. „modernebb cigánytelepekre” költözhettek. 

Ennek egyik magyarázata volt, hogy maguk a tanácsok is halogatták és irányították a 

házhelyek kiutalását, illetve a lakóhelyi beilleszkedést a helybeliek előítéletei is nehezítették. 

Nagy károkat okoztak továbbá a házakat építő egyes kisiparosok visszaélései is, mivel a 

hatóságok nem tartották elég érettnek a cigányokat arra, hogy az anyagi viszonyaikat 

személyesen rendezzék. Ezért is fordulhatott elő precedens arra, hogy az OTP bank a cs-

lakásokat építő kisiparos számára fizette ki a kölcsönök összegét. A mester gyakran sétált be a 

bankba, benyújtva a számlákat, kimutatásokat, megjelölve, hogy kinek a házához vásárolt 

anyagokat, és dolgozott le számtalan órát. Végül huszonöt építkező család kölcsöne merült ki 

rövid időn belül, úgy, hogy az érintett családok erről semmit sem tudtak. A házak végül 

sosem épültek fel; a pénz „kimerülését” követően az érintett kisiparos visszaadta az 

iparengedélyét, és brigádvezetőnek állt a TSZ építő részlegében.  

A cs-lakások vizsgálatával megbízott mérnökök jelentették, hogy azok a szerencsések, 

akiknek végül elkészült a cs-lakása, szinte lakhatatlan állapotban vehették birtokba az 

ingatlanokat. A körülményekre jellemző, hogy a lakások alapját akár kézzel is ki tudták 

bontani; a szigetelésük a magas talajvíznek kitűnő felszívódási lehetőséget adott; padló helyett 

csak a föld volt simára döngölve; a padlásra lehetetlen volt felmenni, mivel az a „terhelés” 

következtében leszakadt volna; a hőszigetelés hiánya miatt pedig nem volt érdemes ezeket a 

lakásokat fűteni. A cigányok apátiáját és beletörődését azzal magyarázta a kutató, hogy az 

analfabéta cigányok, nem ismerték a jogaikat, és nem tudták, hogy milyen kondíciókkal is 

rendelkezik egy jó ház, ezért nem mentek perre.  

A fenti problémákból is megállapíthatjuk, hogy a cigányság asszimilációja számtalan gátba 

ütközött. Az állam asszimilációs törekvései során nem tudta megszüntetni a romák 

szegregációját, azokat a romákkal együtt csak átköltöztette egy új helyre. A magam részéről 
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úgy vélem, hogy elsősorban az oktatási szegregációt kellett volna felszámolni, mert ha a 

romák az oktatás során elsajátítják az együttélés írott és íratlan szabályait, akkor hatékonyan 

lehet érvényre juttatni a többi szegregációs törekvést is. A romáknak lett volna lehetősége az 

előítéletek és sztereotípiák mentén épített falak lerombolására, aminek köszönhetően a 

lakóközösség is befogadta volna őket, mert a megfelelő szomszédi attitűdök is kialakultak 

volna a romákban. Ebben az esetben meglehetett volna a romák megfelelő tudása, hogy saját 

maguk építsék fel a CS-lakásokat, vagy felügyelni tudják az építkezéseket; illetőleg ha nem 

megfelelő lakáshoz jutottak volna, akkor jogi úton, a törvény rendes útját igénybe véve tudták 

volna érvényesíteni az őket megillető jogokat. Persze, ahogy azt Hajnáczki Tamás kutatásából 

is láthattuk, a romák oktatási szegregációja ellen nem tudtak hatékonyan fellépni, így nem 

biztosított a roma fiatalok számára, hogy elsajátítsák a megfelelő információkat és viselkedési 

mintákat. További következményként jelentkezett, hogy egyúttal a jobb munkahelyi, fizetési 

lehetőségektől is elestek, azaz rövid és hosszú távon is elvesztették a biztos egzisztenciális 

jövőjüket.  

Integrációs kísérlet a XXI. században 

A közelmúltban elinduló, és napjainkban is folytatódó integrációs kísérletek közül a helyi 

roma önkormányzatokat emelném ki. Véleményem szerint ugyanis ez a legátfogóbb 

integrációs kísérlet a XXI. század első évtizedeiben, illetve az alapötlet kiváló táptalajul 

szolgálhatna a leszakadó, szegregált roma társadalom integrálására. 

Véleményem szerint a romák sok esetben maguk tudják a legjobban, hogy milyen 

materiális és immateriális forrásokra van szükségük a felzárkózásuk érdekében. Álláspontom 

szerint az, hogy a jó alapötlet a gyakorlatban nem tudott vagy nem tud megfelelően 

megvalósulni, megalapozza azt a feltevésemet, a romáknak jelenleg még nem áll 

rendelkezésre a megfelelő iskolázottsága/képzettsége, és az önkormányzatok szűkös 

infrastrukturális lehetőségekkel rendelkeznek. 

Úgy gondolom, hogy ezt a tézisemet alátámasztja Kállai Ernő helyi cigány kisebbségi 

önkormányzatokról írt monográfiája103 is. A szerző azt vizsgálta, hogy a helyi cigány 

kisebbségi önkormányzatok hogyan épülnek fel, és milyen körülmények között működnek. 

A kutatást a vonatkozó szakirodalom felhasználásával, és a cigány kisebbségi vezetők 

véleménye alapján, 2001 és 2003 között végezte el a szerző. Első körben 30, majd 100 

települést vont be a vizsgálatába, és a módszereket illetően többek között kérdőíves 

                                                
103 Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2005. 
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adatfelvétellel, mélyinterjúk készítésével, valamint megfigyelési jegyzőkönyvek 

igénybevételével dolgozott.  

A kutató hipotézise az volt, hogy a kisebbségi képviselete formáját nem lehet sommásan 

szükségtelennek minősíteni. Kell ugyanis lennie olyan funkcióknak, amelyeket csak a 

kisebbségi önkormányzatok tudnak ellátni, vagy legalábbis egy civil szervezetnél jóval 

hatékonyabban képesek erre. A vizsgálatot követően az alábbi következtetéseket fogalmazta 

meg a szerző. 

Az egyik legfontosabb megállapítása, hogy a romák részt kívánnak venni a közéletben, de 

nincsenek megfelelő készségeik és technikáik a sikeres érdekérvényesítéshez; a romák a 

kulturális tevékenység helyett inkább a szociális jogok érvényesítésében, a szociális 

segélyezésben, a munkaerőképzésben, a lakásellátás megoldásában, a diszkriminációs esetek 

feltárásában látnák szívesen a kisebbségi önkormányzatok tevékenységét.  

Összességében a helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknak egy nem kifejezetten 

befogadó közegben kell a munkájukat végezniük. Az eredményes működéshez kevéssé 

kedvezőek a feltételeik. A testületek elhelyezése esetleges, az infrastruktúrájuk sem 

megfelelő; ez különösen a számítógéppel és az internet-hozzáféréssel való felszereltségre 

igaz. A finanszírozás kérdése sem megoldott, hiszen a „többcsatornás finanszírozás” egyik 

alapja a sikeres pályázati munka, ahhoz pedig legtöbbször hiányzik az infrastruktúra. A 

személyi kérdéseket illetően az elmúlt ciklusokhoz képest lassú előrelépést figyelt meg a 

kutató, bár ezt még igen távolinak találja a hatékonyan működni képes képviselő ideálképétől. 

Ezt a következő kutatási eredményekkel tudom magyarázni. Az első roma önkormányzati 

ciklusban a kisebbségi önkormányzatok tagjainak alapvető tulajdonságait vizsgálva Csefkó 

Ferenc és Pálné Kovács Ilona kutatásából104 az alábbi eredmények születtek. 

Az első ciklusban a roma képviselők 63 százaléka legfeljebb a nyolc általánost végezte el, 

25 százaléka szakmunkás végzettséggel rendelkezett, mindösszesen 8 százalékuk középfokú 

végzettségű volt, és csak 3 százalék volt a felsőfokú végzettséggel rendelkező cigány 

képviselők aránya. A foglalkozás jellege szerint a cigányok 92 százaléka fizikai, 3 százaléka 

adminisztratív, 5 százaléka pedig szellemi dolgozó volt. 

A roma képviselők 32 százaléka volt munkanélküli, 23 százaléka nyugdíjas, 23 százalékuk 

rendelkezett munkaviszonnyal, míg 4 százalékuk közhasznú munkásként tevékenykedett, 6 

százalékuk jövedelempótló támogatásban részesült, 7 százalékuk vállalkozó volt, és 3 

százalékuk volt gyeden vagy gyesen. Az eddigiekből is jól látható, hogy ezek az arányok a 

                                                
104 Csefkó Ferenc – Pálné Kovács Ilona (szerk.): Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Osiris – MTA 

Kisebbségkutató Műhely – MTA Regionális Kutatások Központja, Budapest, 1999. 
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romákra vonatkozó akkori országos átlagot képezték le, vagy leginkább jobb helyzetet 

festettek. 

Kállai Ernő kutatásából egy ideálisabb állapot képe rajzolódik ki. Véleménye szerint szinte 

minden kategóriában lassú és egyenletes, de pozitív irányú változást figyelhető meg, 

különösen az első ciklushoz képest. Ugyanakkor azt is hozzáteszi a szerző, hogy még nagyon 

hosszú utat kell bejárniuk a roma képviselőknek, hogy iskolai végzettségben is tükröződő erős 

tudással, valamint munkaviszonyban állva, biztos egzisztenciát nyújtó foglalkozást űzve, 

ezáltal a körülményeknek ki nem szolgáltatva, megfelelő tárgyalópartnernek tekintse őket a 

település vezetése. Az ellátott feladatokat vizsgálva azt tapasztalta a kutató, hogy a roma 

önkormányzatok a kisebbségi törvényben kitűzött céloknak a legkevésbé szeretnének 

megfelelni; sokkal inkább a cigány lakosság várakozásait tartják szem előtt. A kutató végül 

abban összegezi álláspontját, hogy a kutatások tapasztalatai szerint olybá tűnik, hogy a célzott 

roma programok nélkül sajnálatos módon nem mutatkozik esély a cigány lakosság 

felemelkedésére. Véleménye szerint fontos megteremteni a sikeres tevékenység anyagi és 

szellemi alapjait is. Meglátása szerint az akkori kisebbségi vezetőktől még nem volt elvárható 

olyan szintű munkát, amely döntő áttörést hozhatna a népcsoport életében. A szerző úgy látta, 

hogy elindult egy politikai szocializációs folyamat: helyi szintről nőnek fel ugyanis az olyan 

országos cigány politikusok, akiket időnként már komolyan kezd venni az ország vezetése. 

Az áttörés viszont a következő generációra marad. A szerző meggyőződése, hogy a roma 

népesség helyzetében csak akkor tapasztalható majd változás, ha nem az aktuális hatalom 

kegyéből születik bármilyen intézkedés, hanem a cigány emberek és vezetőik a saját 

lehetőségeik, képességeik és igényeik felmérése után saját maguk képviselik érdekeiket, és 

teremtik meg a felemelkedéshez szükséges körülményeket.105  

A vázlatos áttekintésből is jól kitűnik, hogy a roma önkormányzatok eleve nem a 

jogszabályban meghatározott kulturális tevékenységüknek tesznek eleget. Véleményem 

szerint a jogszabályban foglalt tevékenységi kör kifejtése nagyban enyhíteni tudná a 

társadalmi feszültségeket, mert a roma kultúra megismertetésével közelebb hozhatná a 

többségi társadalmat a cigánysághoz, révén, hogy a kulturális gyökereikről és 

hagyományaikról átadott információk csökkenthetnék az ismeretlenségből táplálkozó 

előítéleteket, sztereotípiákat. A kisebbségi önkormányzatok ezen túlmenően is példát 

mutathatnának a roma társadalom számára, a számukra átadott információk révén segítve 

eligazodni a többségi társadalom szokatlan útvesztőiben. 

                                                
105 Kállai: i. m (2005), 173. o.  
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Ezzel a kívánatos állapottal szemben a tanulmányból is jól kiolvasató, hogy a roma 

képviselőknek még mindig hiányoznak a megfelelő készségeik és képesítéseik, így nem 

tudják hatékonyan ellátni a romák érdekképviseletét, és azokat a tevékenységeket, amelyek 

felszámolhatná az ellentéteket. Emellett a finanszírozás és az infrastruktúra sem kielégítő 

ahhoz, hogy ez a modell betölthesse a tervezett funkcióját. Meglátásom szerint a sajtóban 

megjelenő különböző negatív hírek is sokat árthatnak a roma önkormányzatoknak. Egyetértve 

tehát Kállai Ernővel, magam is úgy vélem, hogy átgondolt, hosszú távú komplex roma 

stratégiákra van szükség az integrációs törekvéseket illetően. 

Az integrációs folyamat vizsgálatakor fontosnak tartom megvizsgálni Forray R. Katalin és 

Hegedűs T. András A cigány etnikum újjászületőben című könyvét,106 melyben bemutatatják 

azokat a napjainkban is érvényes társadalmi folyamatokat, amelyekben a cigány etnikum 

mellett a többségi társadalom tagjai is részt vesznek. 

A szerzők ebben a munkájukban a cigány etnikum revitalizációjának folyamatáról írnak, 

amelyhez hosszú fejlődési folyamatokon keresztül vezet az út. Az említett folyamatot négy 

szakaszra tagolják. Az etapok Max Weber-i értelemben ideáltipikus, összetett elméleti 

konstrukciók, amelyeket szinte lehetetlen konkrét évszámokhoz kötni. Ez a folyamat a 

következő elemekből áll: 

(1) Az első fázisban egyedi esetekben csapnak össze a radikális reformerek és a 

konzervatívok a status quo fenntartásáért. A sok egyéni esetből alakul ki az új (vagy 

rekonstruált, lappangó) identitás. Ennek a szakasznak a legfőbb jellemzője, hogy a kisebbség 

modern identitását keresi, és arra törekszik, hogy a saját történelmét és kultúráját elfogadtassa 

a többségi társadalommal. 

(2) Ennek következményeként erősödik az etnikai polarizáció. A dichotómia vagy 

kakofónia a többségi etnikum, társadalom számára veszélyt, de legalábbis veszélyérzetet 

okoz, mert hirtelen találja magát szemközt önnön idealizált képének kétségbe vonásával, és 

azzal, hogy a kivívott többségi (fölény)helyzetét már nem tudja a régi módon megőrizni. 

(3) A következő szakaszban érdemi dialógusokra is sor kerül a különböző kisebbségi 

csoportok és a többségi társadalom képviselői között. Több etnikumból álló koalíciók jönnek 

létre, és csökken a polarizálódás. 

(4) A negyedik, végső fázisban intézményesülnek a korábbiakban kialakult elemek, 

ugyanakkor a konzervatív ideológiák és szociálpolitikák is. Itt válik ciklikussá a folyamat, 

                                                
106 Forray R. Katalin – Hegedűs T. András: A cigány etnikum újjászületőben. Tanulmány a családról és az 

iskoláról. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990 
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mert az újabb etnikai mozgalmak megélénküléséhez vezető utat ez a fázis kövezi ki.”107  

A szerzők vizsgálták továbbá az egyes szakaszok jellemzőit, amely alapján 

megállapították, hogy az első szakasz legfontosabb jellegzetessége az, hogy az álláspontok 

meglehetősen markánsan jelennek meg. Az ellenfelek éles, gyakran keserű hangú vitákba 

keverednek egymással, az álláspontok pedig az ellentáborokba való szerveződés jegyeit 

mutatják. Ekkor bármely oldalról olyan ellenségkép alakulhat ki, amely feszültséget generál; 

ezt a konfliktust látszólag csak politikai-adminisztratív módon lehet csökkenteni, esetleg a 

„másik” fizikai eliminálása vagy a nemzettestből való kiszorítása révén. Ez a szerzők szerint 

egy állóháborúhoz hasonlítható. E holtpontról való kimozduláshoz arra van szükség, hogy a 

többségi társadalom valamilyen formában elismerje az etnikai csoportot. Az etnikai 

mozgalmak későbbi szakaszaira jellemző a minél szélesebb összefüggések feltárására való 

törekvés. Csökken ugyanis a viták hevessége, és az egymással szemben álló nézetrendszerek 

polarizáltsága, így gyümölcsöző vagy gyümölcsözőnek ígérkező érdemi dialógusok jöhetnek 

létre. Végül az etnikai mozgalom negyedik fázisában sok olyan reform intézményesül, amely 

a korai és a késői szakaszban született, vagy ekkor fogalmazódnak meg először. Ennek 

hatására az állam, az iskolák, és az egyetemek úgy kezdenek tekinteni az etnikai csoportokra, 

mint homogén közösségekre, és a sajátos szükségleteikre, igényeikre programokkal, sőt adott 

esetben a törvényhozás szintjén is megjelenő módon igyekeznek reagálni. A folyamat utolsó 

fázisa akkor ér véget, amikor valamennyi csoport átélheti, megtapasztalhatja, hogy 

egyenrangúan épül be a nemzetállam szerkezetébe. 

A kutatók egyértelműnek látták, hogy az etnikai újjászületésről Magyarországon is lehet 

beszélni. A könyv írásakor (1990-ben) a szerzők véleménye szerint a tárgyalt modellt tekintve 

az első és a második fázis elemei keveredtek. A szerzők abból indultak ki, hogy a kultúra 

sokfélesége érték, illetve még ha az etnikai identitásvállalással bizonyos konfliktusok is 

járnak, azok legitimálódása olyan egyéni és közösségi erőket mozgósíthat, amelyeket más 

úton feltárni és a társadalom szolgálatába állítani lehetetlen. Ennek köszönhetően az etnikai 

újjászületést alapvetően pozitívan értékelik. Ez az újjászületés azt is jelentheti, hogy a 

cigányság egyre nagyobb csoportja számára már nem az egyéni asszimiláció, hanem a saját 

kultúra megőrzésével való egyenrangú társadalmi beépülés válik értékes alternatívává. Ennek 

eredményeképpen a többségi kultúra hordozóinak, és a kisebbséghez tartozóknak egyaránt fel 

kell készülnie arra, hogy a gyermekeiket képessé tegye a mindkét kultúrához való 

alkalmazkodásra.108 

                                                
107 Forray R. – Hegedűs T.: i. m. (1990), 11. o. 
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A fenti megállapítások tükrében felmerül a kérdés, hogy a cigányság jelenleg a 

revitalizáció mely fázisánál tart. Ezt a kérdést nagyon nehéz megítélni, mert annak érdekében, 

hogy megfelelő választ kaphassunk, egy eléggé komplex helyzetet kell elemezni. A fenti 

vizsgálat alapján úgy látom, hogy még e sorok írásakor is az első és a második fázis folyamata 

van túlsúlyban a leginkább. A harmadik és a negyedik fázis is megjelenik ugyan, de a roma 

önkormányzatoknál is láthattuk, hogy egyelőre csupán látszólagos intézményesülésről lehet 

szó, mivel a szóban forgó önkormányzatokat a többségi társadalom indítványozására hozták 

létre. 

                                                                                                                                                   
108 Uo., 15. o. 
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A jogszabályokban megjelenő romakép a XX-XXI. században 
Magyarországon 

 

Ebben a fejezetben azt vizsgálom, hogy a jogszabályokban milyen attitűd jelenik meg a 

cigányokkal kapcsolatosan. Kitérek arra is, hogy az állam milyen módon, hogyan jeleníti meg 

a cigánykérdést és annak megoldását milyen úton közelíti meg a jogalkotáson keresztül. 

Kutatom továbbá, hogy az utolsó közel száz esztendőben született jogi szabályozásban volt-e 

előítélet, sztereotípia, és ha igen, ez milyen mértékben és hogyan fordult elő. 

A források kiválasztásánál az volt a szempont, hogy két jogszabály megszületése között 

teljen el bizonyos idő, ezzel vizsgálhatóvá váljon a társadalmi szemlélet változása vagy 

stagnálása. Fontosnak tartottam továbbá, hogy e szabályok kiemelkedő szerepet töltsenek be a 

cigányság helyzetében, pozitív vagy negatív változásának irányában. 

A sorban elsőként A m. kir. belügyminiszter 1916. évi 15.000. eln. számú rendeletét109 

vizsgálom meg, amely a kóbor (sátoros) cigányokról szól. A rendelet bevezető részében 

deklarálja, hogy a hosszúra nyúló háborúra tekintettel mindenkinek fokozott mértékben, tőle 

telhetően kell teljesítenie az állammal szembeni kötelességeit. Ezzel szemben a kóbor 

(sátoros) cigányok a béke idején is általában csak szórványosan felelnek meg állampolgári 

kötelességeiknek. Nagyrészt kivonják magukat a katonáskodás és az adózás kötelezettsége 

alól. A nemzeti vagyon gyarapításához csak elvétve járulnak hozzá munkájukkal, és 

szükségleteiket csak kis részben fedezik keresményükből, mert legnagyobb részben az 

emberek könyöradományaiból élnek. A tapasztalat is azt mutatja, hogy igen gyakran tiltott 

módon jutnak élelmiszerhez. 

Az akkori nehéz viszonyok között nem tűrhették azt, hogy a lakosságnak egy egész 

osztálya kivonja magát a haza védelméből és az e célt közvetve szolgáló közérdekű 

munkából. Miután az áremelkedés hatására a könyöradományok is megritkultak, az éhségtől 

gyötörve fokozott mértékben veszélyeztették a közbiztonságot a kóbor cigányok. Úgy 

gondolták, hogy addig is, amíg a cigánykérdés megoldására a további intézkedések 

megtehetők lesznek, szigorú intézkedésekkel kell gondoskodni arról, hogy a kóbor cigányok a 

haza védelméből és a közérdekű feladatokból éppúgy kivegyék részüket, mint az államnak 

minden más polgára, és hogy a személy- és vagyonbiztonság ne legyen veszélyeztetve. 

E rendeletben foglaltak egyrészt azt a célt szolgálják, hogy megszüntessék azt a veszélyt, 

amelyet a kóbor cigányok ekkor a közbiztonságra jelentettek, másrészt, hogy mindazok a 

                                                
109 A m. kir. belügyminiszter 1916. évi 15.000. eln. számú rendelete, a kóbor (sátoros) cigányokról, in 

Magyarországi rendeletek tára, Budapest, 1916, 438-447. o. 
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törvényes rendelkezések, amelyek az állam minden polgárára egyaránt kötelezők, velük 

szemben is érvényesüljenek. Minthogy a kóbor cigányok részéről a közbiztonságot fenyegető 

veszedelem elsősorban állandó lakóhelyük hiányából adódik, a legfontosabb feladat szokásos 

kóborlásuk megakadályozása. 

A rendelet szerint a kóbor cigányok olyan gyanús személyek, akik abban a községben, ahol 

tartózkodnak, nem bírnak illetőséggel, és rendes lakást, foglalkozást vagy életfenntartási 

jövedelmet csak a legritkább esetben tudnak felmutatni. A jogszabály rendelkezéseit olyan 

kóbor cigányokra is alkalmazni kell, akik a fenntartásukhoz szükséges anyagi eszközökkel 

rendelkeznek, vagy valaminő foglalkozást igazolnak. Nem vonatkoznak azonban a letelepült 

cigányokra, azaz azokra, akiknek rendes lakóhelyük van, tehát a helyi hatóságok előtt 

ismeretesek. 

A fentiek figyelembe vételével a minisztérium felhatalmazása alapján többek között a 

következőket rendelte el Sándor János. Az 1. §-ban kimondja, hogy a cigányokat a szokásos 

kóborlástól el kell tiltani. Ezzel kapcsolatosan kóbor cigánynak kell tekinteni minden cigányt, 

aki nem tudja igazolni, hogy rendes lakóhelye van. Ha valamelyikük bizonyítja, hogy van 

rendes lakóhelye, de másutt tartózkodik, és ott tartózkodása nem kellően indokolt, a 

rendőrhatóság őt rendes lakóhelyére utasítja, kíséri, esetleg oda toloncolja. 

A 3. § értelmében a községi elöljáróság köteles a kóbor cigányoknak ragályos betegségben 

nem szenvedő lovait a katonaság részére hadiszolgáltatásképpen jövőbeli használat végett 

elvenni. E rendelet hatályba lépésétől kezdve lovat, öszvért csak különösen indokolt esetben 

szerezhet kóbor cigány, és csak a rendőrhatóság engedélyével, és nevére marhalevelet is csak 

rendőrhatósági engedély alapján szabad kiállítani vagy átírni. 

A 4. § a kóbor cigányok tartózkodási helyéül kijelölt község elöljáróságának feladatul tűzi 

ki, hogy az elsőfokú rendőrhatóság közbenjárásával minden kóbor cigányt az odakísérés, vagy 

előállítás alkalmával tüstént nyilvántartásba kell vennie. Eközben a rendőrhatóságnak a kellő 

gondozás alatt nem álló, 7 éven aluli kóbor cigány-gyermekeknek a legközelebbi állami 

gyermekmenhely kötelékében történő elhelyezése iránt intézkednie kell. A rendelet az 5-7. §-

ban összefoglalva azt fogalmazza meg, hogy a kóbor cigányok közül a 18-50 éves férfiak, 

vagy akik annak látszanak, népfölkelő bemutató szemle elé állíttassanak, hogy megvizsgálják 

őket, hogy alkalmasak-e katonai szolgálatra. 

A rendelet következő részei a szigorú egészségügyi ellenőrzés módjáról és részleteiről 

szólnak, arról, hogy a ragályos vagy járványos betegségeknek köztük vagy általuk való 

terjedése meg legyen gátolva. Ezt követően a szabályok betartásához szükséges anyagi 

fedezet forrása kerül rendezésre, főszabály szerint a 17. § alapján. A nyilvántartott cigányokra 
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fordított elhelyezési és ellátási költségeket a község elsősorban az illető cigánytól vagy annak, 

aki eltartásáról gondoskodni köteles, munkakeresményéből és az őt esetleg megillető 

térítésből vagy hadisegélyből szedi be. 

Végül a 20. § kimondja, hogy amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá 

nem esik, kihágást követ el és tizenöt napig terjedhető elzárással és kétszáz koronáig 

terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a cigány, aki e rendeletet megszegi, vagy e rendelet 

alapján tett hatósági intézkedésnek nem engedelmeskedik, vagy az ilyen intézkedést 

bármilyen módon meghiúsítani törekszik.110  

A fentiek alapján kis betekintést kaptunk az 1916-os évbe. Világosan látható, hogy a 

háború miatt gazdasági és katonai területen is nagy változások következtek be. Igazságosnak 

vélem ugyan, hogy a katonai és egészségügyi kötelezettségek alól senki ne vonhassa ki magát, 

akinek van lehetősége és alkalma ezeknek eleget tenni, mégis úgy vélem, hogy e 

jogszabályban a cigányság számtalan ponton igazságtalan szabályozásnak lett kitéve. A mai 

szemmel számomra úgy tűnik, hogy a rendelet bevezető részében nagyfokú előítéletesség és 

sztereotípia jelenik meg, ugyanis a rendelet igyekszik elhitetni azt, hogy minden cigány 

kivonja magát a felelősség alól, hogy megélhetésükről mindannyian tiltott módon 

gondoskodnak. A romákkal szemben megjelenik egy általánosítás, miszerint fenyegetik a 

közbiztonságot, ezért szigorú intézkedéssekkel kell fellépni ellenük. A mostani felfogás 

szerint a diszkrimináció áthatotta a rendelet egészét, és nem a kisebbség beilleszkedését 

tartotta szem előtt, hanem még nagyobb társadalmi szakadékot keletkeztetett az abban leírtak 

betartatásával. Az államnak egy ennyire elmaradott társadalmi csoporttal szemben - ami mind 

gazdaságilag, mind kulturális téren megjelenik - nem a hátrányokat tovább mélyítve kellene 

jogot alkotnia a véleményem szerint, (mint például a tulajdonuk elvételét, a gyermekeiktől 

való megfosztását szorgalmazó szabályokat), éppen ellenkezőleg, lehetőséget kellene 

biztosítani, hogy felzárkózhassanak a többségi társadalomhoz mind gazdaságilag, mind 

kulturálisan, és akkor a rendeletben jelzett problémák közül számtalan megoldódna. 

A m. kir. belügyminiszter 1928. évi 257.000. számú körrendelete 
 

                                                
110 Uo. 
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Vizsgálatom tárgya a következőkben A m. kir. belügyminiszter 1928. évi 257.000. számú 

körrendelete111. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy 12 év elteltével hogyan alakult a 

cigánysággal kapcsolatos jogi szabályozás attitűdje.  

A rendelet bevezető gondolata szerint a kóbor cigányok és más hasonló elbírálás alá eső 

elemek közrendet, közbiztonságot, és közegészséget veszélyeztető kóborlásának és 

üzelmeinek megakadályozása, és ezzel kapcsolatban a cigánykérdésnek gyökeres megoldása 

nem halasztható állami feladat. E célok végrehajtása érdekében a rendelet megalkotójának 

szándéka az, hogy a cigánykérdést az eddigi, részben hiányos, részben teljesen végrehajtott 

közrendészeti rendelkezések egyidejű hatályon kívül helyezése mellett minden részletre 

kiterjedően újból szabályozni, illetőleg véglegesen rendezni fogja. A szabályozást előkészítő 

tárgyalások ekkor az érintett társhatóságokkal már megindultak. A szükséges újabb adatok 

összegyűjtése végett, illetve azért, hogy a rendőrhatóságoknak a végleges szabályozás 

megtörténtéig is módjuk legyen a kóbor cigányokra vonatkozó eddigi közrendészeti 

rendelkezéseknél hatékonyabb intézkedésekkel a kóborlás nagyobb arányát megakadályozni, 

és egyben a közbiztonságot tőlük a rendelkezésre álló törvényes eszközök igénybevételével 

megvédeni, a következő rendelet született. 

Az 1. pontban a rendőrhatóságoknak kötelezővé tették, hogy az országban tartózkodó 

kóbor cigányok felkutatása iránt a szükséges intézkedéseket hatóságuk területén 

haladéktalanul tegyék meg, és ezeket a szükséghez képest időközönként meg kellett 

ismételniük. 

A 2. pont értelmében a kóborló cigányokat, akár munkakerülésből űzik a vándorlást, akár 

munkakeresés, vagy valamely foglalkozás címe alatt teszik azt, kötelesek a hatóság tagjai - 

bárhol találják is őket - azonnal feltartóztatni, és fegyveres kísérettel a legközelebbi 

rendőrhatósághoz előállítani. A 3. pont a kóborló cigányok, és hasonló elbírálás alá eső más 

elemek csoportjainak az ország határán való belépése megakadályozásának módjait írja le. 

A következő rész, amelyet kiemelnék, a 6. pont, amely kifejti, hogy a rendőrhatóságoknak 

azt is meg kell gátolniuk, hogy a kóbor cigányok, vagy más kóborló csoportok a vásároknak 

még csak a közelébe se juthassanak. A rendeletet a miniszter helyett Dr. Sztrawyavssky 

Sándor államtitkár írta alá.112 

Nem történt pozitív változás a cigányság megítélésével kapcsolatosan, továbbra is 

kiszolgáltatott helyzetben vannak az állami hatalommal szemben, csupán azért, mert 
                                                
111 A m. kir. belügyminiszter 1928. évi 257.000. számú körrendelete, a kóborcigányok hatékonyabb 

megrendszabályozásáról és újabb adatgyűjtés elrendeléséről, in Magyarországi rendeletek tára, 1928. II. 
kötet, 1025-1027. o. 

112 Uo. 
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cigánynak születtek. Számomra kiemelendő furcsaság, hogy nincs pontosan meghatározva, 

kik tartoznak a rendelet hatálya alá, kik azok, akiken végre kell hajtani az előírt 

intézkedéseket. Nagy teret ad a rendőrség tagjainak, hogy szubjektív döntésük alapján 

soroljanak be bárkit a cigányok közé. Megmaradtak a diszkriminatív és megalázó 

intézkedések lehetősége is. 

A m. kir. belügyminiszter 1939. évi 247.700/1938. számú rendelete 

A következő általam megvizsgált, 1939-es forrás113 a tetvesség elleni védekezésről szól. 

Az 1. §-ban foglaltak szerint tetvetleníteni kell az a) pont alapján a kiütéses tífuszban, és a 

visszatérő lázban vagy ezekre gyanús betegségben szenvedőket, a b) pont alapján továbbá 

mindazokat, akiknél tetvesség vagy ennek gyanúja fennáll. A c) pontja kimondja, hogy az a) 

és b) pontokban megjelölt személyek tetves vagy arra gyanús lakását, ruháját, fehérneműjét és 

egyéb használati tárgyait, a d) pont alapján pedig a tetves vagy arra gyanús szállító eszközöket 

is tetvetleníteni kell. 

Témám szempontjából a második paragrafusban írtak a legfontosabb információk, mivel itt 

exemplifikatív módon megfogalmazódik, hogy kik azok, akiknél fokozottan fennáll az 

eltetvesedés veszélye, és hogy ezeket a célcsoportokat bizonyos időközönként ellenőrizni kell. 

A 2. §. szerint „a tetvesség megállapítása céljából mindazokat, akiknél eltetvesedés veszélye 

fennáll, így különösen cigánytelepek lakóit, kóbor cigányokat és csavargókat, továbbá 

szegényházak és tömeglakások lakóit a városi és községi orvosok (körorvosok), Budapesten 

pedig a kerületi szolgálatra beosztott tiszti orvosok időnkint megvizsgálni kötelesek.”114 

A tetvetlenítés módjáról a 6. § rendelkezik. Az egyén tetvetlenítése miatt a hajat, szakállt, 

bajuszt és minden egyéb testszőrzetet rövidre kellet lenyírni, illetőleg leborotválni. 

Amennyiben a tetvesség csak kisfokú, a szakáll, bajusz és a férfiak hajának kivételével a 

testszőrzet, valamint a nők hajának lenyírása, illetőleg leborotválása mellőzhető volt. A 

megnyírt egyéneket alapos szappanozás után meg kellet fürdetni, vagy testüket szappannal, 

vagy egy rész szappanból, négy rész vízből és két rész petróleumból készített folyadékkal be 

kell kenni, és meleg vízzel tetőtől-talpig alaposan le kellet mosni. A szőrzettől meg nem 

fosztott testrészeket és a nők haját petróleummal, vagy perubalzsammal, vagy pedig 

petróleum, olaj és ecet egyenlő mennyiségű keverékével jól be kellet dörzsölni, és ugyanilyen 

szerrel átitatott ruhával hat órán át bekötve kellet tartani. Ezután a szőrös részeket meleg 

                                                
113 A m. kir. belügyminiszter 1939. évi 247.700/1938. számú rendelete a tetvesség elleni védekezésről, in 

Magyarországi rendeletek tára 1939/I., Magyar Kir. Belügyminisztérium, Budapest, 1940, 79-84. o. 
114 Uo., 79. o. 
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szappanos vízzel kellet lemosni, a hajat pedig meleg ecetbe merített sűrű fésűvel kell 

kifésülni. 

A 7-9. §-ok iránymutatást adtak a különféle tárgyak tetvetlenítési módjáról, a 16-17. §-ok 

kiemelték az egészségügyi védőnők, a tanítók, tanítónők és óvónők feladatait a gyermekekkel 

kapcsolatosan, miszerint ha tetvesedést észleltek , meg kell tenniük a megfelelő eljárásokat. A 

17. §-nak megfelelően amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esett, 

kihágást követett el és pénzbüntetéssel volt büntetendő, aki a tetvetlenítés foganatosítására 

vonatkozó hatósági rendelkezésnek eleget nem tett, vagy annak ellenszegült. A rendeletet Dr. 

vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter írta alá Budapesten 1939. január 3-án. 

A fentieket vizsgálva világosan kitűnik, hogy az 1930-as évek végén hazánkban a 

tetvesség nagymérvű elterjedése állami beavatkozást igényelt. Megállapítható, hogy a 

cigányság egészével kapcsolatosan a faji diszkrimináció és az előítéletesség gyakorlatát vélem 

felfedezni, a napjainkban szokásos jogszabályi szövegezéshez képest. Azzal, hogy minden 

kóbor cigányt és származástól függetlenül minden olyan embert, aki cigánytelepeken él, külön 

megjelöltek, mint olyanokat, akik különösen fogékonyak az eltetvesedésre és annak 

terjesztésére, ezzel a meglévő bizalmatlanságot növelhették az emberekben a cigányság 

egészével szemben, így azokkal kapcsolatban is, akik a tisztaságra figyelve semmilyen 

élősködőt nem hordoztak, illetve terjesztettek. 

Jogszabályok a szocialista Magyarországról 

Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1961-es határozata a 

cigánylakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos egyes feladatokról szól.115 Két 

részből áll, az elsőben - a cigányság helyzetéről készült előzetes vizsgálatok alapján - 

következtetéseket vontak le arra vonatkozóan, hogy milyen körülmények között élnek a 

cigányok, a másodikban javaslatokat és célokat tűztek ki arra, hogyan és milyen módszerek 

segítségével lenne megoldható a romák társadalomba integrálása. 

A jelentés mintegy 200000 főre teszi a romák lélekszámát Magyarország területén a 

határozathozatal évében, és ezeket az embereket életmódjuk és a társadalomba való 

beilleszkedésük szerint három csoportba sorolja. Az első csoportba tartoznak a beilleszkedett 

cigányok, akik elérték a lakosság átlagos gazdasági és kulturális színvonalát, többnyire 

szétszórtan élnek, és felhagytak a cigány életformával. Ide tartozik a cigány lakosságnak kb. 

                                                
115Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a cigánylakosság helyzetének 

megjavításával kapcsolatos egyes feladatokról, in A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 
dokumentumai 1956-1962. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1973 
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30 %-a. A második csoportot alkotják a beilleszkedésben lévő cigányok, akik külön 

telepeken, a falu vagy város szélén putrikban élnek, legtöbbször csak alkalmi munkát 

végeznek, kulturális színvonaluk még igen alacsony. Ez a csoport is romák kb. 30 %-át teszi 

ki. 

Az utolsó csoportba sorolható a romák 40 %-a, ők a be nem illeszkedett vándor, illetve 

félig letelepedett cigányok. Jellemzőik, hogy semmilyen munkaviszonyuk nincs, kerülik a 

tisztességes munkát, a társadalom terhére élősködnek. Lakóhelyüket gyakran változtatják, a 

legalacsonyabb kulturális színvonallal rendelkeznek és a csoport nagyobbik része írástudatlan. 

A határozat szerint „a kapitalista társadalomban a cigányokat kiközösítették, kölcsönös 

bizalmatlanság és az előítéletek mély szakadéka keletkezett a cigányok és a nem cigány 

lakosság között.”116 

A jelentés megállapítja, hogy országunk felszabadulása után a cigányok a társadalom teljes 

jogú tagjaivá váltak és a kedvező fejlődési feltételek pozitív hatással voltak leghaladottabb 

egyéneikre. Ezek száma azonban még nagyon csekély, és csak lassan növekszik. Többségük 

máig sem tudott megszabadulni a múlt terhes örökségétől. 

Ennek ellenére továbbra is önkényeskedésnek voltak kitéve a cigány származású emberek. 

A határozat szerint a közhiedelem többek között úgy tartja, hogy a cigányok többsége bűnöző, 

holott a bűnügyi statisztika tanúsága szerint csak alig valamivel nagyobb közöttük a bűnözők 

aránya, mint a nem cigány állampolgárok között. A határozat átfogó képet nyújt e korból a 

roma származásúak helyzetéről is. Az emberek nagy része szinte babonás idegenkedést érzett 

a cigányokkal szemben, így eshetett az meg, hogy sok szülő tiltakozott abban az esetben, ha a 

gyermeke mellé cigánygyermeket ültettek az iskolapadban. 

A munka és iskolázottság területéről a jelentésből kiderül, hogy a munkaképes roma 

embereknek kb. 33 %-a volt állandó, 32%-az alkalmi jellegű munkaviszonyban, a fennmaradó 

35 %-a pedig egyáltalán nem dolgozott. További körülmény, hogy a cigány lakosok többnyire 

nem rendelkeztek szakképzettséggel, mivel a fiatalok nagy része csak két-három osztályt 

végzett, sok esetben még ennyit sem, így nem is volt lehetőségük szakma tanulására. A 

vállalatok és a szövetkezetek nagy része elzárkózott a romák alkalmazása elől még akkor is, 

ha munkaerőhiánnyal küzdöttek. A tervteljesítésre és arra hivatkoztak, hogy a többi dolgozó 

elzárkózik a cigányokkal való közös munkától. Az is előfordult, hogy egyes vállalatoknál, 

szövetkezeteknél a munka elosztása és bérezése, valamint más jogok gyakorlása 

vonatkozásában is hátrányos megkülönböztetésben részesültek. 

                                                
116 Uo., 519. o. 
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A határozat szerint nagyban nehezítette a beilleszkedést a kulturális elmaradottság is. Az 

írástudatlanok aránya a teljes roma lakosság mintegy 1/3-ára tehető ebben az időszakban. A 

beiratkozott gyermekek közül csak mintegy 13% jutott el az általános iskola felső tagozatába. 

A gyermekek otthonaiból a tanulás elemi feltételei is hiányoztak. 

A lakókörnyezetről is kapunk egy általános helyzetképet. A cigánytelepek száma a 

határozat szerint 2100-ra tehető. Ezek rendszerint egészségtelen, ősztől tavaszig szinte 

megközelíthetetlen területen, például erdők, mocsarak mentén helyezkednek el, és lakóik 

emberi lakhatásra alkalmatlan építményekben, helyenként földbe vájt kunyhókban élnek. A 

cigánytelepek egészségügyi viszonyaik ijesztőek. A hiányos és rossz vízellátás, az 

árnyékszékek hiánya és az elhanyagolt környezet különféle fertőző betegségek melegágya. 

Egyre többen vannak olyan cigányok, akik emberibb életkörülmények, jobb viszonyok után 

vágyakoznak, azonban - különösen vidéken - még gyakori a lakosság idegenkedése, sőt 

kifejezett tiltakozása a cigányoknak a község belső területére való költözése ellen. 

A jelentésből még egy megállapítást szeretnék kiemelni, amely szerint számtalan ember 

nemzetiségi kérdésként fogta fel, és javasolta a „cigány nyelv" fejlesztését, cigány nyelvű 

iskolák, kollégiumok, cigány termelőszövetkezetek stb. létesítését. Ezek a nézetek nemcsak 

tévesek, de károsak is, mivel konzerválják a cigányok különállását és lassítják a társadalomba 

való beilleszkedésüket állapította meg a határozat.  

E dokumentum hangsúlyozza, hogy a cigány lakosság elkülönülésének megszüntetése és 

beilleszkedése a társadalomba már csak e rétegbe tartozók nagy száma és súlyos 

elmaradottsága miatt is fontos társadalmi ügy. A cigány lakosság felé irányuló politikában azt 

az elvet kell alapul venni, hogy bizonyos néprajzi sajátossága ellenére sem alkot nemzetiségi 

csoportot és éppen ezért problémáik megoldásánál sajátos társadalmi helyzetüket kell 

figyelembe venni, és biztosítani kell számukra a teljes állampolgári jogok és kötelességek 

megvalósulását, az ezek gyakorlásához elengedhetetlen politikai, gazdasági és kulturális 

feltételek megteremtését. Fokozatosan el kell érni, hogy a cigányok a lakosság többi részétől 

ne éljenek elkülönítetten, állandó lakóhelyeken települjenek le, állandó munkához jussanak, 

egészségügyi körülményeik javuljanak és emelkedjék kulturális színvonaluk is. A határozat 

szerint fel kell venni a harcot a lakosság körében még ma is élő helytelen nézetek ellen, 

amelyek megnehezítik a cigányok beilleszkedését, társadalmi, gazdasági és kulturális 

felemelkedését. Ennek érdekében intenzív felvilágosító munkát kell folytatni mind a 

cigányok, mind a nem cigányok körében. A határozat többi pontja a cigánykérdés 

megoldására vonatkozó intézkedéseket sorolja fel, ezek között szerepel a munkalehetőségek 
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biztosítása, az egészségügyi ellátás javítása, a kulturális és nevelőmunka fokozása és az 

iskoláztatás kiterjesztése is.117 

A jogszabályok közül, amelyeket eddig vizsgáltam, ez volt az első, a diszkriminatív 

elemek helyett egy problémákat megjelenítő és megoldásokat javasló, jobbító szándékú 

jogforrás. Rámutatott arra, hogy vannak problémák mind a roma lakosság, mind a többségi 

társadalom részéről. Egyrészt a cigányság gazdasági, egészségügyi, iskolázottsági, kulturális 

elmaradottságát kell az átlagos szintre emelni, másrészt a nem cigányok előítéletességét kell 

megszüntetni, hogy a társadalom egységes lehessen. Én egyedül a határozat azon 

megállapításával nem értek egyet, hogy a romák összessége bizonyos néprajzi sajátossága 

ellenére sem alkot nemzetiségi csoportot. Fontos, hogy a társadalom megadja minden 

romának a lehetőséget, hogy emberhez méltó életet éljen, ugyanilyen környezetben, hasonló 

kulturális színvonalon, de azt nem tartom helyesnek, hogy ezért teljesen beolvasszák a 

cigányokat a társadalomba, hogy eltűnjön a teljes roma kultúra, mert e kultúrának is vannak 

olyan elemei, melyeket nem szabad kényszerrel a feledés homályába taszítani. Úgy 

gondolom, hogy olyan arany középutat kell keresni, amely szerint a társadalom a romáknak 

lehetőséget teremt, hogy minden szempontból, amiben szeretnének, integrálódhassanak a 

társadalomba, azzal, hogy sajátos kultúrájuk megtartásának ne legyen akadálya. Ez a 

határozat a romák szempontjából nagy előrelépés, mivel, ha a bennük foglaltakat a társadalom 

is elfogadja és a kitűzött célok megvalósításának irányába lépéseket tesznek a cigányok és a 

nem cigányok is, az elősegítheti a két csoport közötti szakadék csökkenését vagy akár 

megszűnését is. 

Állásfoglalás 1974-ből 

Az 1961-es határozat végrehajtásának tapasztalatairól szóló 1974-es dokumentumot 

tekintem át.118 A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának 1961. VI. 20-i 

határozata megszabta a cigány lakosság helyzetének javításával kapcsolatos feladatok elvi 

alapjait és a széles társadalmi összefogáson alapuló nevelő munka irányvonalát is.  

A tanácsok igen sokat tettek, de nem mozgósították elég nagymértékben a társadalmi 

erőket, így a társadalmi segítség, a nevelő munka nem tartott lépést az állami intézkedésekkel. 

A cigányokkal szembeni előítélet különböző megnyilvánulásai nem maradtak abba, a 

kétoldalú nevelő munka nem mondható elég hatékonynak. A cigányok átnevelése, 
                                                
117 Uo., 519-521. o. 
118 Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a cigánylakosság 

helyzetének javításával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásának tapasztalatairól. Interneten hozzáférhető: 
http://dediserver.eu/hosting/ethnodoc/data/H_196806-1.pdf (Letöltés ideje: 2014.02.20.) 
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elmaradottságuk, több évszázados káros szokásaik, magatartásuk megváltoztatása az anyagi 

feltételek biztosítása mellett is hosszú, türelmes munkát igényel. A különböző erőfeszítéseket 

a romák nem egyformán fogadják, így lehet, hogy a beilleszkedőben lévő réteg nagy része 

élni kíván a lehetőségekkel, maga is részt óhajt venni sorsának javításában, de néhányan 

passzív szemlélői az érdekükben tett intézkedéseknek, sőt gátolják a helyes törekvéseket is. 

Sok cigány család fejlődése megindult, de többségük helyzetében lényeges változás még nem 

következett be.  

A cigányok munkába kerülését kedvezően befolyásolta egyrészt a több munkalehetőség, 

másrészt a cigányok növekvő munkakészsége, így a korábbi évekhez mérten minden 

megyében többen jelentkeztek munkaközvetítésre, és nőtt az állandóan dolgozó cigányok 

száma is. Ez azt jelenti, hogy az 1962-1963-as adatokhoz képest van, ahol 10 százalékos a 

növekedés 1974-re. Ez az eredmény azonban közel sem kielégítő, mivel a nem dolgozók 

száma még így is nagyon magas, sőt némely megyében ebben az időszakban növekedett is. A 

csupán időszakosan dolgozók számaránya is igen magas, például Békésben 60 százalék, 

Borsodban 50,4 százalék. Fontos kiemelni, hogy a munkába bevont dolgozók számának 

emelkedése nem jelenti a probléma megoldásának számottevő előrehaladását, mert az csak az 

évről évre munkaképes korba lépő fiatalok számarányát ellensúlyozza. Az ország teljes 

területén fellépő munkaerő kereslet ellenére a cigányok munkához juttatása nem mutatott 

kellő előrehaladást. Ennek több oka is volt. A szakképzettség aránya mindenütt igen 

kedvezőtlen, így Győr megyében például 5909 munkaképes dolgozóból mindössze 84 fő, 1,4 

százaléka volt szakképzett. A fiatalok alacsony iskolai végzettsége miatt szakképzésük sem 

lehetséges, egészségi állapotukra tekintettel pedig nehéz fizikai munkára nem alkalmasak. A 

cigányok munkamorálja sem javult a kívánt mértékben. Az ipari, de főleg a mezőgazdasági 

üzemek nagyobb része a korábbi rossz tapasztalatokra hivatkozva elzárkózott a romák 

felvétele elől. 

A lakáshelyzet javításával és a cigánytelepek felszámolásával kapcsolatos feladatok 

megoldását kiemelten segítette az Építésügyi, a Városfejlesztési és a Pénzügyminisztérium, 

valamint az Országos Takarékpénztár kedvezményes lakóház építési akciójával. Ennek 

eredményeképpen évente 800 lakás építéséhez biztosítottak pénzkeretet. Ez azt jelentette, 

hogy 1965-től 1967-ig összesen 2170 ház épült, így évente a gettóban lakóknak mintegy 1,3 

százaléka jutott lakáshoz. Az akkori ütem, vagyis az évi 800 lakás építése mellett 70 év 

kellene a telepek felszámolásához, ha az időközbeni népszaporulatot figyelmen kívül 

hagynánk. 
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Az egészségügyi és szociális helyzet javításával kapcsolatosan elmondható, hogy az 

Egészségügy Minisztérium és az egészségügyi szakterület állandóan napirenden tartotta az e 

területen kitűzött célok megvalósítását. Kiemelkedő feladatokat vállalt, és tett meg a Magyar 

Vöröskereszt, amely kiterjedt hálózatán keresztül jelentős segítséget nyújtott a cigánytelepek 

tisztasága, a telepen lakók egészségügyi felvilágosítása, szociális és családvédelmi 

problémáik megoldásában. A sokoldalú intézkedés eredményeket is hozott. Csökkent a 

csecsemőhalandóság, egyre többen igénybe vették az egészségügyi szakszolgálatot, mind több 

gondot fordítottak a környezeti és személyes tisztaságra a cigányság tagjai. Megállapítható 

azonban, hogy továbbra sem volt kielégítő a telepek közegészségügyi állapota, többek között 

a rossz vízellátás, az árnyékszék hiánya miatt, továbbá szennyezett és rendezetlen a telepek 

környéke, a személyi tisztaság minimális lehetősége nem megoldott, emiatt sok a fertőző 

megbetegedés.119  

1961-ben pozitív változás kezdődött a roma emberek helyzetének javításával 

kapcsolatosan. Az első 13 év tapasztalatai alapján ez sokuk életében jó lehetőség volt arra, 

hogy a szegregációból kitörve az átlagos társadalmi élethelyzetbe kerülhessenek, és így 

hasznos állampolgárai legyenek hazánknak. Az állásfoglalásból az is kiderült, hogy az 

összefogás nem volt egységes sem a romák, sem a többségi társadalom részéről, így sokan 

nem járultak hozzá, hogy e törekvések megvalósulhassanak. Ezért csupán nagyon lassú 

ütemben és nem teljes egészében valósultak meg a cigányság helyzetének javítása érdekében 

kitűzött célok. 

Az általam vizsgált következő szakirodalom120 rávilágít néhány tényre és következtetésre 

az e korszakban folytatott törekvésekkel és az ezt követő változásokkal kapcsolatban. Az 

alábbiakban eltérek az e fejezetben kitűzött kutatási módszertől, ugyanis nem egy jogszabályt, 

hanem egy meghatározó történelmi változást vizsgálok a roma emberek életére ható 

változásokkal kapcsolatosan, méghozzá az 1989-1990-es rendszerváltást. 

Az 1950-es és 1960-as évek iparosításának hatására a hetvenes évekre a munkaképes korú 

cigány férfiak körében körülbelül 85 százalékos volt a foglalkoztatottak aránya. Ebben az 

időszakban ugyan felgyorsult a cigánytelepek felszámolása, azonban az új, csökkentett 

komfortfokozatú lakások építésével is csak szeparált, és csupán cigányok által lakott 

településrészek jöttek létre. A nyolcvanas években lelassult, majd végleg megszűnt az állami 

                                                
119 Uo. 
120 A cigányok/romák Magyarországon. Tények Magyaroszágról. Külügyminisztérium, 2004. Interneten 

hozzáférhető. 
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/98C7D84E-C51D-4D7C-82D9-981F197FB6AF/0/Roma.pdf (Letöltés 

ideje: 2014.02.22.) 
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lakásépítési program anélkül, hogy megoldotta volna a roma emberek lakásproblémáit. A 

kedvező változásokkal párhuzamosan tovább éltek a nyílt és rejtett előítéletek, a 

tömegtájékoztatási eszközök változatlanul fenntartották a cigányokkal kapcsolatban a 

munkakerülő-bűnöző roma sztereotípiájának képét. A látványosan induló, de ingatag 

alapokon álló felemelkedés összeomlott az 1990-es rendszerváltozás során, mivel a legtöbb 

cigányt foglalkoztató építőipar és bányászat ekkor válságba került. A legkevesebb 

szakértelmet igénylő feladatokat végző, leginkább segédmunkásként alkalmazott romák 

váltak először fölöslegessé. Ez nem volt másképp a privatizált vállalatoknál sem. Rövid időn 

belül a cigány családok jelentős része az évtizedekkel korábbi szintre süllyedt vissza, mert 

képzetlenségük miatt egyre kisebb esélyük adódott a munkavállalásra. 

1961-ben elindult egy társadalmi változás, amely célul tűzte ki, hogy a romákat beolvassza 

a társadalomba, eltüntesse a szakadékot a roma és nem roma emberek között. Ezt a 

szakadékot többek között a gazdasági leszakadás, a kulturális különbségek, az iskolázottság 

hiánya, a munkanélküliség, az előítélet és a sztereotípia teremtette meg és tágította tovább. Az 

állam ténykedése pozitív hatással volt a romák egy kisebb csoportjára, de ahogy láthattuk, sok 

körülmény akadályozta e feladat teljesülését, és a rendszerváltozás is súlyos csapást mért a 

cigányok helyzete megjavításának tervére. Így ezt követően is fennmaradt egy népcsoport, és 

velük együtt számtalan, rossz körülmények között élő ember, akiknek hatékony segítség kell 

ahhoz, hogy a társadalom átlagos életkörülményei közt élhessenek. 

1992 – A személyes adatokkal való rendelkezés 

A rendszerváltás utáni időszak joganyagából az 1992. évi LXIII. törvényt emelném ki, 

amely a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát szabályozza.121 

Ebben nincs ugyan kifejezetten nevesítve a roma kisebbség, ennek ellenére releváns témám 

szempontjából. 

A törvény célját az 1. §-ában fekteti le, miszerint elengedhetetlen annak biztosítása - 

amennyiben e törvényben meghatározott jogszabály kivételt nem tesz -, hogy személyes 

adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse. 

Témám szempontjából legfontosabbak a 2. §-ban foglaltak. A törvény alkalmazása során 

személyes adatnak minősül a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) 

kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 2. 

pontban foglaltak szerint különleges adatnak minősülnek 

                                                
121 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. Interneten 

hozzáférhető: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8916 (Letöltés ideje: 2014.02.28.) 
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a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre 

vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett 

előéletre vonatkozó személyes adatok. 

A törvény 3. §-a tartalmazza a személyes és a különleges adat kezelésének eseteit, 

feltételeit. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény 

vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat 

rendelete elrendeli. Különleges adat pedig akkor, ha az adatkezeléshez az érintett írásban 

hozzájárul, vagy a 2. § 2. a) pontjában foglalt elemek esetében, nemzetközi egyezményen 

alapul, Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a 

bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli.122  

Bárd Petra tanulmányában123 arról ír, hogy egyre többet lehetett hallani a tipikusan romák 

által elkövetett bűncselekmények terjedéséről, az úgynevezett cigánybűnözésről. Ennek a 

szakértők kitartó tiltakozása sem vetett gátat, mert a kifejezés a médiában egyre inkább terjed, 

már szinte szalonképessé vált. Itt már nem esztétikai vitáról, nem ízlés- vagy jóérzésbeli 

eltérésekről van szó, hanem arról, hogy a büntetőeljárás során nemzeti vagy etnikai 

kisebbséghez való tartozásra vonatkozó adat csak igen szigorú feltételek mellett, kivételesen 

kezelhető. Ennek fényében a roma elkövetőkre vonatkozó állítások csak vagy nem létező, 

vagy jogellenesen szerzett adatokon alapulhatnak. Európában a magyar adatvédelmi 

szabályozás talán az egyik legszigorúbb, mivel az adatvédelmi törvény szerinti személyes 

adatok közé mindenféle adatot, ismeretet belesorolunk, amely az érintettel kapcsolatos 

bármilyen információt hordoz. Meghatározott adatok, így például a faji eredetre, a nemzeti és 

etnikai kisebbséghez tartozásra vonatkozó adat, vagy a bűnügyi személyes adat különleges 

adatnak minősül, és fokozottabb törvényi védelem alá tartozik.  

A tanulmányban a szenzitív adatok bűnügyi nyilvántartásban való feltüntethetőségének 

megengedhetőségét is vizsgálja a szerző. A magyar törvények főszabály szerint tilalmazzák a 

bűnügyi adatbázisban etnikai hovatartozás szerepeltetését. Felvetődik azonban, hogy - sokak 

kívánalmára - lehessen-e Magyarországon szenzitív adatokat kezelni. Pontosabban duplán 

szenzitív adatokról lenne szó, mivel mind a bűnügyi személyes adat, mind a nemzetiségi, 

etnikai hovatartozásra vonatkozó a különleges adatok közé tartozik. 

                                                
122 Uo. 
123 Bárd Petra: A „cigánybűnözés” fogalmának értelmezhetetlenségéről, in Rendészeti Szemle. Az Igazságügyi és 

Rendészeti Minisztérium folyóirata, 57. évf., 12. szám (2009), 18-33. o.  
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A szerző arra tekintettel, hogy az etnikai adatokat is tartalmazó adatbázis egyik jellemzője, 

hogy Janus-arcú, elméletileg és feltétlenül szükséges esetben megvalósíthatónak tartja etnikai 

adatok gyűjtését. Fontos azonban, hogy az adatgyűjtés kizárólag önkéntes legyen, identitás 

alapon, és csak antidiszkriminációs politika kidolgozása érdekében történhessen. Az is 

alapvető kérdés továbbá, hogy maguk az érintettek mit szeretnének, hiszen az adatgyűjtés 

nem légüres térben történik. Ha a roma kisebbség tagjai nem működnek együtt, vagy nem így 

kívánják az antidiszkriminációs politika megvalósulását, nincs értelme etnikai adatokat 

gyűjteni, vagy megkísérelni azt.124  

A fenti törvény és tanulmány vizsgálata után az az álláspontom, hogy e törvény haladás 

volt a jogszabályok sorában, mivel fontosnak tartom, hogy minden ember - függetlenül fizikai 

tulajdonságaitól, és a környezeti tényezőktől - maga dönthesse el, hogy milyen nemzetiséghez 

vagy milyen etnikai csoporthoz tartozónak vallja vagy érzi magát. 

Kiemelendő, hogy az 1992. évi LXIII. törvény értelmében is alaptalan a „cigánybűnözés” 

kifejezés használata. E jogszabály elfogadásával Magyarország jogrendszere közelebb hozta a 

szegregált kisebbséget a többségi társadalomhoz azzal, hogy jogilag nem, vagy csak bizonyos 

korlátozásokkal lehetséges, hogy fajra, nemzetiségre vonatkozó adatot felhasználjunk. Ezzel 

lehetőséget ad a romáknak is arra, hogy mind identitásukban, mind nyilatkozataikban a 

társadalom szerves tagjának vallhassák magukat.  

1993 – Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségekről 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény125 

preambulumában kinyilatkoztatásra kerülnek a nemzeti és etnikai kisebbségek többségi 

nemzettel való harmonikus együttélésének fontos elvei. A demokrácia és a humanizmus 

eszméi iránti elkötelezettség jegyében, továbbá annak tudatában, hogy a nemzeti és etnikai 

kisebbségek harmonikus együttélése a többségi nemzettel a nemzetközi biztonság alkotó 

eleme, a törvény kinyilvánítja, hogy a nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogot az 

egyetemes emberi jogok részének tekinti, a nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos egyéni és 

közösségi jogai alapvető szabadságjogok. A jogok összessége nem a többség adománya, és 

nem a kisebbség kiváltsága, forrásuk pedig nem a nemzeti és etnikai kisebbségek számaránya, 

hanem a társadalmi béke és az egyén szabadságának tisztelete alapján a másság joga. A 

Magyarország területén élő, magyar állampolgárságú nemzeti és etnikai kisebbségek nyelve, 

                                                
124 Uo. 
125 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. Interneten hozzáférhető: 

http://www.complex.hu/kzldat/t9300077.htm/t9300077.htm (Letöltés ideje: 2014.02.25.) 
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tárgyi és szellemi kultúrája, történelmi hagyományai, valamint a kisebbségi létükkel 

összefüggő más sajátosságaik egyéni és közösségi önazonosságuk részei. Minden, ami ebbe 

tartozik, különleges érték, megőrzésük, ápolásuk és gyarapításuk nemcsak a nemzeti és 

etnikai kisebbségek alapvető joga, de a magyar nemzet érdeke is. 

Az Országgyűlést e törvény megalkotásakor a határok nélküli Európa megteremtésének, a 

kisebbségi létből adódó hátrányok mérséklésének és felszámolásának célja vezérelte. 

Példálódzó felsorolással élve, a törvény szabályozza az egyéni kisebbségi jogokat, a 

kisebbségek közösségi jogait, a kisebbségek önkormányzatait és azok hatásköreit, a 

kisebbségek helyi szószólójának intézményét, művelődési és oktatási önigazgatásukat és a 

nyelvhasználatra vonatkozó szabályokat. A fenti jogszabállyal a jogalkotó ismét egy kicsit 

közelebb hozta egymáshoz a roma és a nem roma embereket jogi vonatkozásban, 

diszkriminatív fennhangok nélkül. 

Magyarország Alaptörvénye és a romák126 

Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása kinyilvánítja, „hogy a velünk élő nemzetiségek a 

magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.” Az IX. cikk (5) bekezdése a 

véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban kimondja, hogy e jog gyakorlása nem 

irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának 

megsértésére. Abban az esetben, ha ez mégis megtörténik, az ilyen közösséghez tartozó 

egyének törvényben meghatározottak szerint jogosultak a közösséget sértő 

véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt 

érvényesíteni. 

A XV. cikk (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, és 

minden ember jogképes. A (2) bekezdés szerint Magyarország az alapvető jogokat 

mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, 

vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési 

vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 

A romákat közvetlenül érinti még a XXIX. cikk, amelynek (1) bekezdése kimondja, hogy a 

Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez 

tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. 

A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven 

való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű 

                                                
126 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)  
Interneten hozzáférhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.248458 (Letöltés ideje: 2014.02.28.) 
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oktatáshoz. A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat 

hozhatnak létre. 

A nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény127 

 A preambulum szerint „a Magyar Országgyűlés a magyarsággal e hazában évszázadok óta 

együtt élő nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése, 

egyéni és közösségi jogainak széleskörű megóvása érdekében, figyelemmel Magyarország 

Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt megfogalmazott 

felelősségvállalásra, továbbá tekintettel a nemzetiségek védelme érdekében Magyarország 

aktív közreműködésével megalkotott nemzetközi dokumentumokban foglaltakra alkotta meg 

e törvényt.”128 

Kinyilvánításra kerül, hogy a nemzetiségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető 

szabadságjogok, a nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek Magyarország kulturális 

örökségének szerves részei, minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak 

joga van önazonossága szabad megvallásához és megőrzéséhez, a kulturális sokszínűség, a 

nyelvi különbözőség nem a megosztottság, hanem a gazdagodás forrása. 

Az utolsó közel száz év jogszabályi anyagának vázlatos áttekintése után azt a 

következtetést vontam le, hogy kezdetben a jogszabályok a cigányokkal szemben feltűnően 

sok negatív jelzőt használnak mai szemmel diszkriminatív kifejezésekkel és megbélyegző 

intézkedésekkel áthatottak voltak a szövegek. Az előítéletesség a XX. század közepétől 

kezdett eltűnni és a romák szempontjából pozitívabb hangvételű szabályozás bontakozott ki. 

Napjainkra a jogi dokumentumokban a roma lakosságot nemzetalkotó tényezőnek ismerik el, 

amely egy hatalmas fejlődési ívet rajzol ki az utolsó száz év joganyagában. 

A pozitív fejlődés ellenére sem lett elég hatékony és kielégítő a romákkal kapcsolatos jogi 

szabályozás minősége, mert kutatásom e fázisában is világosan látszik, hogy a hazánkban élő 

kisebbség tekintetében sok probléma vár megoldásra.  

A jogi szabályozás tekintetében is fontosnak vélem, hogy a problémák keresését és 

megoldásait a romák és nem romák közös munkával kíséreljék meg. Ennek lehetőségét és 

módszereit kutatta Rixer Ádám.129 A szerző hangsúlyozza130, hogy e kötet a legtöbb 

vonatkozásban csupán a kérdések megfogalmazásáig és a válaszokhoz szükséges példák 
                                                
127 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól. Interneten hozzáférhető: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100179.TV(Letöltés ideje: 2014.03.01.) 
128 Uo. 
129 Rixer Ádám: A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban. Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és 

Jogtudományi Kar, Budapest, 2013 
130 Uo., 204-217. o. 
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bemutatásáig jut el, a következtetéseket az olvasóra és a további kutatások végzőire bízza. 

Ugyanakkor néhány javaslat is megfogalmazásra kerül a romák, illetve a roma szervezetek 

jogalkotásban való részvételével kapcsolatosan. A szerző igyekszik felhívni arra a figyelmet, 

hogy a vizsgált területen kizárólag komplex folyamatokban és beavatkozási csomagokban 

érdemes gondolkodni, mert az egyetlen ponton beavatkozó politika hiába nyer jogszabályi 

alátámasztást, az adott program sikertelensége nagy biztonsággal előre borítékolható. 

Hazánkban hagyományosan hiányzik a közpolitika utolsó szakasza, a közpolitikai 

folyamatok elkezdődnek, de sok esetben nem fejeződnek be, nincs értékelő szakaszuk és 

lezárásuk. A gyengeségek gyakran megjelennek a romákat megszólító, bevonó programok, 

illetve a romák életviszonyait is befolyásolni kívánó jogi instrumentumok sorsában is. 

Sajnálatos tapasztalat, hogy a programok elindulnak, de nem futnak ki, és nincs - napi 

politikán túlmutató, szakmai jellegű - értékelésük. A könyv megfogalmazza az előzetes és az 

utólagos hatásvizsgálat intézményének hangsúlyosabb jogalkotási jelenlétének igényét. A 

magyarországi romakérdéssel és romapolitikával, mint hazánk egyik legégetőbb 

problémájával kapcsolatban általánosságban is elmondható, hogy az elmúlt harminc évben az 

egyes kormányzatok nekibuzdulásait (politikai nyilatkozatait, integrációs programjait) 

általában nem követték következetesen végig vitt intézkedések. A szerző azt is megemlíti, 

hogy „a kisebbséghez tartozó polgárok tényleges és formális egyenlősége nem valósítható 

meg pusztán jogi eszközökkel, hanem általában a társadalom szemléletmódjának, 

attitűdjeinek megváltoztatását is meg kell valósítani.”131 

A roma érdekek jogalkotásban való megjelenítésével kapcsolatban két gondolatot emelnék 

ki. Egyrészt fontos jogilag is tételezett célokat megőrizni, stabilizálni, végig vinni. Másrészt 

ahhoz, hogy a cigány kisebbség Magyarországon aktív, kezdeményező részese lehessen a 

„jogközösségnek”, nyilvánvaló, hogy túl kell lépni a legális-jogi procedurális stabilitás eddig 

használt demokrácia-koncepcióján, értékelvű szempontokkal is tágítva annak látó-és 

hatókörét. A magyarországi romák újabb nemzedékeinek érdekvédelme azt kívánja, hogy 

„egy aktuálisan nem létező népességre – végső soron a pillanatnyi többség véleményétől 

függetlenül érvényes elvre – hivatkozva korlátozzuk az empirikus többség akaratának 

érvényesülését, mutatkozzon az meg akár a politikai választásokon, akár a kereslet és kínálat 

piaci játékán keresztül. Ennek bejáratott gyakorlati működéséhez azonban a demokratikus 

képviselet és döntéshozatal hagyományos elvei kiegészítésre szorulnak, azaz új 

intézményesített megoldásokra is szükség van/lesz”132 

                                                
131 Uo., 206. o. 
132 Uo., 208. o. 
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A roma-érdekek - nem helyi - jogalkotásban történő hatékonyabb megjelenítésének 

lehetséges eszközeiként, intézményeiként, és kívánatos, illetve lehetséges irányaiként az 

alábbi megoldási javaslatokat teszi a szerző: 

 

a) Országgyűlési képviselet 

b) Kormány, illetve minisztériumok (esetlegesen más központi államigazgatási 

szervek) segédszerveinek léte 

c) Kormány, illetve minisztériumok (esetlegesen más központi államigazgatási 

szervek) segédszerveiben történő képviselet  

d) Országos Roma Önkormányzat közjogi helyzetének (együttdöntési 

jogosítványainak) erősítése 

e) Roma (Civil) csúcsszerv létrehozása (érdemi együttdöntési jogosítványokkal) 

f) A konzultáció új formáinak bevezetése általánosságban és/vagy a vizsgált 

területen 

g) A jogalkotót közvetlenül, illetve közvetve - azaz más szerveken keresztül - 

befolyásoló intézményesített lehetőségek létrehozása 

h) Roma referensek bevonása a döntően ágazati - jogalkotási folyamatokba 

i) Roma munkavállalók a közigazgatásban 

j) Roma munkavállalók mentorállása a közigazgatásban.133 

 

Meglátásom szerint a jogi egység elérése is fontos a társadalmi egység kialakulásához. 

Elengedhetetlen, hogy a jogszabályok kifejezzék azt, hogy ember és ember között nincs helye 

különbségtételnek faj, nem, vallás, vagy bármilyen más diszkriminálható tulajdonság alapján. 

Kizárólag akkor lehet ugyanis egy állam gazdaságilag jól működő, ha állampolgárai 

egységesen, szegregáció nélkül munkálkodnak érdekében. 

                                                
133 Uo., 217. o. 
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A médiában megjelenő romakép 
 

 Jelen fejezetben azt vizsgálom, hogy milyen szerepe és hatása van a médiának a romakép 

kialakításában, illetve, hogy a médiában dolgozó személyek milyen módon és hogyan 

mutatják be a többségi társadalomnak ezt a kisebbségi csoportot. Vizsgálom továbbá azt is, 

hogy a média objektív, mindegyik oldalt bemutató tényeken alapuló, vagy szubjektív, egyes 

emberek belátásán alapuló, előítéletekben és sztereotípiákban gazdag információhalmazt 

közvetít-e Magyarországon. 

Napjainkban is aktuális a „cigánybűnözés” témája és e fogalom használata. Fontosnak 

tartom e jelenséggel kapcsolatos információkat rendszerezni, a tévhiteket eltüntetni, a 

problémákra rámutatni és ezekre megoldást találni. Elengedhetetlennek tartom továbbá a 

tudomány területéről kilépve megvizsgálni azt, hogy a romákkal kapcsolatban milyen 

információkat közvetít a média, milyen kép alakul ki és jut el a különböző tömegtájékoztatási 

eszközök segítségével a cigányokról a társadalom nagy részéhez, és ez hogyan alakítja a 

közvélemény romákkal kapcsolatos álláspontját. Áttekintem, hogy vajon a média különböző 

csatornái a társadalmi egységet kísérlik-e meg létrehozni megfelelő információk közlésével a 

romákról, vagy éppen szakadékot hoznak létre, vagy a már meglévőt szélesítik ki. 

Először vázlatos történeti áttekintést nyújtok az 1960-as évektől 2012-ig. Munk Veronika 

tanulmányában134 összefoglalja azokat a kutatási eredményeket, amelyek a magyarországi 

romák médiareprezentációjával a tény- és hírműfajok vizsgálatán keresztül az 1960-as évektől 

2012-ig foglalkoztak. 

A rendszerváltás előtti médiában a cigányok kis mértékben szerepeltek, amelyet azzal lehet 

magyarázni, hogy az államszocializmus idején, az egyenlősítő politika nevében az etnikai 

különbségek tabunak számítottak. Lendvay Judit, aki - a szerző ismeretei szerint elsőként - a 

romák sajtóképét elemző kutatást végzett 1960 és 1964, majd 1972 és 1976 között, kezdetben 

alacsony számú cigányokkal kapcsolatos írást talált a megyei napilapokban. Megállapította, 

hogy a romákról közvetített médiaképre az MSZMP Központi Bizottságának 1961. június 20-

i határozata hatott, amely szabad utat adott a cigányság művészi és tudományos 

ábrázolásának. A határozat után a munka-lakás-iskola hármas uralta a sajtó romaképét, ekkor 

az összes cikk 88 százaléka, az 1970-es évek második felében pedig 79 százaléka foglalkozott 

a cigányok település- és lakásviszonyaival, munkába állításukkal és iskolázottságukkal. Ebben 

a hármas rendszerben a pozitív eredmények közzététele volt a jellemző, ezzel együtt a 
                                                
134 Munk Veronika: A romák reprezentációja a többségi média híreiben az 1960-as évektől napjainkig. 

Interneten hozzáférhető: http://www.mediakutato.hu/cikk/2013_02_nyar/07_romak_a_hirekben.pdf (Letöltés 
ideje 2014 március 16.)  
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tudományos életben is fellendült a romákkal kapcsolatos publikációk száma. A cigányokkal 

kapcsolatba hozott bűnözést az 1972-1976 között vizsgált cikkek 17 százaléka említi, ami 

kevesebb, mint ami napjainkban megfigyelhető. 

Munk Veronika ezután az 1985-86-os évek vizsgálatának eredményeiből vont le 

következtetéseket, ehhez Hegedűs T. András tanulmányát vette alapul. Ebben az időszakban a 

két leggyakoribb téma azokkal az elvárásokkal foglalkozott, hogy a cigányok tanítassák 

gyerekeiket, illetve, hogy illeszkedjenek be egy közelebbről meg nem határozott társadalmi 

térbe. Ezekben a cikkekben a cigányság döntően passzív, fejlődése saját útjában - 

szándékosan vagy tudatlanságból - álló csoportként, a többségi társadalom pedig nem egyenlő 

félként, hanem elnéző, liberális tanítóként szerepelt. Megfigyelhető továbbá, hogy az újságok 

hangvétele csak egy-egy konfliktussal, elsősorban bűnüggyel kapcsolatban vált élessé, 

agresszívvé, akkor változtak a cigánysztereotípiák viszonylag gazdaggá.  

Az 1990-es évek média cigányképéről Munk Veronika megállapította, hogy a 

szocializmust követően, amikor is a cigánykérdés óvatos bemutatása, tabusítása volt jellemző, 

az évtized közepétől kezdetben csak minden harmadik-negyedik nap jelent meg az országos 

napilapokban cigánysággal kapcsolatos hír, ’98-ra azonban már minden második nap. A 

tanulmány szerzője ebből az időszakból két kutatást elemez, elsőként Vicsek Lilla 

tanulmányával foglalkozik, amely az írott (politikai és bulvár) sajtó romaképét vizsgálja 1995 

márciusa és júniusa között.135 Eszerint a sajtó cigányképében a problémák domináltak mind 

az egyes témakörök részletezésében, mind a szereplők bemutatásában. A cikkek legnagyobb 

részében, 35 százalékukban került elő az előítélet, a diszkrimináció és az etnikai konfliktus 

kérdésköre, további egynegyedében a bűnözésről és egyéb deviáns viselkedéstípusokról írtak. 

Ebben az időszakban a cigány tematikájú cikkek kétharmada meglehetősen rövid hírcikk volt. 

Az 1990-es évekből vizsgált másik kutatás Bernáth Gábor és Messing Vera 1996 

novembere és 1997 októbere között zajló komplex vizsgálata a magyarországi média 

romaképéről.136 Bernáth Gábor és Messing Vera több forrást feldolgozó kutatás során 

közönségadatokat, nézettségi statisztikákat, jogszabályokat vizsgált és interjúkat készített 

roma közéleti személyiségekkel, a roma média szerkesztőivel, reklámszakemberekkel és a 

legnézettebb magyar szappanoperák rendezőivel. A vizsgálat tárgyát képezte két országos 

(Népszabadság, Mai Nap) és négy megyei napilap (a Hajdú-Bihari Napló, a Dél-

Magyarország, az Észak-Magyarország és a Kisalföld). Az összes olyan cikket megvizsgálták, 
                                                
135 Vicsek Lilla: Cigánykép a magyar sajtóban (1995. március-június), in Szociológiai Szemle, 1997/3. szám, 

140-158. o.  
136 Bernáth Gábor – Messing Vera: Vágóképként, csak némában. Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és 

Etnikai Kisebbségi Hivatal, Budapest 1998. 
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amely a Magyarországon etnikai, nemzeti, szexuális orientációja vagy mozgáskorlátozottsága 

révén kisebbségi helyzetben lévő emberekről említést tett. 

A kutatás eredménye szerint a többségi média romaképe egybevág a sztereotípiákkal és a 

romák nem szerepelnek a magyar társadalom integráns részeként a sajtóban. A kisebbség 

tagjait a médiumok ebben az időszakban konfliktusokkal övezett csoportként ábrázolták, a 

cikkek egynegyede foglalkozott a többség és kisebbség közti helyi konfliktusokkal, további 

egynegyede a bűnözés témájával, egyötöde a szegénységgel, szociális ügyekkel. A cigányok 

megjelenítése a vizsgált időszakban kis arányban mutatott individuális jegyeket, az írások 60 

százalékában mindenfajta szerepmegjelölés nélkül, általánosságban hivatkoztak a romákra. A 

cikkek háromnegyedében a cigányok egyáltalán nem is kaptak szót. 

Általános volt az etnikai címkézés a bűnügyi hírek esetében, ez azonban csupán a 

cigányokra volt jellemző. Valószínűtlennek tűnik ugyanakkor, hogy ne történtek volna a 

vizsgált időszakban olyan bűnesetek, amelyek során az elkövető történetesen valamely 

kisebbséghez tartozott, de a média nem tartotta fontosnak annak említését, ha egy bűnesetet 

kisebbségi követett el - hacsak nem roma volt az illető. Így fordulhatott elő, hogy a Dél-

Magyarország és a Mai Nap lapokban a bűnözéssel kapcsolatos cikkek több mint felében csak 

cigányokról írtak. Fordulatot hozott ugyanakkor a Roma Polgárjogi Alapítvány panasza 

hatására az adatvédelmi és a kisebbségi ombudsman 1997-ben hozott állásfoglalása, melyben 

elítélte a bűncselekményekkel kapcsolatban az etnikai hovatartozás nyilvánosságra hozatalát. 

Ezt a médiában dolgozók nagyrészt betartották, és figyelembe vették munkájuk során, mivel 

ezt követően nyilvánvalóan kevesebb olyan cikket azonosítottak a kutatók, amelyben az 

elkövető cigány származását kiemelték a lapok. 

A 2000-es évek elejéről a szerző két kutatást vizsgált, nevezetesen Bernáth Gáborét, aki 

hat országos napilap romaképét elemezte három hónapon át,137 és Terestyéni Tamás 

tanulmányait, aki négy hónapon át elemezte az összes országos és megyei, valamint néhány 

városi napi- és hetilap cigányképét.138 Munk Veronika szerint ezek alapján megállapítható, 

hogy ekkor valamivel kevésbé kezelték mostohán a romákat, vagy legalábbis egyre több, 

elsősorban a művész, sportoló, zenész romákkal kapcsolatos pozitív tudósítással árnyaltabb 

képet alkotott az írott sajtó, és ezt az e témával foglalkozó médiaszakemberek is érzékelték, és 

óvatosan, de tanulmányaikban hangoztatták is. Valamelyest csökkent a bűnözéssel 

kapcsolatos tudósítások aránya is, amely egyfelől a politikai korrektség beszédmódja 
                                                

137 Bernáth Gábor: Hozott anyagból, in Beszélő, 2003/ 6. szám, 38. o. 
138 Terestyéni Tamás: A sajtó roma vonatkozású tartalmai a 2002-es parlamenti választások kontextusában, in 

Médiakutató, 2004/5. szám, 117-136. o.  
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valamilyen szintű elterjedésének, illetve annak az 1997-es ombudsmani állásfoglalásnak 

köszönhető, amely elítélte, hogy a média beszámoljon a bűnelkövetők etnikai 

hovatartozásáról. 

A nyílt rasszista megnyilvánulások aránya a médiában 1997 és 2006 között visszaszorult, 

hogy aztán az olaszliszkai lincselést követően minden korábbinál jobban 

előretörjön/megerősödjön, elsősorban a „cigánybűnözés” kifejezés újbóli, mindennapos 

használatának elterjedésével. Ezzel a megállapítással vezeti be a következő időszak 

vizsgálatát Munk Veronika. A szerző az olaszliszkai bűncselekményt övező társadalmi 

diskurzust fordulópontnak tekinti a média romaképének átalakulásában. Korábban ugyanis a 

médiában a cigányokról alkotott képet a butaságot, munkakerülést, tyúktolvajlást, de 

összességében ártalmatlanságot sugalló sztereotípia uralta, ezt követően azonban felváltotta az 

agresszív, veszélyes, gyilkos cigánykép. Ezt a következtetést támasztotta alá Pócsik Andrea, 

aki közvetlenül a bűncselekmény napján és másnapján, illetve a néhány héttel később 

sugárzott műsorokat elemezte. Megállapítása szerint az olaszliszkai eseményekkel 

kapcsolatos diskurzus kiemelkedő jellemzője, hogy a cigányokkal kapcsolatos minden állítás, 

vélemény, okfejtés egy erőszakos bűncselekmény kontextusába került. 

2009-ben történt egy újabb bűncselekmény, amelynek hatására még inkább 

elhatalmasodott a médiában a cigányokkal szembeni nyíltan rasszista beszéd. Ez az eset 

február 8-án történt, amikor a népszerű kézilabdázót, Marian Cozmát egy veszprémi 

szórakozóhelyen kitört verekedés közben meggyilkolták. Ekkor minden korábbinál nagyobb 

gyűlölet- és felháborodás-hullám indult, és a média napirendjét is ez határozta meg. 

Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) műsorelemző osztálya a magyarországi 

televíziós hírműsorok romaképéről folytatott vizsgálatot, amelyről két tanulmány is készült. 

(ORTT 2010 A; 2010 B) E kutatások következtetéseit is vizsgálta Munk Veronika. Ezekből a 

tanulmányokból világossá válik, hogy 2009 első negyedéve a cigányellenes közbeszéd 

elterjedéséhez vezetett Magyarországon, amelyet többek között a miskolci rendőrkapitány 

cigány bűnözőkre vonatkozó kijelentései, Marian Cozma meggyilkolása és az azt követő 

romaellenes megnyilvánulások, valamint a tatárszentgyörgyi gyilkosság és az arra adott 

reakciók tükröznek. Ezzel új minőség került a többség-kisebbség konfliktusát tárgyaló 

nyilvános közlésekbe. 

A tanulmányokban megfogalmazott eredmények szerint, bár a vizsgálat alá vont híradók a 

médiatörvény vonatkozó rendelkezéseit nem sértették, mégis a legtöbb esetben negatív képet 

alkottak a cigányságról, és esetenként visszaigazolták a többségi társadalomban élő 

cigányellenes előítéletet. A vizsgálat készítői elsősorban a Cozma-gyilkosság ábrázolását 
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tartották kifogásolhatónak, a népszerű kézilabdázó tragédiájában ugyanis a híradók 

összemosták a konkrét elkövetőket a teljes cigánysággal. A kutatók a legtöbb híradóban 

aggályosnak tartották, hogy a romákról szinte mindent a bűnözés-bűncselekmények 

kontextusában jelenítettek meg, és nem, vagy nem csak a konkrét gyanúsítottakról, hanem 

általánosságban a cigányokról folyt a diskurzus. Bár a médiában fontos téma volt, nem 

határozta meg ennyire a közbeszédet az a 2008-2009-ben elkövetett, hat halálos áldozatot 

követelő gyilkosságsorozat, amely kifejezetten cigányok ellen irányult.  

Munk Veronika szerint, amíg a 2000-es évek elején a politikai korrektség jellemezte a 

romákkal kapcsolatos nyilvános diskurzust, addig a 2000-es évek második felében, egészen 

2013 elejéig, a tanulmány lezárásáig a romaellenes diskurzus a meghatározó a politikai és 

közbeszédben. A szerző véleményét két tanulmány elemzésével is alátámasztja, elsősorban a 

Bernáth-Messing kutatópáros újabb átfogó, 2011-es adatokon nyugvó roma 

médiareprezentációs vizsgálatával139. Eszerint a romákról kialakított kép túlzóan 

sztereotipizáló és előítéletes, a szélsőjobboldali retorika szóhasználata, tematizációi 

bekerültek a közbeszéd fő vonalába. Persze nem csupán erre a csoportra jellemző ez, hanem 

jóval szélesebb kör nyilatkozataiban figyelhetőek meg a hamis általánosítások, sztereotípiák 

és előítéletek. A tanulmány adatai szerint a vizsgált évben volt a legmagasabb a 

rendszerváltás óta a romákat a bűnözéssel kapcsolatba hozó tudósítások száma. 

A másik tanulmány a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 2012 első fél évét érintő 

hírmédia-elemzése volt.140 Az NMHH vizsgálata a többi magyarországi kisebbség 

médiareprezentációját is vizsgálta, ezzel helyezi kontextusba a romák médiaképét. Eszerint a 

cigányok egyfelől sokkal többet szerepelnek a médiában, mint a többi kisebbségi csoport, 

másfelől másként, más témákkal kapcsolatban jelenítik meg őket. Az elemzés szerint a romák 

leggyakrabban (23,7 %) a bűnözéssel összefüggésben tűntek fel. 

Munk Veronika szerint napjainkra a híranyagok köre szűkült, a szegénység, a politika, a 

bűnözés témái kerültek előtérbe, a korábban még jelentősnek nyilvánított területek, mint a 

jogvédelem és a diszkrimináció teljesen eltűntek, és a romákat ért előítéletek kérdését sem 

tárgyalta hangsúlyosan a hírmédia a legutóbbi években.141  

A fenti tanulmányból átfogó képet kaptunk az 1960-as évektől 2012-ig a romák 

ábrázolásáról a médiában. Álláspontom szerint felül kell vizsgálnunk a romákról meglévő 

ismereteinket, még számtalan sztereotípiát és tévhitet meg kell semmisíteni a köztudatban, 
                                                
139 Bernáth Gábor – Messing Vera: Szélre tolva. Roma médiakép 2011, in Médiakutató, 2012/1. szám, 71–84. o. 
140 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: A társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban. 

http://nmhh.hu/dokumentum/155664/tarsadalmi_sokszinuseg.pdf  (Letöltés ideje: 2013. augusztus 26.) 
141 Uo. 
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hogy valós kép alakuljon ki velük kapcsolatban. A következőkben az olaszliszkai 

bűncselekménnyel kapcsolatos jogi dokumentumokat és a médiában megjelent híranyagokat 

vizsgálom. Elsőként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 4.Fk.1535/2007/490. számú 

ítéletében foglaltakat tekintem át. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 2008. január 21-től 2009. május 29-ig 25 napon 

megtartott nyilvános és folytatólagos tárgyalása alapján 2009. május 29. napján hozta meg és 

hirdette ki ítéletét. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség az 

• „I.r. vádlottat a Btk.20.§./2/ bekezdésére figyelemmel a Btk.166.§./1/ 

bekezdésébe ütköző, de a /2/ bekezdés d./ pontja szerint minősülő és 

büntetendő társtettesként és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntettével, valamint ezzel halmazatban a Btk.324.§./1/ bekezdésébe ütköző, 

de a /3/ bekezdés a./ pontja szerint minősülő és büntetendő rongálás 

bűntettével;  

•  II.r., III.r., fk.IV.r., VI.r., VII.r. és fk.VIII.r.vádlottakat a Btk.20.§./2/ 

bekezdésére figyelemmel a Btk.166.§./1/ bekezdésébe ütköző, de a /2/ 

bekezdés d./ pontja szerint minősülő és büntetendő társtettesként és különös 

kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével; míg 

• V.r. vádlottat a Btk.21.§./1/ bekezdésére figyelemmel a Btk.166.§./1/ 

bekezdésébe ütköző, de a /2/ bekezdés d./ pontja szerint minősülő és 

büntetendő felbujtóként és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntettével vádolta meg.”  

 A bíróság által lefolytatott bizonyítási eljárás alapján megállapított tényállás szerint az 

ügyben érintett vádlottak egymás hozzátartozói/rokonai. A 44 éves sértett a vádbeli napon - 

2006. október 15-én, vasárnap - 15 óra 25 perc-15 óra 30 perc körüli időben a tulajdonát 

képező személygépkocsival hajtott be település 1. belterületére. A sértettről tudni lehet, hogy 

az eddigi életvitelével és tanári hivatása gyakorlásával lakókörnyezetében közmegbecsülésnek 

örvendett, a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával és kellő 

gondossággal haladt település 1-en a Kossuth úton. Utasa volt a bal hátsó ülésen középső 

leánya, a 14. életévét betöltött fk. tanú 42 és a jobb hátsó ülésen - gyermekülésben elhelyezve 

-  a még 6. életévét be nem töltött legkisebb leánya (továbbiakban: a sértett kisebbik lánya). 

Ugyanebben az időben érkezett az ellenkező irányból település 1. Kossuth útra a III.r. 

vádlott által vezetett zárt felépítményes kishaszon gépjármű, melyben vele utaztak rokonai, az 

ekkor 13. életévét még be nem töltött gyk. mentességi jogával élő tanú 9 és 12. életévét még 

be nem töltött gyk.tanú 1. A III.r.vádlott a járművel az utca páros oldalán, részben az úttesten, 



 105 

részben a mellette elhelyezkedő útpadkán állt meg. Gyk.mentességi jogával élő tanú 9 és gyk. 

tanú 1 ekkor kiszálltak a gépkocsiból és azt megkerülve - kiindulási helyzetükhöz képest "V" 

alakban - átmentek a házuk oldalára az út másik felére.  

Eközben a sértett személygépkocsijával - mely karbantartott, jó műszaki állapotú volt - 

meg nem haladva a legnagyobb megengedett haladási sebességet, közelítette meg a 

bűncselekmény színhelyét. Ekkor - máig ismeretlen okból - gyk. tanú 1 megváltoztatta addigi 

haladási irányát és a sértett autója felé közeledett. A sértett észlelte mindezt, de vészfékezésre 

ideje nem maradt. Ezzel egy időben - utóbb már pontosan meg nem határozható körülmények 

miatt - gyk. tanú 1 az út melletti, 0,8 méter széles kavicsos útpadkát követő 0,5 méter mély, 

füves vízelvezető árokba esett. Csak annyi állapítható meg bizonyossággal, hogy a jármű 

elülső frontrészével és jobb oldalával őt el nem ütötte, a jobb oldali visszapillantó tükörbe 

teste vagy ruházata bele nem akadt és az autó jelzett oldalán utóbb sodródási nyomok sem 

maradtak vissza. Mindenesetre a sértett lassító fékezéssel megállt.  

Mint kiderült, gyk .tanú 1 a fentiek következtében a jobb térd zúzódását és a has - 

külsérelmi nyommal nem járó - nyomás-érzékeny fájdalmat okozó sérülését szenvedte el, 

amelyek külön-külön és együttvéve is 8 napon belül gyógyultak, velük összefüggésben 

szövődmény nem lépett fel, mint ahogy súlyos egészségromlás és/vagy maradandó 

fogyatékosság sem következett be.  

Mindezt észlelte I.r. vádlott, illetőleg III.r. vádlott is. Gyk. tanú 1 árokba esése után 

nyomban felpattant és portájuk kapuján át a járda és az azt követő lépcső igénybevételével 

beszaladt otthon tartózkodó édesanyjához, V.r. vádlotthoz, aki azonnal szemrevételezte 

gyermeke állapotát. Eközben I.r. és III.r.vádlottak kiabálására az eseményekre felfigyelt a 

többi vádlott is, II.r., VII.r.vádlottak, valamint az ugyancsak itt tartózkodó fk.VIII.r.vádlott, 

akik  - néhány tíz métert megtéve - a helyszínre indultak. V.r. vádlott számára a látottakból és 

mindenki másnak a körülményekből, mégpedig, hogy nincs sérült, sőt képes a helyszínről 

eltávozni, nyilvánvaló volt, hogy gyk.tanú 1 életben van, komolyabb sérülést nem 

szenvedhetett. 

A sértett megállása után autójából nem tudott kiszállni, mert I.r. és III.r.vádlottak, majd 

igen rövid idő alatt II.r.r.vádlott is, odaszaladtak személygépkocsija elejéhez, illetőleg bal 

oldalához. I.r.vádlott a - már álló - jármű motorháztetejére és első szélvédőjére jobb keze 

öklével és/vagy könyökével több ütést mért, melytől az üveg "bepókhálósodott". Közben II.r. 

és III.r. vádlottak kinyitották a jármű bal első, vezető melletti ajtaját. Ekkorra a sértettben 

tudatosult, hogy maga és két gyermeke veszélyben vannak, ezért megpróbált elindulni. Ezen 

törekvése azonban sikerre nem vezetett, mert I.r., II.r. és III.r.vádlottak - együttes erővel, 
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éppen ki hogy fért hozzá -  igyekeztek felsőtestén, illetőleg karjain megragadva őt a kocsiból 

kirángatni. Mivel az autó váltója addigra már üresbe került és a tengelykapcsolót a sértettnek 

nem volt módja sebességbe tolni, a motor felbőgött ugyan, de a jármű el nem indult. Ezért I.r., 

II.r. és III.r.vádlottaknak rövid idő alatt sikerült a vezető ülésből - a félig nyitva lévő bal első 

ajtón át - a gépkocsija mellé, az utcára húzni a sértettet, akit álló testhelyzetében -  közvetlen 

közelről és utóbb már pontosan meg nem határozható módon - ahol érték fején, illetőleg 

felsőtestén - ököllel ütni-verni kezdték.  

Nagyon rövid idő alatt ugyancsak itt termett még közeli lakásából az addig ott 

számítógéppel foglalatoskodó VI.r.vádlott, és hasonlóan lakásából mezítláb fk.IV.r.vádlott. 

Ekkorra - köszönhetően rekedtes, érdes hangján "Öljétek meg a magyart!" kiáltásokat hallató 

V.r. vádlottnak is - a sértett környezetében teljességgel elszabadultak az indulatok. I.r., II.r., 

III.r., fk. IV.r., VI.r., VII.r. és fk.VIII.r.vádlottak - utóbb már pontosan meg nem határozható 

sorrendben és módon, egymás tevékenységéről tudva és közösen, bizonyos szakaszosságot 

mutatva és hullámokban - legalább 5-10 percen át, rendkívül brutális módon, emberi 

mivoltukból kivetkőzve, ököllel mért ütésekkel, lábbal leadott rúgásokkal és taposásokkal a 

térdre rogyó, majd a - hol a hasán, hol a hátán - fekvő sértettet testszerte, de különösen a fején 

és nyakán, illetőleg felsőtestén kitartóan bántalmazták. A tettlegességben I.r. és II.r.vádlottak 

tanúsítottak meghatározó szerepet. 

Ezzel gyakorlatilag egy időben I.r.vádlott a gépkocsiban ülő és édesapjuk bántalmazását 

részben figyelemmel kísérő, halálosan rémült, kéltségbe esett fk.tanú 42-t és gyk.sértett 

kisebbik lányát fennhangon megerőszakolással és öléssel fenyegette. I.r.vádlott végül nem 

ragadtatta el magát a két kislányt érintően, ám ő és mások - vádkiterjesztés hiányában ezek 

személye ehelyütt nem nevesíthető - végül a sértett személygépkocsiját, ahol érték, törni-

zúzni kezdték.  

Amikor a sértett bántalmazása abbamaradt, lánya kiszállt autójukból, odament a földön 

fekvő, hörgésével még életjelenséget mutató, a felismerhetetlenségig eltorzult arcú 

édesapjához, kérlelve őt, ne haljon meg, majd a körülötte állókat kétségbeesetten szólította fel 

arra, hogy hívjanak hozzá mentőt. Segítséget azonban senkitől sem kapott. Ezután visszalépett 

a személygépkocsijukhoz, megfogta a húga kezét és vele együtt település 5 irányába kezdett 

futni. Mindeközben, utóbb már pontosan meg nem határozható időben a helyszínen 

bekövetkezett a sértett halála.  

Az ítélet szerint „néhai sértett halála erőszakos úton, az arc mindkét oldali kiterjedt 

lágyrész zúzódás, többszörös durva ajak repesztett sérülés, bal fülkagyló áthatoló sérülés, 

kiterjedt fejbőr bevérzés, agyzúzódás, agyrázódás, agyburkok közti vérzés és kiterjedt nyaki 
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lágyrész zúzódás, gége- illetőleg két oldali fejverőér csatorna körüli bevérzés, 

következményes agyi keringési zavar, súlyos agy- illetőleg agytörzs vizenyő, valamint 

vérbelehelés talaján kialakuló légzési és keringési elégtelenség miatt állt be. E halálokot 

támasztja alá az előzmény, a bonclelet, a kórszövettani vizsgálat eredménye, valamint más 

kimutatható halálok hiánya.” 

Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottat bűnösnek találta társtettesként elkövetett emberölés 

bűntettében (Btk.166.§./1/ bekezdés /2/ bekezdés d./ pont, Btk.20.§./2/ bekezdés) és rongálás 

bűntettében (Btk.324.§./1/ bekezdés /3/ bekezdés a./ pont), a II.r. és a III.r., fk. IV.r. és a VI.r., 

VII.r., valamint fk.VIII.r. vádlottakat társtettesként elkövetett emberölés bűntettében 

(Btk.166.§./1/ bekezdés /2/ bekezdés d./ pont, Btk.20.§./2/ bekezdés), az V.r. vádlottat 

felbujtóként elkövetett emberölés bűntettében (Btk.166.§./1/ bekezdés /2/ bekezdés d./ pont, 

Btk. 21.§./1/ bekezdés). Ezért a bíróság 

• I.r.vádlottat - halmazati büntetésként - főbüntetésül 15 (tizenöt) év 

fegyházbüntetésre, mellékbüntetésül 10 (tíz) év közügyektől eltiltásra, 

• II.r.vádlottat főbüntetésül életfogytig tartó fegyházbüntetésre, mellékbüntetésül 

10 (tíz) év közügyektől eltiltásra, 

• III.r.vádlottat főbüntetésül 15 (tizenöt) év fegyházbüntetésre, mellékbüntetésül 

10 (tíz) év közügyektől eltiltásra, 

• fk.IV.r.vádlottat főbüntetésül 10 (tíz) év fiatalkorúak börtönbüntetésére, 

mellékbüntetésül 10 (tíz) év közügyektől eltiltásra 

•  V.r.vádlottat főbüntetésül 15 (tizenöt) év fegyházbüntetésre, mellékbüntetésül 

10 (tíz) év közügyektől eltiltásra 

• VI.r.vádlottat főbüntetésül 15 (tizenöt) év fegyházbüntetésre, mellékbüntetésül 

10 (tíz) év közügyektől eltiltásra 

• VII.r.vádlottat főbüntetésül 15 (tizenöt) év fegyházbüntetésre, mellékbüntetésül 

10 (tíz) év közügyektől eltiltásra 

• fk.VIII.r.vádlottat főbüntetésül 10 (tíz) év fiatalkorúak börtönbüntetésére, 

mellékbüntetésül 10 (tíz) év közügyektől eltiltásra ítélte.  

 

Az ítélet szerint II.r.vádlott legkorábban legalább 30 (harminc) év kitöltése után bocsátható 

feltételes szabadságra.142  

A másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla Bf.I.506/2009/89. számú ítéletét Debrecenben 

                                                
142 Bf.I.506/2009/89. Debreceni Ítélőtábla határozata 
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2009. október folyamán 5 alkalommal megtartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján 

hozta meg és 2009. november 13. napján hirdette ki. A különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt az I.rendű vádlott és társai ellen indított 

büntetőügyben az elsőfokú bíróság 4.Fk.1535/2007/490. számú ítéletét megváltoztatta az 

alábbiak szerint: 

• I.r. vádlott rongálási cselekményét (Btk. 324.§ (1), (3) bekezdés a/ pontja) 

társtettesként elkövetettnek minősítette. 

• Az élet elleni cselekmény vonatkozásában az ítélet rendelkező részében 

mellőzte ifj. I.rendű, id. II. rendű, III. rendű, fk. IV. rendű, VI. rendű, VII. 

rendű, fk. VIII. rendű vádlott esetében a társtettesi elkövetés, míg id. V.r. 

vádlott esetében a felbujtói minőség jogszabályi megjelölését. 

• I.r. vádlott fegyházbüntetését 17 (tizenhét) évre, VI.r. és VII.r. vádlottak 

főbüntetését életfogytig tartó fegyházbüntetésre súlyosítja. VI.r. és VII.r. 

vádlottak legkorábban 30 (harminc) év kitöltése után bocsáthatók feltételes 

szabadságra.143  

 

A fenti ítéletek tükrében megvizsgálom, hogy a bűncselekmény elkövetéséről és 

körülményeiről hogyan számoltak be a médiában. Az eset másnapján az index.hu Lányai előtt 

verték halálra a gázolót címmel jelentetett meg cikket, amelyben leírta, hogy gyermekei 

életéért könyörgött halála előtt a meglincselt 44 éves tanár, aki Olaszliszkán vasárnap 

autójával elsodort egy gyermeket. A cikk szerint a baleset után a gyanú szerint a könnyebb 

sérüléseket szenvedett kislány rokonai verték agyon a férfit. A rendőrség három férfit 

gyanúsít a lincseléssel, őket emberölés alapos gyanújával hallgatják ki. A gyanúsítottak között 

volt a cigány kisebbségi önkormányzat egyik, 2006. október 1-jén megválasztott képviselője 

is. Egy szemtanú szerint a férfi utolsó erejével azért könyörgött, hogy a lányait ne bántsák. A 

gyerekeket is halálosan megfenyegették, de ők végül el tudtak menekülni, és egy közeli 

házban elrejtőztek. A 44 éves, földrajzot tanító tanártársukat mind kollégái, mind tanítványai 

nagyon szerették, csendes, béketűrő ember volt. 

Münnich Iván kriminálpszichológus álláspontja, hogy Magyarországon elszabadultak a 

morális fékek, az emberek nem tudják, mit szabad és mit nem. Sok baleset után az emberek 

azt tapasztalták, hogy a bíróságok lassan ítélkeztek, az ítéletek pedig számukra elképesztően 

enyhének tűntek. Az agressziókutató felhívta a figyelmet arra, hogy több közösségen belül 

                                                
143 Uo. 
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létezik a szemet szemért elv, ami most egy szikra hatására kirobbant. A kriminálpszichológus 

szerint ugyanakkor ez egy egyedi eset volt.144 

Kolompár Orbán, az Országos Cigány Önkormányzat elnöke szerint ez nem romaügy, 

gyilkosság történt, ez egy bűnügy. Horváth Aladár, a roma polgárjogi alapítvány elnöke 

közleményben tudatta az MTI-vel, hogy megrendüléssel értesültek a vasárnap Olaszliszkán 

megtörtént halálesetről. Hangsúlyozta, hogy alapítványuk elítéli a súlyos bűncselekményt, és 

elvárják a hatóságoktól - mint minden más bűncselekmény esetében - az alapos és jogszerű 

vizsgálat lefolytatását és az elkövetők felelősségre vonását.145 Az olaszliszkai 

bűncselekményről átfogó képet nyújt a fenti cikk, amely említést tesz ugyan az egyik elkövető 

származásáról, de olyan véleményeket jelenít meg, amelyek a tettre, és nem a tettesre helyezik 

a hangsúlyt. 

Bayer Zsolt 2006. október 17-én megjelent, Cigányliszka című cikkének146 bevezetésben 

tényként rögzíti, hogy „Olaszliszkán a gyerekei szeme láttára fényes nappal agyonvertek egy 

44 éves tanárt. Fényes nappal, az utcán. Az elkövetők cigányok voltak. Több tucat.” A szerző 

szerint ezt fontos leszögezni, mert a bűncselekmény elkövetése után a cigány elkövetőkből 

szenvedő hősöket fognak faragni a ”jogvédők”. Ez szerinte úgy történik, hogy néhány nap 

elteltével megjelenik az első cikk, amely szerint az agyonvert tanár rasszista volt, a helyszíni 

riportból pedig ki fog derülni, hogy Olaszliszkán a szegény cigánygyerekeket állandóan 

elütik, és ezért szegény cigányoknak véget nem érő szenvedés az életük. Végül már az is 

napvilágot lát, hogy Olaszliszkán tombol a rasszizmus, és szegény végtelen cigányok 

atrocitásoknak vannak kitéve. A szerző szerint így alakulhat ki az, hogy az olaszliszkai 

gyilkosok Franciaországban találják magukat, az EU pedig elítéli a rasszista magyarokat. 

Ezek alapján vonta le a szerző a következtetéseit, mely szerint, ha bárki elgázol ebben az 

országban egy cigánygyereket, akkor cselekszik helyesen, ha eszébe se jut a megállás. 

Cigánygyerek elgázolásakor taposson mindenki a gázba, ha időközben körbeállják a cigányok 

az autót, akkor még jobban. Ha valakit elütnek, akkor annak pechje van. Továbbhajtva a 

lehető legnagyobb sebességgel hívjanak mentőt és a legközelebbi rendőrőrsön adják fel 

magukat. Persze ha valaki elüt egy embert, különösen ha gyereket, ebben az esetben meg fog 

állni, ezért valamit tenni kell. A cikk írója azt javasolja, indulás előtt szerezzen be mindenki 

egy lőfegyvert, és ha elüt egy gyereket, álljon meg, és ha gyülekezni kezdenek az autó körül 

az „állatok”, használja bátran a fegyvert. 

                                                
144 http://index.hu/bulvar/olaszl1016k/ (Letöltés ideje: 2014. március 20.) 
145 Uo. 
146 Bayer Zsolt: Cigányliszka. http://mno.hu/velemeny/ciganyliszka-473730 (Letöltés ideje 2014. március 20.) 
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Bayer Zsolt véleménye szerint az állam nem képes garantálni biztonságunkat, és 

sérelmeinket sem torolja meg. Szerinte az olaszliszkai esetben is csak az lesz az elégtétel, 

hogy a több tucat ”állat” közül kettőt bűnösnek mondanak ki, hirtelen felindulásból elkövetett, 

halált okozó súlyos testi sértésért kapnak öt évet, három év múlva pedig szabadon engedik 

őket, éppúgy, mint a kukagyújtogató randalírozókat. A szerző végső konklúziója, hogy önsors 

rontó idióták az emberek, ha ezt tolerálják, eltűrik, mert a többségi társadalomnak nem 

kötelezettsége ezt tenni. Zéró tolerancia legyen a jelszó, mert a legelkeserítőbb igazság, hogy 

felkerült a veszteségek listájára egy tanárember és a két lányának a lelke, mert hogy heverheti 

ki egy gyermek, ha szeme láttára agyonverik az apját? A szerző szerint a két gyermek lelke is 

bosszúért kiált.147 Az ismertetett cikk jól példázza, hogy egy egyedi esetből hogyan történik 

általánosítás a cigányság egészére. A konkrét bűncselekményt és az elkövetés módját magam 

is elítélem, azonban az elkövetők származásától függetlenül, és nem következtetek ezen 

egyedi esetből az általánosra. 

Igyekszem áttekinteni, hogy az utóbbi években milyen témájú és tartalmú cikkek, illetve 

hírek jelentek meg a romákkal kapcsolatban, illetve azt, miként ábrázolják őket, milyen képet 

próbál a sajtó kialakítani a kisebbségi társadalommal kapcsolatosan. 

2013. szeptember 30-án „Szőkére vágytak a soroksári gyilkos kancigányok! Hát elkapták!” 

címmel jelent meg egy cikk148, amely szerint megfojtottak és meggyaláztak egy 36 éves nőt, 

aki futni ment Soroksáron. Ezt a történetet egy közismert személyiség osztotta meg facebook 

oldalán, mondván, ne lehessen eltussolni az ügyet. Eszerint szeptember 26-án csütörtök este 

Soroksáron csoportosan egy kötéllel hátulról megfojtottak egy kerékpárúton kocogó 36 éves, 

kisgyermekes családanyát, akivel a gyilkosság után aljas és ember által igazán 

elképzelhetetlen tetteket műveltek az elkövetők. A feltételezett elkövetőkről a cikk szerint 

annyit lehet tudni, hogy többen voltak és népes családjukkal folyton terrorizálták 

lakókörnyezetüket. A megfogalmazás szerint etnikai támadásról volt szó. 

Elmondása szerint borzasztóan megrázta az eset, és összeszorult a szíve annak a közismert 

személyiségnek, aki megosztotta a történetet a közösségi portálon, ezért szerinte eljött az idő, 

hogy ilyen esetekben ismét legyen halálbüntetés. Álláspontja szerint nemcsak azért, mert ez a 

minimum, hanem azért is, hogy legyen benne – ahogy fogalmaz – „a felizgult állatokban” az a 

tudat, hogy eljöhet a halál, és nem a mi pénzünkön kapnak 20 évre meleg szállást, ételt, és 

orvosi ellátást. 

                                                
147 Uo. 
148 http://balrad.wordpress.com/2013/09/30/szokere-vagytak-a-soroksari-gyilkos-kanciganyok-hat-elkaptak/  
(Letöltés ideje: 2013. december 10.) 
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A rendőrség szűkszavú közleménye szerint holtan találtak egy nőt Soroksáron 2013. 

szeptember 25-én éjszaka. Az akkori rendelkezésre álló adatok szerint a sértett 

bűncselekmény áldozata lett. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály 

Életvédelmi Osztálya emberölés bűntette elkövetésének gyanúja miatt eljárást indított 

ismeretlen tettes ellen. 

Az említett cikk „népes etnikumhoz tartozó kiscsalád”-ról tesz említést, mint vélhető 

elkövetőkről. Ezzel egyértelműen a cigányokra céloz. Tekintettel arra, hogy a cikket 

közösségi portálján megosztó közszereplő rendőrként dolgozó informátorára hivatkozott, 

szerinte igen nagy a valószínűsége, hogy valóban cigányok voltak az elkövetők, ahogy 

fogalmaz, „csordába verődött kancigányok gyilkoltak aljas indokból”. A cikk egyik végső 

konklúziója, hogy ebben az országban elszabadult az a hatalmas probléma, amit a 

megfékezhetetlen cigánybűnözés jelent. 

Az ügyet a rendőrség jelenleg is vizsgálja, az elkövetőkről még semmi bizonyos nem 

derült ki. A cikk írója azonban kétséget kizáró módon állítja, hogy az elkövetők nem lehettek 

mások, mint ”kancigányok”, ezzel az elkövetés okát a biológiai tulajdonságokkal magyarázza. 

Általánosítva, az előítéleteket megjelentetve az olvasókkal azt próbálja elhitetni, hogy a 

cigányság születése okán bűnöző faj, és ebben a konkrét esetben egy nő haláláért 

bizonyítékok nélkül is a cigányságot okolja. 

Napjainkban a politikában is elterjedtté vált a cigánysággal kapcsolatos kérdéskör 

tárgyalása, kiemelten a „cigánybűnözéssel” kapcsolatos vélemények. Erre példa Szegedi 

Csanád cikke149, amelyben a szerző értékelte a közbiztonság, azon belül is a cigánybűnözés 

helyzetét.  

Szegedi Csanád szerint a lincselések, a folyamatos lincselési kísérletek, késelések kivétel 

nélkül a cigánysághoz köthetőek. A statisztikák szerint naponta 10-20 olyan bűncselekmény 

történik Magyarországon, ahol idős magyar emberekre támadnak, megkínozzák, esetleg 

megcsonkítják, kiforgatják a vagyonukból őket. Szerinte itt már nem csak egy elszigetelt 

jelenségről van szó, ahogyan eddig sokan lebecsülték a cigánybűnözést, azt gondolták, hogy 

ez borsodi probléma. Az elmúlt hetekben, hónapokban szerinte kimondottan Budapesten vált 

tömegessé a bűncselekmények száma, ahol embereket kínoznak meg, kifejezetten idősek 

portáira mennek be, és bestiális módon már nemcsak a haszon utáni vágy munkál az 

elkövetőkben, hanem állati ösztönt meghazudtoló kegyetlenséggel kínoznak meg embereket. 

Azt is lehet tudni szerinte, hogy a tanárok, orvosok, mentősök elleni támadások, a 

                                                
149http://www.sokkaljobb.hu/content/szegedi-csan%C3%A1d-igenis-

vancig%C3%A1nyb%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s  (Letöltés ideje: 2013. december 10.) 
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színesfémtolvajlás, a kábelek, villanyvezetékek, vasúti infrastruktúra megrongálása is a 

cigánybűnözők számlájára írható. 

Véleménye szerint mindezek miatt fontos a csendőri infrastruktúra minél gyorsabb 

kiépítése, a bentlakásos iskolák rendszerének kidolgozása. Jelenleg az aktív korú cigány 

lakosságnak az egyötöde dolgozik. Integrálni kell őket a munka világába, ha más lehetőség 

nincs, akkor szociális, pénzügyi értelemben olyan környezetet kell teremteni, hogy 

belekényszerüljenek a munka világába. A büntetett előéletű, illetve a bűncselekményt 

elkövető személyekkel szemben használni kell, illetve be kell vezetni azt a szankciót - és ez 

természetesen nem csak a cigány társadalomra értendő, hanem mindenki másra, aki 

bűncselekményt követett el -, hogy az elkövető családja a szociális és pénzügyi juttatásokból 

ne részesülhessen.150  

Álláspontom szerint addig, amíg ilyen, vagy ehhez hasonló vélemények jelennek meg nagy 

nyilvánosság előtt, addig nehéz lesz előítéletektől mentesnek lenni és a fennálló problémákra 

ésszerű megoldást találni. Tény, hogy vannak problémák, de amíg a valódi kérdésekről 

elterelik a médiában, a politikában a figyelmet, a megbélyegzést, a különbségtételt erősítve, 

addig nem látjuk azok valódi gyökereit. Fontos, hogy amikor a cigánysággal kapcsolatos 

témákról esik szó, akkor szem előtt tartsuk, hogy ezt a csoportot is egyének alkotják, akik 

között van olyan személy, aki bűncselekményt/bűncselekményeket követ el, és van olyan is, 

aki becsületesen, a jogszabályokat betartva éli le egész életét. Tévútra visz, ha minden cigányt 

vagy cigánynak vélt személyt megbélyegeznek csupán azért, mert meghatározott 

antropológiai jegyekkel látta meg a világot. 

Fontosnak vélem, hogy a média a romákkal kapcsolatban a valóságon alapuló 

ismeretanyagot is nyújtson a társadalom részére. Az ábrázolás ne egyoldalúan csak arra 

vonatkozzon, hogy a cigányság állati tulajdonságokkal felruházott, bűncselekményeket 

elkövető csoport, fontos a pozitív romakép megjelenítése is a hírekben. Ezt példázza a 

következő általam megvizsgált cikk, amely Cigány orvosképzés: „ha nem sikerül, én haza 

sem mehetek” címmel151jelent meg 2012. november 24-én. 

A cikk szerint Rosivall László egyetemi tanár két évvel korábban indította el a cigány 

orvosképzési programot a Semmelweis Egyetemen, melynek eredményeként abban az évben 

már 15 roma fiatal tanult az intézményben, és indul a harmadik előkészítő kurzus is az ország 

legelmaradottabb vidékein élő tehetségek számára. Rosivall László e program létrehozatalát 

                                                
150 Uo. 
151 http://www.atv.hu/belfold/20121124_cigany_orvoskepzes_ha_nem_sikerul_en_haza_sem_mehetek  
(Letöltés ideje: 2013. december 10.) 
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azzal indokolta, hogy Magyarországon több mint kétszáz betöltetlen háziorvosi állásról volt 

tudomása, és ezek jelentős része régóta a leghátrányosabb helyzetű régiókban található. 

Köztudott, hogy ahol nincs egészségügyi ellátás, ott az egészségi állapot jóval rosszabb az 

átlagosnál, és az emberek is korán halnak. Ez leginkább a kistelepülésekre jellemző, ahol a 

cigányok többsége él, illetve ahol a lakosok többsége cigány. Rosivall az SE Általános 

Orvostudományi Kar Kórélettani Intézetének igazgatójaként arra gondolt, hogy milyen jó 

lenne, ha cigány orvosokat képeznénk, akik azután hazamennének, és betöltenék ezeket az 

üres álláshelyeket. Ők könnyebben szót is értenek társaikkal, és nem utolsósorban pozitív 

példájukkal óriási húzóerőt jelenthetnek a cigányság felemelkedésében. 

A professzor 2009-ben, TÁMOP pályázati támogatással kidolgozta, majd széles körben 

elismertté tette a Semmelweis Egyetem cigány orvosképzési programját, mert meggyőződése, 

hogy a cigánykérdés egyben magyarkérdés is, s az óriási társadalmi különbségek csak 

összefogással hidalhatók át. Ennek elengedhetetlen része a pozitív diszkrimináció a 

felsőoktatásban, a mélyszegénységben élő tehetségek ugyanis megfelelő támogatás hiányában 

elvesznek. Az Európában egyedülálló képzés révén javulhat a roma közösségek egészségügyi 

ellátása, arról nem beszélve, hogy a vezető értelmiségi réteg kinevelése egy nép 

megmaradásának záloga is egyben. 

A program révén intenzív egyetemi előkészítő kurzus zajlik, amelyen 19 és 26 év közötti 

tehetséges, ám halmozottan hátrányos helyzetű cigány fiatalokat készítenek fel 15 hétvégén 

keresztül orvosegyetemi tanulásra. A kurzus végén a hallgatók bizonyítványt kapnak, és 

miniszteri ösztöndíjjal felvételt nyerhetnek az egyetemre. Az eddigi két előkészítő tanfolyam 

eredménye, hogy 20 jelöltből 15-en tanultak tovább. Többségük az általános orvosi kar első- 

vagy másodéves hallgatójaként folytatja tanulmányait, míg társaik az Egészségügyi Kar 

mentőtiszti, szakápolói vagy például szülésznői képzésére járnak. A hallgatók között van, aki 

még családjával is szembeszegül, hogy tanulmányait folytathassa. A roma csoport fele lány. 

Nekik különösen nehéz, egyikőjük jelezte is, hogy ha nem sikerül elvégeznie az egyetemet, az 

neki katasztrófa, hiszen felrúgta a hagyományt, házasodás helyett inkább tanult. Ha nem 

sikerül a program, haza valószínűleg nem mehet. Ezzel érzékeltette a többszörösen is köztes 

helyzetet a professzor. Hozzátette, hogy reméli, hogy a jelöltek többsége képes lesz 

megbirkózni a várható nehézségekkel. Mindegyik roma hallgató szándéka, hogy tanulmányai 

befejeztével hazatérve javítson a cigányság életkörülményein.152  

                                                
152 Uo. 
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A többségi és a kisebbségi társadalmi csoport között lévő társadalmi feszültségek összetett 

problémát alkotnak, ezért elengedhetetlennek tartom, hogy ezekre az egész országot érintő 

kérdésekre választ találjunk. Ennek egyik fontos eleme egymás megismerése. Ahhoz ugyanis, 

hogy gyümölcsöző együttélés alakulhasson ki, meg kell ismernie a társadalmi csoportoknak 

egymás értékeit, jellemzőit. A pozitív példákat, személyeket, programokat meg kell ismernie 

a társadalom egészének. Ez két szempontból is fontos és hasznos, egyrészt a társadalomnak 

teljesen objektív képet kell kapnia a romákról, mert a többségi társadalom számára is 

szükséges rögzíteni, hogy az előítéletek, sztereotípiák a legtöbb esetben csupán tévútra viszik 

az emberek gondolkodását, másrészt fontos a romák részére is a pozitív hírek, példák 

megismerése, hogy ők is lássák, van lehetőség és mód kitörni a szegregáció kötelékeiből. 

Álláspontom szerint fontos a romák individuális megjelentetése a kommunikációs 

csatornákon. Ne az legyen a többségi gyakorlat, hogy homogén, állati tulajdonságokkal 

felruházott etnikumként ábrázolják a cigányokat, hanem jelenjenek meg az egyéni sorsok, 

életek, vélemények is, kapjanak lehetőséget a romák is arra, hogy feltárják a társadalmi 

feszültségekkel kapcsolatos nézeteiket, álláspontjaikat, javaslataikat. Igaz, kis számban, de 

jelennek meg ilyen, vagy ehhez hasonló dokumentumfilmek, regények is. 

A TASZ romaügyi filmjében – melynek címe Esélytelenül - az érintettek mondják el, 

hogyan élik meg a kirekesztést, de szkinhedek és politikusok is szót kapnak. Egy, a filmről 

megjelent cikkben153 olvasható vélemény szerint „különben is, minek filmet forgatni a 

romákról? Látjuk őket minden nap a tévében: lopnak, gyilkolnak, biztos büdösek is, 

szerencsére ezt nem érezni a képernyőn keresztül, gyilkolni őket pedig nem bűn, hanem 

érdem.” 

A Takács István Gábor és Surányi Ádám rendezte film célja az, hogy teret adjon a másik 

oldalnak is. A filmben egész életek derengenek fel. Egy cigány férfié, akit a gárdistává lett 

saját volt osztálytársai köptek le az utcán, a gyerekek, akik bepisilnek éjszaka félelmükben, 

miután megmondták nekik a fehér emberek, hogy nem sokat ér az életük. Felmerül a kérdés 

az egyik szereplőben, hogy ha a szomszéd faluból brutálisan megölt valaki egy idős nőt, 

akkor miért beszélnek róla is úgy, mint egy könyörtelen rablógyilkosról? Megjelenik az is, 

hogy milyen apaként azt olvasni egy kommentben, hogy a cigánypurdékat fel kell koncolni. 

Mivel mindkét oldal teret kap véleménye kifejtéséhez, így hangozhatott el egy szkinhed 

fiatal szájából az, hogy „irtanám őket, egytől egyig mindet”. A film körüljárja az iskolai 

szegregáció témáját is, és megoldásként nem csodafegyvert javasol: az integrált oktatásban 

                                                
153 http://index.hu/belfold/2013/12/10/eselytelenul_film/ (Letöltés: 2017. 12. 16.)  
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vélik a hosszú távú (tehát holnapra biztosan nem megtérülő, ezért népszerűtlen) megoldást. A 

dokumentumfilmben a TASZ azt a következtetést vonja le, hogy léteznek romák, akik 

bűncselekményt követnek el, és sok település van, ahol óriási etnikai alapú feszültség létezik, 

de az általánosítások a becsületes, szorgalmas emberek esélyeit is elveszik. A cigánysághoz 

kötött problémákban sokszor összekeverik a tünetet az okkal, mert a szegregáció, az oktatás, 

az állások hiánya a valódi probléma, a deviancia ennek csak a következménye. A film nem 

próbál felmenteni senkit, aki bűnöző, függetlenül attól, hogy cigány vagy nem cigány, de 

felhívja a figyelmet azokra az emberekre, akiket megbélyegzünk, akiknek a nehézségeit 

elhallgatjuk, és akik esélyt sem kapnak a boldogulásra.154  

Az egyik legfontosabb lépés a cigánysággal kapcsolatos kérdések, feszültségek 

megoldásában/feloldásában, hogy megismerjük a kisebbségben élő embereket, egyéneket. A 

megfelelő kommunikáció a megismerésen keresztül hozzásegít a megértéshez, és ez visz 

tovább a feszültségmentes együttélés felé. Hazánkban a cigánykérdés egy összetett kérdés, 

melyben a médiának is nagy szerepe van, mert azon keresztül a feszültség tovább 

gerjeszthető, még nagyobb szakadékot létrehozva. Ha azonban a média úgy kívánja, valós 

információk közlésével megszüntetheti a tévhitekből, előítéletekből, sztereotípiákból létrejött 

társadalmi szakadékot. 

E kutatási terület legfontosabb üzenete, hogy „senki se születik úgy, hogy gyűlöl egy 

másik személyt a bőrszíne vagy a származása vagy vallása miatt. Az embernek meg kell 

tanulnia gyűlölni, ha képes a gyűlöletet elsajátítani, akkor meg lehet tanítani a szeretetre, mert 

a szeretetet az emberi szív sokkal természetesebbnek érzi, mint az ellentétét.”155 

                                                
154 http://index.hu/belfold/2013/12/10/eselytelenul_film/ Lletöltés ideje: 2013. április 22.) 
155 Nelson Mandela, http://www.nelsonmandelamuseum.org.za/about-us/about-the-nelson-mandela-museum 

(letöltés ideje: 2013. április 22.) 
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c) Társadalmi alapadatok a cigánysággal kapcsolatosan 

Magyarországi alapadatok 

Tauber István is folytatott kutatásokat a cigányság bűnözési veszélyeztetettségével 

kapcsolatban. Eredményeit a „cigánybűnözés” mint külön bűnözési forma használatával 

kapcsolatos vizsgálatai elemzése során fejtette ki.156 

Elsősorban azt a kérdést vetette fel, hogy mi indokolja a cigányság által elkövetett 

bűncselekményeknek az általánostól eltérő speciális elnevezését. 

A kutató a kérdés megválaszolásához először azt vizsgálta, hogy jogdogmatikailag a 

bűncselekmény általános törvényi tényállásának alanyi, illetve tárgyi oldalán 

megfigyelhetőek-e olyan sajátosságok, amelyek a cigánybűnözést a bűnözés specifikus 

megjelenési formájává teszik. Sem a tárgyi, sem az alanyi oldalon nem talált olyan 

sajátosságokat, ami a cigányság bűnözésére jellemző, igaz néhány kitételt is talált a szerző. 

Ilyen volt a bűncselekmény tárgyi oldalán a néhány évtizeddel ezelőtt a lólopás és a 

„gagyizás" (gyűrűcsalás), mert ezeket többnyire cigányok követték el, de ez egyre ritkább 

bűncselekmény lett, és nincs olyan bűncselekményfajta, amelyet csak cigányok követnének el. 

Az alanyi oldal nemleges eredményét azzal egészíti ki a szerző, hogy a cigányelkövetők 

esetében bizonyos személyiségbeli sajátos vonások nagyobb gyakorisággal előfordulnak, ezt a 

több tekintetben vett szubkulturális életformának és életmódnak tanúsítja Tauber. A kutató 

kétségbe vonja a „cigánybűnözés” mint kategória létjogosultságát, és hogy ezt vizsgálni tudja, 

arra a feltevésre keresi a választ, hogy vajon a cigánylakosság körében nagyobb gyakorisággal 

fordulnak-e elő a bűnelkövetők, mint a nem cigány lakosság körében. Ha igen, akkor ez a 

nagyobb mértékű bűnelkövetés a cigányság etnikai, hagyománybeli sajátosságaival 

kapcsolódik-e össze, vagy csupán a bűnözésnél előforduló általános tényezők magyarázata?  

Rögtön a vizsgálat két súlyos nehézségére mutat rá a kutató, egyrészt, hogy ki tekinthető 

cigánynak, másrészt a „cigánybűnözéssel” kapcsolatos adatszolgáltatási nehézségekre, tehát a 

cigányok által elkövetett bűncselekmények számának, módjának statisztikáira. A kutató 

szerint, ha sikerül a cigányság tagjainak a megfelelő, közel valós számát megbecsülni, és 

abból számítani a romák által elkövetett bűncselekményeket, egy nem sokkal nagyobb 

gyakoriságot kapunk, mint a nem cigányok esetében, és ha még ehhez figyelembe vesszük a 

cigánylakosság körében vétőképtelen gyerekek kiemelkedő magas arányát, akkor egy nem 

sokkal magasabb arányú bűnelkövetést kapunk, mint a nem cigányok esetében. A szerző 

                                                
156 Tauber István: A cigányok által elkövetett bűncselekmények kriminológiai hatása, in Belügyi Szemle, 17. 

évfolyam, 5. szám (1979), 49-58. o.  
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ugyanakkor kiemeli, hogy a legreálisabb összehasonlítás az lenne, ha az az azonos rétegbe 

tartozó cigányelkövetők és nem cigányelkövetők bűnözési gyakoriságát vetnénk össze az e 

réteghez tartozó cigányok, illetve nem cigányok arányával. Az összehasonlítás eredményeként 

világossá válna, hogy a cigányok részvétele a bűnözésben a periférikus néprétegekhez tartozó 

„nem cigányok” mutatóihoz hasonlítana, vagy csak valamivel lenne magasabb, mivel a 

cigányok többsége ebbe a rétegbe tartozik. A kutató azonban nem szeretné a kulturális 

viszonyokat szegénység-problémává redukálni. 

A cigányokat egyrészt az alacsony jövedelmű és képzetlen néprétegekre jellemző szociális 

körülmények jellemzik, másrészt az évszázados társadalmi elkülönülésből eredő, és a 

bizonyos belső etnikai tagozódás szerint változó erkölcsi, valamint szokásrendszer – ez a már 

megváltozott élethelyzetbe került cigányokra is ugyanúgy elmondható. A cigányságra sajátos 

okok és feltételek hatnak a bűncselekmények elkövetése tekintetében, ezek kriminológiai 

feltárását feltétlenül indokoltnak látja a kutató. A cigányoknak a bűnözésben való részvételi 

aránya tekintetben kiemeli a szerző, hogy a tanulmány megírását (tehát 1979-et) megelőző 

években jelentősen növekedett, sőt különösen megnőtt a fiatalkori cigányelkövetők száma, és 

majdnem a fele erőszakos jellegű bűncselekményt követett el. Ez háromszor nagyobb 

részvételi gyakoriságot mutatott, mint a nem cigány elkövetők esetében. 

A további elkövetési sajátosságokat három lényeges jelenség köré csoportosította a 

tanulmány szerzője. Elsősorban a különböző tradicionális elkövetési módok továbbélését 

figyelte meg, amelyet az általános társadalmi normákkal való szembenállással magyarázta. A 

második az erőszakos bűncselekményeknél gyakorian tapasztalható erős indulati jelleg, durva 

elkövetési mód. Ez pedig sajátos réteghelyzetükkel, a társadalmi struktúrában betöltött 

helyükkel, az abból következő életmódjukkal, illetve a még élő előítéletekkel kapcsolható 

össze Tauber szerint. Végül pedig e területen is megjelent egy új elkövetési sajátosság: a 

nemzetközi bűnözés. 

A cigányság által elkövetett bűncselekmények általános és speciális okainál a következőket 

fejti ki a tanulmány: egyrészt vannak az általános okok, ezek az összbűnözésben is jelentkező 

okok, melyek nem kizárólag és közvetlenül függenek össze a cigányság etnikai 

sajátosságaival. Ám ezek a körülmények sem függetleníthetőek a történelmi múltjuktól, 

illetve az annak alapján kialakult sajátos helyzetüktől. Másrészt lokalizálhatóak speciális okok 

is, melyek a cigányság történelmi múltjából fakadnak. A speciális okok körében a társadalmi 

átstrukturálódás, a vertikális mobilitás, és a migráció kerül górcső alá. 

A társadalmi átstrukturálódás alatt a szerző az évszázados kitaszítottság hátrányainak 

leküzdését és a cigányság integrációját érti, míg a vertikális mobilitás esetében a magasabb 
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társadalmi osztályba, rétegbe, csoportba való átkerülésre, de leginkább a magasabb társadalmi 

körökbe jutásra, előrehaladásra gondol. A migráció úgy kerül megfogalmazásra, mint a 

leggyakrabban a faluból városba irányuló belső vándorlás, mely az új munkaalkalmak és 

kedvezőbb életfeltételek keresésére irányul. 

Ezek az általában pozitív, de a romák esetében csak látszólag pozitív folyamatok a 

cigányságra csak diszfunkcionális hatásokat fejtettek ki, mivel az évszázados társadalomtól 

való elkülönültség hatására kialakult náluk egy belső norma-és szokásrendszer. E fenti 

folyamatok során hiányzott a cigányság felkészítése, felvilágosítása és nevelése az új 

élethelyzetekre, nem kapták meg a megfelelő információkat az alkalmazkodáshoz. illetve a 

társadalom egy részénél továbbra is erős volt az előítélet. 

E folyamatok és azok különös körülményei következtében tehát a cigányok, de leginkább a 

fiatalok esetében csupán a kriminogén hatások hatottak.  

A szerző konklúzióként megállapította, hogy a cigányság tagjai által elkövetett 

bűncselekmények okai visszavezethetőek a cigányságnak a társadalom struktúrájában 

elfoglalt alacsony réteghelyzetére, illetve az ehhez kapcsolódó életmódjára. E réteghelyzet 

viszont sajátos történeti fejlődésükkel magyarázható. 

Kriminogén tényezőként jelennek meg a lassú társadalmi átstrukturálódás, vertikális 

mobilitás, a migráció, és az ehhez kapcsolódó sajátos kultúra, „szubkultúra”, így növekednek 

a negatív hatások. E tendenciákat csak intenzívebbé teszik a társadalom tagjainak a 

cigányokkal szemben fenn álló előítéletei. Megoldásként a szerző fontosnak tartja a cigányság 

komplex nevelését, mely során arra kell törekedni, hogy a magukkal hozott sajátos 

szubkulturális hatások fel legyenek számolva. Azt kell elérni, hogy ne csak elvi lehetőséget 

kapjanak az alacsony társadalmi rétegből való kiszakadáshoz, hanem maguk is felismerjék 

ezek szükségességét és ők is akarják azt, egyúttal tegyenek ők is érte.157  

Tauber István a Rendszerváltás-bűnözés, a hátrányos társadalmi helyzetű bűnelkövetők 

című másik tanulmányában158 kísérletet tesz a rendszerváltozás és a bűnözés mennyiségi és 

minőségi változásai közötti legfontosabb összefüggések feltárására. Emellett e tanulmányában 

vizsgálatokat folytatott a bűnelkövetők hátrányos helyzetét jelző mutatók és arányok iránt. A 

rendszerváltozással kapcsolatban a kutató abból a feltételezésből indul ki, hogy a bűnözés 

jelentős mértékű mennyiségű növekedéssel, minőségi változással és szerkezeti átalakulással is 

együtt járt. Ennek bizonyítása érdekében az 1981-2001 közötti húsz esztendős periódus 

                                                
157 Tauber: i. m. (1979) 
158 Tauber István: Rendszerváltás-bűnözés, a hátrányos társadalmi helyzetű bűnelkövetők, in Belügyi Szemle, 51. 

évfolyam, 7-8. szám (2003), 80-97. o.   
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bűnözésének alakulásából vont le következtetéseket.  Eszerint az elkövetett bűncselekmények 

számának növekedése már az 1980-as évek elején is megfigyelhető volt. Ez a tendencia a 

nyolcvanas évek közepén felerősödött, és az évtized végére drámaian felgyorsult. A kutató 

szerint az 1989 és 1990-es esztendők olyan kritikus időszaknak bizonyultak, amikor a nagy 

társadalmi változások során a régi és az új válságfolyamatok találkoztak, kereszteződtek 

egymással, illetve ekkorra a régi gazdasági-politikai berendezkedés is elérte totális válságát. 

Ez társadalmi következményeket is hozott magával, például az elszegényedő rétegeket, a 

magas munkanélküliséget, az alacsony jövedelmeket, de ezzel szinkronban megjelent a 

hajléktalanság problémája is. A rendszerváltozást követően a bűnözési mennyiség meredeken 

emelkedni kezdett, egyúttal a vagyon elleni bűnözés összbűnözésen belüli aránya is 

kiemelkedően megnőtt. A kutatásom szempontjából a legfontosabb, leginkább hasznosítható 

eredmények a fenti bűnözési mutatók tekintetében a hátrányos társadalmi helyzetű 

bűnelkövetők száma és aránya az egyes bűncselekményeknél. 

Definíció szerint hátrányos helyzetű bűnelkövető az, aki az iskolai végzettség, a 

foglalkozás, vagy a jövedelmi szint tekintetében hátrányos kategóriába volt sorolható. Az 

iskolai végzettségi szint szempontjából hátrányos helyzetűnek minősültek a nyolc osztályt 

vagy ennél kevesebbet végzettek; a foglalkozást tekintve azok, akik munkanélküli-járadékban 

részesültek (munkanélküliek) vagy akik még munkanélküli-járadékban sem részesültek 

(foglalkozás nélküliek); illetve az alkalmi munkások, a segédmunkások és a nyugdíjasok. 

Végül a jövedelem szempontjából azok minősültek hátrányos helyeztűnek, akiknek a havi 

átlagjövedelme – az adatok tanúsága szerint – nem érte el az országos nettó átlagos havi 

jövedelem 50%-át.  

A társadalmi-strukturális betagozódást is jelző, a fenti három kemény társadalmi 

kategóriába tartozó hátrányos helyzetű bűnelkövetők aránya a következő módon alakult a 

rendszerváltozást követően. Az összes bűnelkövetőt vizsgálva az iskolai végzettség 

tekintetében hátrányos helyzetben lévők aránya 51,3 és 58,4% között alakult. A 

legalacsonyabb arányt (51,3%) 2000-ben, a legmagasabb arányt (58,4%) pedig 1990-ben 

regisztrálták.  A vagyon elleni bűnelkövetők körében az 1990-1999 közötti időszakot 

elemezve e hátrányos kategóriába tartozók aránya 64,9 és 74% között változott. A 

legmagasabb 1991-ben volt (74%), míg a legalacsonyabb 1999-ben (64,9%). 

Az erőszakos bűnelkövetők körét vizsgálva ugyane szempontnál maradva, 60,4 és 73,6% 

között mozgott a hátrányos helyzetű bűnelkövetőek aránya, és a legmagasabb arány a vizsgált 

időszak első évében, 1990-ben volt tapasztalható, a legalacsonyabb pedig egy folyamatos 

csökkenés végén, az utolsó vizsgált évben, 1999-ben volt megfigyelhető. 
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A foglalkozás szerinti hátrányos helyzetű bűnelkövetők az összes bűnelkövetők 47,8- 

61,2%-át, a vagyon elleni bűncselekmények bűnelkövetőinek 61,1-71,6%-át, és az erőszakos 

bűnelkövetők 57,5-76,9%-át képviselték 1990-1999 között. A munkanélküliség, az összes 

bűnelkövető 21-46%-át, a vagyon elleni bűnelkövetők 32-57%-át, az erőszakos bűnelkövetők 

25-40%-át jellemezte. 

A jövedelmi szintet figyelembe véve a hátrányos helyzetben lévő bűnelkövetők aránya az 

1990-1999 közötti időszakban az összes bűnelkövetők között 45-70%, a vagyon elleni 

bűncselekmények bűnelkövetői között 55-80%, míg az erőszakos bűnelkövetők között 49-

70% között alakult. A legnagyobb arányokat az 1992-1997 közötti években figyeltek meg. 

A vizsgált időszakban tehát csupán a három „kemény" társadalmi mutatót elemezve 

megállapítható, hogy mindhárom csoport esetében az ilyen bűnelkövetők száma és aránya 

1996-ig növekedett, maid ezt követően folyamatosan csökkent, de nem jelentős mértékben. A 

bűnelkövetők nagyjából kétharmada legalább egy mutató alapján hátrányos helyzetű.  

A következőkben egy olyan empirikus kutatást ismertetek, amelyben konkrét 

családoknál vizsgálták, hogy különböző környezeti és társadalmi tényezők milyen 

összefüggésben állnak a bűnözés alakulásával. Az MTA Szociológiai Intézete által folytatott, 

a társadalmi reprodukciós folyamatokat és a szociálpolitikát vizsgáló kutatáshoz csatlakozott 

Gönczöl Katalin, aki az eredményeket a Bűnös szegények című könyvében közzé is tette. 

A kutatás keretében 123 olyan családról gyűjtöttek három generációt átfogó vizsgálati 

anyagot, amelyeknek két vagy több tagja volt már büntetve, vagy a vizsgálat időpontjában 

büntetőeljárás folyt valamely családtag ellen. A 123 családot két csoportba lehet osztani. Az 

első csoportba 69 olyan családot soroltak, amelyben fiatalkorú (14-18 éves) személy ellen a 

vizsgálat időpontjában büntetőeljárást folytattak, és rajta kívül a családban már más is 

összeütközésbe került a törvénnyel. A másik csoportban 54 olyan - a vizsgálat időpontjában 

szabadságvesztés büntetését töltő - többszörös visszaeső volt, akiknek családjában még 

legalább egy büntetett előéletű személy élt.  

A családok jogi státusát tekintve, a vizsgált családfők között a társadalmi átlagnak 

több mint ötszöröse (27,6 %) az elváltak aránya. Gyakori a többcsaládos, ezen belül a kettőnél 

több generációs együttélési forma, a családok 25%-ában három-négy generáció él egy fedél 

alatt. Ezt inkább jobban nehezíti az a tény, hogy a családok 41%-ának négy vagy ennél is több 

gyermeke van. Ez utóbbi kategóriának a felében - az összes vizsgált család 21,2%-ában – a 

gyermekek száma hét vagy ennél is több. 

A munkamegosztás tekintetében is megmutatkozik a társadalmi átlagtól való negatív 

eltérés. A segédmunkások aránya a családfők körében 48,9%, míg a népességben az 1980-as 
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években 10-12% körül alakult a mezőgazdasági munkát végző szakképzetlen munkások 

aránya. Egyébként a családfők 91,7%-a fizikai munkával tartja el családját. 

  Az iskolai végzettség tekintetében is a fentiekhez hasonlóan alakulnak az arányok. A 

családfők 38,1%-a nem rendelkezik - az egyébként kötelező - 8 osztályos végzettséggel és 

csak 25,7%-nak van az általános iskolainál magasabb végzettsége. A vizsgált családok felnőtt 

tagjainak iskolai végzettsége, a foglalkozási struktúrában elfoglalt helye magyarázza az 

átlagostól eltérő rossz anyagi viszonyokat, amelyet jól példáz a lakásviszonyok helyzete. 

A kutatásban résztvevő családok 39,8%-ánál, a lakás csupán cselédlakás, 

szükséglakás, pincelakás, putri, nem lakás céljára szolgáló helyiség, épület, természetesen 

komfort nélküli. A családoknak alig több mint egyharmada él normális körülmények között. 

A vizsgálatban részt vevő családokban az aktív keresőkre jutó inaktív családtagok aránya 

közel háromszorosa volt az országos átlagnak. Az 1980-as népszámlálás adatai szerint 100 

aktív keresőre 73 inaktív és eltartott jutott, a megvizsgált családoknál ez a szám viszont 200. 

A kutatás során vizsgálták a deviáns viselkedési formákat, amelyek halmozottan 

fordulnak elő és ennek káros anyagi és erkölcsi hatása is hatalmas ezeknél a családoknál. A 

vizsgálat kritériumaként előirt büntetett előélet a 123 családból összesen 316 embert érintett. 

Az alkoholizmus, az öngyilkosság, a szerzett elmebetegség a családok 65,9%-ára jellemző. 

Ebben a körben az elkövetett bűncselekmények több mint a fele vagyoni jellegű, de ezek 

túlnyomó többsége olyan csekély anyagi haszonnal jár, hogy a létfeltételek javítására 

alkalmatlan, különösen akkor, ha veszteségként számításba vesszük a büntetésként 

kifizetendő összegeket és a szabadságelvonás miatt kiesett munkaidőt. A vagyon elleni 

bűncselekmény tehát ebben a társadalmi rétegben nem hoz profitot, legfeljebb alkalmi 

szükségletek kielégítésére alkalmas. 

Ebben a közösségben minden harmadik 14 éven felüli tag rendszeres ivónak vagy 

alkoholistának vallotta magát, a családok 15%-ában a közösség megítélése szerint három és 

ennél több személy alkoholista. Ebből következik, hogy a számítások szerint a vizsgált 

családokban az alkoholra fordított összeg eléri a család élelemre költött kiadásainak a felét, a 

családok összjövedelmének 20-30%-át. 

A szerző kiemeli, hogy e családok nem reprezentálják sem a bűnözőket, sem a létező 

szegényeket. Esetünkben a két társadalmi jelenség sajátos keresztmetszetében létrejött 

marginális csoportról van szó.159 

                                                
159 Gönczöl Katalin: Bűnös szegények. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991, 150-157. o. 
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A fenti kutatás világosan alátámasztja a tanulmányomban vizsgált negatív társadalmi 

tényezők, devianciák szoros összefüggését a bűncselekmények elkövetésével. A kutatási 

eredmények közül egy nagyon fontos tényt idézek a tanulmányból: „Mielőtt azonban az 

olvasó ezekből az adatokból arra következtetne, hogy a több generáción keresztül bűnöző 

családok vizsgálatából cigánykutatási eredményekhez jutottam, meg kell jegyeznem, hogy a 

megkérdezett családok közül csak minden ötödikben találtam olyan felnőtt személyt, aki 

cigány származásúnak vallotta magát.”160 Emellett megerősítette azon következtetéseimet, 

amelyek szerint a környezeti, társadalmi tényezők alkalmasak arra, hogy mint külső hatások, 

pozitív vagy negatív irányban befolyásolják a jogszabályokkal kapcsolatos attitűdöt - 

származástól függetlenül. 

A fenti kutatások alapján valószínűsíthető, hogy a cigányság kriminológiai 

veszélyeztetettsége, nem biológiai alapokra, hanem a társadalmi réteghelyzetükből, az 

előítéletekből és sztereotípiákból eredő társadalmi szegregáció hatásaira vezethető vissza. 

Véleményem szerint a biológiai örökséggel szemben sokkal inkább meghatározóak az 

oktatásban, gazdaságban, a jövedelemben tapasztalható rossz körülmények a 

bűncselekmények elkövetése során. Tauber István tanulmányai alapján is plasztikusan látható, 

hogy a bűnelkövetők mekkora hányada tartozik a társadalom pereméhez, és nem kétséges, 

hogy a romák nagy része is felülreprezentált a hátrányos helyzetű kategóriák tekintetében. E 

ponton is fontos persze kiemelni, hogy nem minden roma tartozik a társadalom legalsó 

rétegéhez, illetve, hogy nem csak romák alkotják azt.  

A romák helyzete az Európai Unióban 

Az Európai Unióban a romák helyzete 11 uniós tagállamban161 című dokumentum 2011-

ben készült. 

A vizsgálat célja az EU-ban élő romák társadalmi-gazdasági helyzetére, és jogaik 

érvényesülésére vonatkozó adatok súlyos hiányának orvoslása volt. A romákkal foglalkozó 

felmérés Bulgáriára, a Cseh Köztársaságra, Franciaországra, Görögországra, Olaszországra, 

Magyarországra, Lengyelországra, Portugáliára, Romániára, Szlovákiára és Spanyolországra 

terjedt ki. Az információkat interjúk során gyűjtötték össze, alanya 11 EU tagállam területén 

élő 22203 roma és nem roma személy volt, akik összesen a háztartások 84287 tagjáról 

szolgáltak információval. Az interjúk a kérdezőbiztosok személyes közreműködésével, a roma 
                                                
160 Uo., 150-157. o. 
161 A romák helyzete 11 uniós tagállamban – A felmérés eredményeinek áttekintése. 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2109-FRA-Factsheet_ROMA_HU.pdf  
(Letöltés ideje: 2013. augusztus 26.) 
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és nem roma válaszadók otthonában készültek. Az interjúalanyok maguk vallották magukat 

romának. A kérdések a háztartás összes tagjának alapvető szociodemográfiai jellemzőire, a 

foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi és lakhatási helyzetükre, a környékre és az 

infrastruktúrájára, az integrációra, megkülönböztetésre, jogtudatosságra és állampolgári 

ügyekre vonatkoztak. Fontos megemlíteni, hogy az eredmények azokra a romákra nézve 

reprezentatívak, akik olyan területeken élnek, ahol arányuk meghaladja az országos sűrűség 

átlagát. 

A közölt mutatók alapján a felmérésekben szereplő 11 uniós tagállamban a romák 

társadalmi-gazdasági helyzete a négy kiemelt területen – foglalkoztatás, oktatás, lakhatás, 

egészségügy – nem kielégítő, és az átlagot tekintve rosszabb, mint a közvetlen közelükben élő 

nem romáké. Az adatokból az is kiderül, hogy a romák továbbra is hátrányos 

megkülönböztetést tapasztalnak, és nincsenek kellőképpen tisztában az uniós jog, például a 

faji egyenlőségről szóló irányelv (2000/43/EK) által garantált jogaikkal.  

A vizsgált roma gyermekek közül átlagban véve csak minden második járt iskola előtti 

intézménybe vagy óvodába. Az iskolaköteles korosztályban Bulgária, Görögország és 

Románia kivételével a 7-15 év közötti, roma gyermekek közül tízből kilenc a beszámolók 

szerint iskolába járt. Azonban ez az iskolaköteles kor után meredeken visszaesik. A vizsgált 

fiatal roma felnőttek közül csak 15% végez általános vagy szakmai felső középfokú 

tanulmányokat.  

A jelentés szerint átlagban véve a romák kevesebb, mint egyharmada rendelkezik fizetett 

munkaviszonnyal. Minden harmadik roma válaszadó munkanélkülinek valotta magát; mások 

úgy nyilatkoztak, hogy háztartásbeliek, nyugdíjasok, munkaképtelenek vagy önálló 

vállalkozók.  

A 35-54 év közötti roma válaszadók egyharmada számolt be a mindennapi 

tevékenységüket akadályozó egészségügyi problémákról. Átlagosan 20%-uknak nincs 

egészségbiztosítása, illetve nem tudja, hogy biztosított-e.  

A vizsgált roma háztartások átlagát tekintve egy szobában kettőnél többen élnek. 

Körülbelül 45%-uk olyan háztartásokban él, ahol legalább egy hiányzik a lakhatás alapvető 

komfortfokozatához szükséges elemek – lakáson belüli konyha, lakáson belüli 

mellékhelyiség, lakáson belüli zuhanyzó vagy fürdőkád, elektromos áram – közül.  

A vizsgált romák átlagosan körülbelül 90%-a olyan háztartásban él, ahol a jövedelem 

egyenértéke nem éri el az országos szegénységi küszöböt. Átlagban véve körülbelül 40%-uk 

olyan háztartásban él, ahol a felmérést megelőző hónapban legalább egyszer előfordult, hogy 

valakinek éhesen kellett lefeküdnie, mert nem telt élelmiszerre.  
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A vizsgált romák körülbelül fele mondta azt, hogy az elmúlt 12 hónapban hátrányos 

megkülönböztetés érte az etnikai származása miatt. A megkérdezettek körülbelül 40%-a tud 

olyan jogszabályról, amely megtiltja az etnikai kisebbségekhez tartozó személyekkel 

szembeni hátrányos megkülönböztetést az álláskeresés során.  

A fenti viszonyok megerősítik az Európai Bizottság A nemzeti romaintegrációs stratégiák 

uniós keretrendszere 2020-ig című közleményének megállapítását, miszerint „a romákkal 

folytatott aktív párbeszéd során határozott fellépésre van szükség nemzeti és uniós szinten 

egyaránt”.162  

. Számtalan országban jelen van az előítélet, a szegregáció a cigány emberekkel szemben. 

Ugyanúgy, mint hazánkban, más országokban is elengedhetetlen lenne a romák és nem romák 

közötti szorosabb kapcsolat kiépítése, illetve az, hogy a két fél sokkal jobban megismerje 

egymást. Fontos lenne megoldást keresni a cigányság gazdasági, oktatásbeli színvonala 

társadalmi átlagra emelésére is. Sok, a történelem során felgyülemlő előítéletet, racionális 

érvektől mentes elvet kell leküzdeni, eltörölni a többségi társadalomból, és egyben a 

cigányságnak is lehetőséget adni a hátrányok leküzdésére – ám ezzel a lehetőséggel nekik is 

élniük kell. 

                                                
162 A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig.  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:HU:PDF  
 (Letöltés ideje: 2013. július 1.) 
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III. A szegregáció hatása a bűnözővé válásra a magyarországi adatok 
tükrében 

A szegregációval érintett társadalmi rétegek bűnözési veszélyeztetettsége 

A szegénység és bűnözés összefüggései 

Az alábbi fejezetben egy olyan jelenséget vizsgálok, amely a társadalom egészét 

érinti/érintheti, nevezetesen a szegénységet, és ezzel összefüggésben a bűnözés alakulását is. 

E témakörhöz Póczik Szilveszter tanulmányát használom fel. 

A XIX-XX. század folyamán az irodalomban feltűnnek a szegénységben élő gyermek 

vagy felnőtt hősök, akik ezer szállal kötődnek társadalmi mikrokörnyezetükhöz, 

nincstelenségükben, csábításoknak kitéve is tíz körömmel ragaszkodnak erkölcsi 

tisztaságukhoz.  

Ezzel szemben, ha napjainkban betekintünk valamilyen módon a szegénység legmélyebb 

bugyraiba, már csak antihősöket láthatunk, akik kifosztottak, fenyegetettek, az agresszió, 

gonoszság, megaláztatás célpontjai, és szinte törvényszerűen és kényszerűen válnak maguk 

is gonosszá, agresszívvé, fenyegetővé, erőszaktevővé, mások kifosztóivá. 

Van egy általános fogalom, amely szerint szegény az, aki nem tudja fedezni 

a lakhatáshoz, a szükséges élelmiszerhez, gyógyszerhez, közlekedéshez és ruházkodáshoz 

szükséges költségeket, és ehhez képest is van egy abszolút szegénységnek nevezett 

kategória, ahol a létfenntartáshoz szükséges javak is elérhetetlenné válnak. 

Sajnálatos módon hazánkban a szegénység 1980 és 2000 között legalább háromszorosára 

nőtt, ma már minden harmadik magyar embert érint. A szegények 40–60%-a cigány. 

Ha megvizsgáljuk a mélyszegénységbe süllyedt vagy süllyesztett csoportok körében a 

bűncselekmények elkövetésének általánosságait, akkor azt észlelhetjük, hogy halmozott 

gyakorisággal történik a bűnelkövetés, törvényszerűen létrejönnek bűnöző szubkultúrák, ahol 

a gazdagodás egyik forrásának vagy éppen csak megélhetésnek tekintik a bűncselekmények 

elkövetését. Az empirikus kutatások igazolják, hogy a szóban forgó szociális közegben 

a primitív vagyon elleni, illetve erőszakos cselekmények dominálnak: leginkább rablás, lopás, 

betöréses lopás. 

Viszonylag egyszerű, ezért könnyen nyomozható, de kiemelkedő társadalmi veszélyt 

megjelenítő, magas büntetési tételekkel fenyegetett cselekményekről van szó, így igen nagy 
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a lebukás esélye. Ezért azon sem csodálkozhatunk, ha a szabadságvesztésre ítélt bűnelkövetők 

között éppen ez a személyi kör jellemző.163 

Azért, mert valaki szegénynek születik, vagy élete során azzá válik, nem törvényszerű, 

hogy bűncselekményeket kövessen el. Ahogyan azonban azt tanulmányomban is világosan 

megfogalmaztam, a szegénységben élőknél fokozottan fennáll a kriminalitás esélye. Az is 

igaz ugyanakkor, hogy a cigányság 40-60 %-a szegénységben él, de ez sem jelenti azt, hogy 

minden cigány szegény, és minden szegény cigány bűncselekményeket követ el. Függetlenül 

a kortól, nemtől, származástól, olyan világ vesz minket körül, mely a nap minden egyes 

percében közvetve vagy közvetlenül pozitív vagy negatív hatásokkal a bűncselekmény 

elkövetését elősegíti, vagy megakadályozza. A mi feladatunk felismerni embertársaink és a 

magunk személyiségére ható, romboló és építő hatásokat, és az előbbieket megakadályozva, 

az utóbbit erősítve tenni a lehető legkevesebb bűncselekmény elkövetésének érdekében. 

Fontos továbbá, hogy felismerjük, a bűncselekmények elkövetése független a származástól, 

mivel minden embert tengernyi hatás ér és ezek a hatások együttesen döntik el, hogy valaki 

bűncselekményt követ el vagy sem. 

A cigányság bűnözési veszélyeztetettségével kapcsolatban világít rá több fontos 

körülményre H. Szilágyi István és Loss Sándor A „cigány per” című tanulmányukban.164 

Kutatásuk során arra a kérdésre keresték a választ, hogy vajon a cigányság rendelkezik-e 

olyan sajátos kulturális mintákkal, amelyek befolyásolják a joghoz való viszonyukat? A 

szerzők feltételezése az volt, hogy a romák joghoz való viszonyát jelentősen befolyásolja a 

sajátos kultúra. Annak érdekében, hogy ezt a feltevést vizsgálhassák, a bíróságok tárgyalásait 

résztvevő megfigyelés alapján elemezték ki; először is az első fokú polgári tárgyalások 

megfigyelését, mely lehetetlenné vált azért, mert ott a cigányok jelentős mértékben 

alulreprezentáltak voltak. Ezt követően a büntető ügyszakra is kiterjesztették a vizsgálataikat, 

mert úgy vélték a szerzők, hogy az ott zajló interakciók egészének tanulmányozása során, 

szükségképpen megjelentek a nem roma résztvevők értékítéleteik, előítéleteik és attitűdjeik is, 

illetve ha léteznek, megfigyelhetőek a romák többségi társadalom által működtetett 

igazságszolgáltatással kapcsolatos sajátos kulturális mintái is. Ez alapján kideríthetővé vált, 

hogy vajon létezik-e a „cigány per”, amely sajátos jegyeket hordoz, ellentétben azokkal a 

perekkel, amelyekben csak nem romák vesznek részt. 

                                                
163 Póczik Szilveszter: Szegénység, bűnözés, megélhetési bűnözés, in Polgári Szemle, 5. évfolyam, 2. szám (2009. 

április). Interneten hozzáférhető: http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&ID=318  
(Letöltés ideje: 2013. március 16.) 

164 H. Szilágyi István – Loss Sándor: A „cigány per”, in Beszélő, VI. évfolyam, 4. szám (2001), 94-100. o.   
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A szerzők szerint első pillantásra egyáltalán nem könnyű felfedezni a „cigány per” sajátos 

elemeit, mert nem léteznek szembeötlő különbségek az olyan tárgyalások között, ahol az 

érintettek közül valaki roma, és azok között, ahol mindenki a többségi társadalom egyik tagja. 

A vizsgálat első nehézségének a tárgyaláson résztvevő személyek identitásának 

megállapítását jelölték meg a szerzők: tehát azt, hogy kit tekinthettek cigánynak, kit nem – 

mert utalnak a romák heterogén csoportjaira, a beilleszkedés különböző fokozataira, és hogy 

leginkább a politikailag korrekt mód az „öndefiníció” lett volna, de a kutatás jellege igényelte, 

hogy ebben az esetben a megfigyelőre bízzák annak eldöntését, hogy valaki cigány-e vagy 

sem. A megfigyelt esetekben kevés kivétellel a romák általában a büntetőeljárás vádlottjai 

vagy tanúi voltak. A megfigyelt esetek között a büntetőügyek túlnyomó többsége lopás, 

rablás, illetve garázdaság miatt indult, de nem fordult elő egyetlen emberölési ügy sem. 

A romák külső megjelenésüket, ruházkodásukat jellemezve kiemelték a hangsúlyozottan 

„divatos” fazonok, az élénkebb színek kedvelését, és a silányabb minőségű anyagok 

használatát. További jellemző volt még az ápolatlanság, mely megjelent a piszkos körmök, 

zsíros haj, nem „patyolat tiszta” ruha, és további „stílusjegyek” tekintetében. Ezek gyakran 

olyan esetekben is egyértelművé teszik az illető roma származását, amikor egyébként az 

fizikai antropológiai jegyekből nem lenne megállapítható – vélekednek a szerzők. 

A ruházatuk kiválasztásánál megfigyelhető volt, hogy a romák igyekeztek az alkalomhoz 

illő öltözéket felvenni, még akkor is, ha észrevehetően nem is mindig voltak benne biztosak, 

hogy a bírósági tárgyalás a temetéshez, a miséhez vagy az esküvőhöz hasonlítható-e inkább, 

és csak elvétve fordult elő olyan, hogy egy idősebb roma asszony papucsban, feltűnően 

elhanyagolt öltözetben jelent meg a bíróság előtt. 

A kommunikációjukat tekintve a romák általában udvariasan, tisztelettudóan beszéltek a 

bíróság tagjaival, és többnyire megpróbáltak a kérdésekre válaszolni. De nem minden esetben 

értették a jogi szakkifejezéseket; ez akár olyan is lehetett, mint a bűnsegéd, vagy idegen 

kifejezések – például az inzultálás –, de egészen hétköznapi kifejezéseket is meg kellett néha 

magyaráznia a bírónak – ilyennek bizonyult például a családi állapot, mert ezt a romák 

gyakran a gyermekek számára vonatkozó kérdésként értelmezték. E jelenségeket a szerzők 

összefüggésbe hozták a romák aluliskolázottságával, és esetenként az általuk beszélt helyi 

nyelvjárással is. De a fenti példák cáfolatát maguk a kutatók tették meg, mert utaltak a 

visszaeső elkövetőkre, mert a börtönkultúrának is köszönhetően jól ismerték a jogi terminus 

technicusok világát, és esetükben a bírósággal szemben tanúsított tisztelet is alacsonyabb volt; 

illetve a tisztelet további mérsékléséhez vezetett, ha a tárgyalóteremben nagyobb létszámú, 

egymást jól ismerő roma tartózkodott.  
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Az eljárás többi szereplőjéről az alábbi megfigyeléseket tették a kutatók. A bírák esetén a 

külső megjelenésüket illetően a talár tekintélyt sugallt, és tiszteletet ébresztett a romák 

nagyobb részénél; ezt egy idősebb roma asszony úgy fogalmazta meg, hogy „Rendesen 

megijedt a köpenyektől, mert azt hitte, hogy papok”. A megfigyelt tárgyalások során a bírák 

játszottak meghatározó szerepet, általában csak ők intéztek közvetlen kérdéseket a 

vádlottakhoz és a tanúkhoz.  

A tárgyalásokat vizsgálva a kutatók megállapították, hogy szigorúan eljárásjogi 

szempontból a bírák teljesen korrekt módon jártak el; abban az esetben, ha megfigyeltek az 

esetükben negatív beállítódást a romákkal szemben, azt csak a nyilvánosság előtt nagyon 

burkolt formában, kétértelmű (talán humoros) kiszólásokban tették meg. 

Gyakran volt, hogy a bíró következetesen olyan idegen szavakat használt, amelyeket a 

vádlottak nyilvánvalóan nem értettek meg, például, megkérdezte, hogy „Érte-e valamilyen 

atrocitás? Inzultálták-e?”, és csak kínos csend után fogalmazta át kérdését a következőre: 

„Megverték?” A bírák az esetleges ellenérzéseiket a romákkal szemben nyíltabban a tárgyalás 

előtt vagy után az ülnökökkel, illetve az ügyésszel folytatott beszélgetéseik során fogalmazták 

meg. Például az egyik tárgyalás előtt a bíró úgy kezdte ismertetni az ügyet az ülnököknek, 

hogy „ezek a cigányok fognak nekem majd itt összevissza hazudozni!” Az ülnökökkel 

kapcsolatban a kutatók azt jegyezték meg, hogy a tárgyalások során leginkább a teljes 

passzivitás jellemezte őket. Az ügyészek sem voltak igazán aktívak a kutatók jellemzése 

szerint: semmilyen romákkal szembeni beállítódásra utaló megnyilvánulásuk sem volt, 

ugyanakkor pozitív érdeklődést sem tanúsítottak. Az ügyvédek esetében a megfigyelők 

kiemelték, hogy közös jellemzőjük, a már-már felháborító érdektelenségük és 

felkészületlenségük. A megfigyelők szerint gyakran látható volt, hogy az ügyvédeket csak 

idegesítették, hogy végig kellet ülniük a tárgyalást, ezt a legtöbb esetben meg sem tették, mert 

az eljárás során egyéb ügyeiket intézték, vagy ügyvédjelölteket ültettek be maguk helyett, 

akik koruknál és szakmai tapasztalataik hiányánál fogva képtelenek voltak szakszerűen ellátni 

a védelem feladatát. Az ügyvédi érdektelenséget nem csak kizárólag a romáknak 

tulajdonították a szerzők, hanem a kirendelt védő intézményének visszáságainak, mert az 

állami költségtérítés csupán csak töredéke a megbízással szerezhető jövedelemnek. 

A „cigányper” formai szempontból való elemzésénél a szerzők kiemelik, hogy a 

felbukkanó sajátos viselkedési minták (öltözködés, beszédkultúra, emocionális viselkedés, és 

így tovább) valójában másodlagos jelentőséggel bírnak a romák életesélyeit meghatározó 

szociológiai tényezőkhöz, illetve a velük szemben érvényesülő diszkriminatív 

beállítódásokhoz képest. E formai elemek jelenléte tehát csupán elősegítheti a „cigány per” 
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jelenségének kialakulását, de önmagában nem feltétlenül idézi azt elő. Ez azt jelenti, hogy 

egyrészt nem minden roma bírósági tárgyalása esetében keletkezik „cigány per”, másrészt, 

hogy valójában a nem romákkal szemben is folyhat „cigány per”. 

Ám a szerzők megjegyzik, hogy a formai jegyek fenti leírása nem elegendő a „cigányper” 

lényegének megragadásához, mivel azok együttes megléte, vagy egyes elemek hiánya nem 

érinti a ”cigányper”lényegét. De akkor mi is a lényege annak? A kutatók válasza erre, hogy a 

„cigány per” nem per, nem jogi aktus, hanem sokkal inkább egy rítus. A rítust úgy írják le a 

kutatók, hogy ez egy formalizált cselekvési minta, amely önmagában nem értelmezhető, 

jelentést nem hordoz, legalábbis a kívülállók részére. Ezzel szemben a rítusban résztvevők 

már a rituális cselekvéssor megkezdése előtt tudják, hogy mi lesz annak menete és 

végkifejlete. Ez a „cigány perre” levetítve azt jelenti, hogy itt érdemi jogvita igazából nem 

történik. A rítus a résztvevőinek nem szolgál meglepetésekkel, sőt még valódi alternatívákkal 

sem. Ha a romák bármilyen iskolázatlanok, akkor is felismerik, hogy ők már akkor 

elveszítették a pert, amikor romának születtek.165  

Etnikai sztereotípiák 

Barbara Wilska-Duszynska Gondolatok az etnikai sztereotípiák természetéről című 

tanulmányában a sztereotípiáról ír.166 A sztereotípia fogalmát Walter Lippmann vezette be, 

miszerint a sztereotípia nem más, mint egy olyan kép valamilyen jelenségről a fejünkben, ami 

egyoldalú, egyúttal azonban leegyszerűsített és sematikus vélemény is. Saját kultúránk hozza 

létre és fogadtatja el kényszerítő erővel velünk, ezáltal eleve megszabja azt, hogyan 

tekintsünk a jelenségekre. Tengernyi feladatunk között sem időnk, sem alkalmunk nincs a 

legkülönbözőbb jelenségek részletes megismerésére. A jelenség adott típusának csak 

valamilyen jellemző vonását ragadjuk ki, a kép többi részét a fejünkben hordott sztereotípiák 

segítségével töltjük ki. Tehát azt mondjuk, hogy ez és ez az ember értelmiségi, agitátor, 

külföldi, ilyen és ilyen embernek kell lennie, és bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik, vagy 

legalábbis kellene rendelkeznie. A világ észlelésének ez a módja a megismerési erőfeszítéssel 

való takarékoskodás kényszerűségéből ered. Így fordulhat elő az, hogy ha a sztereotípia azt 

súgja nekünk, hogy egy bizonyos ember rossz, akkor nem gondolkodunk el azon, milyen is 

valójában - egyszerűen rossz embernek látjuk.167  

                                                
165 H. Szilágyi – Loss: i. m. 
166 Barbara Wilska-Duszynska, Gondolatok az etnikai sztereotípiák természetérõl, In: Csepeli György, 

Előítéletek és csoportközi viszonyok, Válogatott tanulmányok, Budapest, 1980, 70-91.o. 
167 Wilska-Duszynska, Barbara: Gondolatok az etnikai sztereotípiák természetéről. Előítéletek és csoportközi 

viszonyok.Válogatott tanulmányok, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1980, 70-71. oldal 



 130 

Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a sztereotípia lényegében a tárgyról a személyes 

tapasztalatoktól függetlenül alkotott kép, amelyet a környezettől vesz át az ember, akkor a 

kultúra és a hagyomány közvetítő szerepe felértékelődik. A hagyomány nem más, mint a 

nemzedékről nemzedékre áthagyományozott képek vagy minták, azaz sztereotípiák halmaza. 

A szülők itt különösen fontos szerepet játszanak, mint a kulturális minták átadásának 

elsődleges forrásai. Kiemelendő továbbá az olvasmányok, a rádió, a televízió és a film hatása 

is.168 

Úgy gondolom, hogy a média hatására rövid időn belül ugyanarról az eseményről akár 

ellenkező tartalmú információkat is közölhet, ezáltal kevésbé csatornája a hagyományok 

átadásának. Ezért ha a sztereotípiák tartalmát akarom megvizsgálni - amely nemzedékről 

nemzedékre öröklődik - akkor az irodalom területét kell segítségül hívnom. A könyvek 

egyrészt gyermekkorban, másrészt felnőttkorban is nagy hatással lehetnek gondolkodásunkra. 

Évszázadok óta megőrizték kultúránkat, tudásunkat és a sztereotípiákat egyaránt. Veres 

András Cigányok az irodalomban című tanulmányában arra vállalkozik, hogy ismert művek 

példáján keresztül felvázolja a cigánykép alakulását mintegy másfél-kétszáz év európai 

irodalmában. A szerző kijelenti, hogy a címben csak kényszerűségből írta a „cigányok" 

formulát, mert a magyarul ijesztően hangzó „cigányság" címet tartja pontosabbnak. A cigány 

szereplők esetében ugyanis származásuk csaknem mindig perdöntőnek számít; ha egyediesítik 

is őket, ezt kizárólag a feltételezett, többnyire negatív csoporttulajdonságok keretei között 

teszik meg. 

A cigányok igazi karrierje az irodalomban csak a romantika korszakában kezdődött, ekkor 

jószívű, de ügyes tolvajokként jellemezték őket. A pikareszk világában nem számítottak 

rendkívülinek, mert ott a bűnözés a leghétköznapibb, mondhatni, legjellemzőbb foglalatosság 

volt. Ehhez képest negatív irányban változott megítélésük az abszolút monarchia etatista 

nézőpontjából. Az állampolgárok kötelességei fölött őrködő bürokrácia szemében az örökösen 

vándorló cigányság szabályozhatatlan, tehát deviáns népség. A polgárosodó világban az 

életmódjához ragaszkodó cigányság képe jelenik meg, ezáltal egyre lejjebb kerül a társadalmi 

hierarchiában. Míg a neoklasszicizmusban a cigányság a primitív demokráciát jelképezi, a 

késői felvilágosodásban már a civilizációs fejlődés akadályát szimbolizálja. 

A szerző Victor Hugo regényét, A párizsi Notre-Dame címűt idézi fel 1831-ből. 

Esmeralda, a szép cigánylány képtelen megértetni magát előítéleteitől vak környezetével, 

igaz, csaknem mindenkit megbabonáz, aki kapcsolatba kerül vele. Megtévesztő látszatok 
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sorozataként bontakozik ki a cselekmény szála. Valamennyi főszereplőt a maga rögeszmés 

hite hajtja feltartóztathatatlan végzete felé. A középkori Párizs fölött csak névleg uralkodik 

XI. Lajos király, az igazi úr a zabolátlan szenvedély és a vakbuzgóság. Azzal, hogy valaki 

cigánylány, már félig-meddig meg is váltotta belépőjegyét ahhoz, hogy boszorkányként 

ítéljék el. A regény kifejezetten ironikus célzatú leleplezése az, hogy Esmeralda valójában 

nem is cigány, hanem csupán cigányok nevelték fel, miután kisgyermekként elrabolták 

szüleitől. 

A magyar irodalomban – hasonlóan a külföldihez - a cigány karakterek megjelenítése 

hangsúlyozottan a cigánysághoz, mint kollektívumhoz rendelt közös tulajdonságok alapján 

történik. A következőkben néhány példát hozok arra nézve, hogy a magyar irodalomban hol 

és milyennek ábrázolták a cigányokat. 

Petőfi Sándor A helység kalapácsa (1844) művében a gyávaság sztereotípiája 

nyilvánvalóan érvényesül a kocsmai cigánybandának bemutatásakor, akik ivadékai a 

Nagyidát bohózatba illő módon feladó cigányhad hajdani hősi seregének. Petőfi szövegeiből 

azonban még hiányzik, illetve súlytalan a bűnügyi vonatkozás, szemben a XIX. század cigány 

témájú írásainak többségével. Arany János Bolond Istókja első énekében (1850) a cigányságot 

„gaz népként” jellemzi. A bajusz című anekdotikus életképben (1854) pedig az oláhcigányok 

„tudvalevő nagy zsiványok". Mindkét szöveg a cigányok lételemeként mutatja be a tolvajlást, 

a csalást és a szélhámosságot. 

Irodalmunk a cigányok esetében elmaradhatatlannak tartott kriminalitást általában 

elnézően kezeli, mindenekelőtt azért, mert a társadalom perifériáján való létezés természetes 

velejárójaként fogja fel, ami mögött nem húzódik meg rosszakarat és nem jelent számottevő 

veszedelmet sem. Ezen kívül a patriarchális magyar társadalom rendjébe a cigányság 

belesimult - ha másként nem, mint mulatság tárgya vagy eszköze. Úgy látszik, a cigány 

csupán csapatostul számít kártékonynak, egyedül akár hasznos segítőtárs is lehet. A falu 

jegyzőjétől (1845) az Egri csillagokig (1901) számos regény akad, amely kifejezetten pozitív 

cigány hőst szerepeltet, aki teljes lélekkel szegődik valamely jó ügy szolgálatába. 

(Gondoljunk csak az Egri csillagok Sárközijére!) 

A cigánysággal kapcsolatos konfliktushelyzetek is megjelennek azonban az irodalomban. 

Erre példa Ady Endre Répakapálás című elbeszélése 1906-ból, amelyben a közös 

nyomorúságban is virulens diszkriminációt tapasztalhatjuk, hiszen a parasztlányok nem 

engedik a velük együtt dolgozó két cigánylányt az ő korsójukból inni.169  

                                                
169 Veres András: Cigányok az irodalomban. Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. 
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A tudományos kutatáséról a kultúra, pontosabban az irodalom területére tekintettem ki a 

fenti tanulmány segítségével. Fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a cigányokkal 

kapcsolatosan milyen sztereotípiák és hogyan jelennek meg, illetve öröklődnek át 

generációról generációra az irodalom által. Megfigyelésem az, hogy sajnos a cigányokról - 

mint népcsoportról - mind az európai, mind a magyar irodalom elítélően vélekedik. A 

gyávaság, a lopás, a csalás sztereotípiájával ruházzák fel a cigányságot. Szerencsére akadnak 

olyan egyéni szereplők, akik pozitív karakterként tűnnek fel, de sajnos az előítélet, a 

sztereotípia gyakran megakadályozza, hogy az embert mások egyedileg akarják megismerni 

és megítélni. 

Azt nem vonom kétségbe, hogy hazánkban a kriminalitás egyes embereknél fokozottabb 

mértékben fordulhat elő, vagy akiknél legalábbis magasabb a bűnözés kockázata. Mégis 

világosan kell látnunk a probléma gyökerét, nem szabad genetikailag kódolt faji kérdésre 

terelni a problémát és ezáltal a szőnyeg alá söpörni, mondván - nincs rá megoldás. Be kell 

látnunk, hogy azok, akik bűncselekményeket követnek el, csupán egyes emberek, akik az 

alacsony iskolázottság, az alkoholizmus, a kábítószer, valamely deviáns függőség, vagy éppen 

a gazdasági ellehetetlenülés csapdájába kerültek. Magas számban vannak közöttük cigány 

vagy cigánynak vélt emberek is, de előítéletes, sztereotip gondolkodással és a tudományos 

tények figyelmen kívül hagyásával két hatalmas hibát is elkövetünk. 

Egyrészt a cigányság egészét még inkább szegregáljuk, másrészt azok, akik már ki vannak 

zárva a társadalomból, jóval kevesebb eséllyel tudnak környezetükből kitörni, integrálódni, 

mert a többségi társadalom előítélete, sztereotípiája megakadályozza ezt. Gondolkodásunkat 

le kell csupaszítani minden olyan negatív ismerettől, amit a környezetünktől, a társadalomtól 

kaptunk a cigánysággal kapcsolatosan és figyelembe kell vennünk a tudományos tényeket is. 

Ne csak a bőrszint, az antropológiai jegyeket nézzük, hanem fedezzük fel az egyéni 

embereket is egy népcsoportban! 

Végezetül következzen Tauber István Cigányság és bűnözés című tanulmányából néhány 

gondolat. A szerző, amikor az 1970-es évek közepén elkezdte a cigányság bűnözésének 

problémáival kapcsolatos kutatását, meglepődött, hogy időnként milyen indulatokba, 

szélsőséges véleményekbe, „falakba” ütközött.170 

Az 1970-es évek közepén az MTA és több minisztérium támogatásával lehetőség nyílt 

arra, hogy egy kutatás keretében a szerző választ keressen a cigányság bűnözésével 

kapcsolatosan arra a kérdésre, hogy valóban magasabb arányú és szerkezetileg eltérő-e a 
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cigányság bűnözése a nem cigányokéhoz képest. Ha pedig ez igaz, akkor milyen történelmi, 

szociológiai, pszichológiai tényezők magyarázzák az eltéréseket? 

Mind a hivatalos statisztikai adatok, mind az empirikus vizsgálati eredmények alapján azt a 

következtetést vonta le a szerző, hogy a cigányság bűnözési gyakorisága kb. háromszor, a 

fiatalkorúaké kb. négyszer magasabb, mint az átlagpopulációé. Bűnözésük szerkezete is más, 

mivel az általuk elkövetett bűncselekmények kb. 50%-az erőszakos bűncselekmény. (Ennek 

aránya akkor - az összbűnözésben vizsgálva az elkövetői oldalt - 11-13% volt.) Az átlagnál 

magasabb a fiatalkorú és a női elkövetők aránya. Az ilyen összehasonlítás azonban 

tudományos szempontból semmitmondó, mert az átlagpopuláció és a cigányság 

rétegösszetétele eltérő, azaz szociológiai értelemben nem egynemű sokaságokról van szó. Az 

összehasonlításnak akkor van értelme, ha a cigányság bűnözését egy olyan nem cigány 

populáció bűnözésével hasonlítjuk össze, amelynek rétegösszetétele ugyanolyan vagy 

hasonló, mint a cigányságé. A szerző ezt statisztikai eszközökkel el is végezte kutatótársaival 

együtt és az eredmény végül az lett, hogy nem kaptak lényeges eltéréseket. Tehát a cigányság 

hátrányos helyzetének arányában vesz részt a bűnözésben. Ezt az összefüggést a szerző 

empirikus módszerekkel is bizonyította.171 

Rendőr – roma viszony 

Tarján G. Gábor A rendőr-roma viszony rendőri nézőpontból című tanulmányának 

bevezető gondolataiban kiemeli, hogy olyan rendőri véleményeket idéz, amelyek rámutatnak 

a két csoport viszonyát befolyásoló, mérgező neuralgikus pontokra - a rendőrök 

szemszögéből. Az ország különböző részein, különböző beosztásokban szolgálatot teljesítő 

rendőrök álláspontját foglalta össze a szerző egy tanulmányban. Célja a megjelenő helyes és 

helytelen nézetek, az előítéletek, megalapozatlan általánosítások megismertetése volt, annak 

érdekében, hogy ezeket figyelembe lehessen venni és megfelelő kritikai elemzés alá lehessen 

vetni a rendőrök képzésében. 

A rendőri előítéletek kialakulásában két tényező kaphat fontos szerepet. Egyrészt a roma 

lakosság körében nagyarányú a hátrányos helyzetbe tartozók száma, másrészt az intézkedő 

rendőrök rendszeresen éppen azokkal kerülnek kapcsolatba, akiknek nem egészen sikerült a 

társadalmi beilleszkedés. A szerző megjegyzi, hogy sajnos akad olyan rendőr is, akinek a 

gondolkodásában előítéletes, munkájában pedig az előítélet vezérelte jogszerűtlen 

cselekedetek érhetők utol. 
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A rendőrök általában egyetértenek azzal, hogy elengedhetetlen lenne a cigánysággal 

megfelelő párbeszéd kialakítása. A cigányok nemegyszer vetik a rendőrök szemére, hogy ők 

csak látják, de nem ismerik őket. A nem ismerés vagy ami ennél rosszabb, a félreismerés 

ténye valóban fennáll, azonban ebben maguk a romák is hibásak. Ahhoz ugyanis, hogy 

közelebb kerülhessünk sajátos világuk megismeréséhez, a láttatás engedélye, sorsuk 

megváltoztatásához pedig a felemelkedni vágyás/akarás hajlandósága is szükséges. 

A szerző ismerteti egy rendőr véleményét is a szociálpolitikával kapcsolatban. Ő úgy látja, 

hogy a változó juttatásokra, segélyekre alapozott életvitel a romák jelentős részénél 

kényszermegoldás. A szociális juttatások, a gyermekszületési kedvezmények mind 

hozzájárulnak ahhoz, hogy egyes szülőknek az alkoholra több jut, és a segélyezési napokon 

szinte kizárólag a cigányok töltik meg a kocsmákat. 

A megkérdezett rendőrök nagy része a cigányság alacsony iskolázottságát és hiányos 

neveltetését a problémák neuralgikus pontjának tekinti, hiszen jelentős részüknél a tudásnak, a 

hétköznapi értelemben vett műveltségnek nincs értéke. A roma gyerekek jelentős hányada 

nyolc hónapos, azaz egy tanévnyi hátránnyal kerül iskolába, és ez a hátrány az idő múlásával 

tovább nő. A szülők többsége ha akarna se tudna segíteni gyermekének a felzárkózásban. 

A rendőrök romákról alkotott képét befolyásolják a szakmai érintkezéstől független 

tapasztalatok is. A szerző erre is hoz egy példát. Egy városban új lakásokat épített az 

önkormányzat és a megszüntetés alatt álló cigánytelepről költöztetett be több családot. Így 

került szomszédságba egy rendőr házaspár roma családokkal, és a következőket tapasztalta. A 

lépcsőház rövid idő elteltével hasonlított egy tanyasi istállóra, már csak egy ló hiányzott 

belőle. A fal kéznyomokkal, lábnyomokkal, ráköpködött napraforgómag maradványokkal, a 

talaj állati ürülékkel, csontokkal, használt papír zsebkendővel, cigarettacsikkel volt tele. Ezek 

után az ott lakó nem romák kampányba kezdtek és azt hirdették, hogy milyen jó lenne tiszta 

lépcsőházba hazaérkezni. Mindennek lett is foganatja a rendőr nyilatkozata szerint, mert a 

lépcsőházat már csak kéthetente kell újramázolni. A szerző kiemeli, hogy az ilyen vagy ehhez 

hasonló esetekből levont általánosítás az egész cigányságra rossz fényt vet. 

A tanulmány szerint a rendőrök nem állítják - soha nem is állították -, hogy minden cigány 

bűnöző. Nem beszélhetünk cigánybűnözésről, viszont élő probléma a cigány kisebbséghez 

tartozó elkövetők kérdése. Attól, hogy törvény tiltja kisebbséghez tartozás szerinti 

nyilvántartásukat, a jelenség igenis létezik. Mondhatjuk bármire, hogy az a törvény erejénél 

fogva nem létezik, attól az még nem szűnik meg. A roma emberek által elkövetett 

bűncselekmények igenis problémát jelentenek, éppen azért, mert kisebb létszámuk ellenére - 
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legalábbis a vizsgált területen - annyi bűnelkövető kerül ki közülük, mint a lakosság többségét 

kitevő nem cigány lakosság köréből.172  

Két észrevételem van a fenti tanulmánnyal kapcsolatban. Először is, egyáltalán nem lehet 

mindezek alapján azt a következtetést levonni, hogy minden rendőr előítélettel viseltetne a 

cigányság tagjaival szemben, de természetesen ők is emberek, és ezért közöttük is lehetnek 

olyanok, akikben - szakmai vagy személyes tapasztalatok alapján - a teljes cigánysággal 

szemben előítélet alakult ki. A tanulmány utolsó részében egy rendőr úgy nyilatkozik, hogy 

törvény tiltja a kisebbséghez tartozás szerinti nyilvántartást. Kérdés, hogy akkor honnan 

következtetett mégis arra, hogy a cigányság kisebb létszámától függetlenül annyi bűnelkövető 

kerül ki közülük, mint a nem cigány lakosság köréből? 

Tovább vizsgálva az összefüggéseket, azt, hogy milyen okok vezethettek oda, hogy 

napjainkban egy általános cigánybűnözés kifejezés él a társadalomban, most azt kutatom, 

hogy az előítéletességnek lehet-e az a következménye, hogy a bűnüldözők többsége 

antropológiai tulajdonságok alapján választja ki az igazoltatás/eljárás alanyát. Mit jelent az 

etnikai profilalkotás és mik a következményei?  

Vizsgálódásomat a profilalkotás fogalmának meghatározásával kezdem. A profilalkotás a 

bűnüldözés területén elfogadott és legitim eszköz a lehetséges elkövető 

személyiségtípusának/személyiségképének megalkotására, amelynek révén a 

nyomozóhatóság a rendelkezésre álló hiányos információk segítségével - a hatékonyabb 

bűnüldözés érdekében - a potenciális bűnelkövetők körét le tudja szűkíteni. Ennek egyik 

példája az 1940-50-es években New Yorkban végrehajtott robbantás sorozat volt. Az 

ismeretlen elkövető több tucat bombát helyezett el színházakban és vasútállomásokon. Dr. 

James A. Brussel, New York-i pszichiáter klinikai tapasztalatai alapján elkészítette az 

ismeretlen elkövető személyiségrajzát: paranoiás, gyűlölte az apját, az anyja gyötrően szerette 

őt, Connecticut államban él, testalkata átlagos, középkorú, külföldön született, római 

katolikus, egyedülálló, anyjával vagy leánytestvérével él, kétsoros öltönyt visel. Később a 

rendőrség elfogta George Metesky elkövetőt, akire a leírás pontosan ráillett, még a kétsoros 

öltöny is stimmelt. 

Napjainkban a profilalkotás módszere deduktív vagy induktív. Az induktív módszer a 

hasonló bűncselekmények elkövetőiről rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján alkotja 

meg az átlagos elkövető személyiségprofilját. A deduktív profilalkotás a - főként a helyszínen 

                                                
172 Tarján G. Gábor: A rendőr - roma viszony rendőri nézőpontból. In Belügyi Szemle 2004, 52. évfolyam. 2-3. 

szám, 214-227. o. 



 136 

talált - bizonyítékok alapján következtet az elkövető tulajdonságaira. A profilalkotás a 

bűnüldözés egyik bevált eszköze. 

 Az etnikai profilalkotás az etnikai vagy faji hovatartozás ismérvein alapuló kiválasztással 

jár, ami a gyakorlatban úgy jelentkezik, hogy az intézkedő rendőrök külső jegyek alapján 

választják ki, kit igazoltatnak, kit vesznek őrizetbe, vagy kivel szemben alkalmaznak 

valamilyen egyéb intézkedést. E módszer összefüggést feltételez egyes tulajdonságok és 

bizonyos bűncselekmények elkövetése között, tehát azt vélelmezi, hogy meghatározott külső 

jegyekkel rendelkező emberek nagyobb valószínűséggel követnek el bizonyos fajta 

bűncselekményeket.173  

A közelmúlt perei közül kiemelkedik az Egyenlő Bánásmód Hatóság által egy jegyző 

jelzése alapján hivatalból kezdeményezett, a Magyar Helsinki Bizottság, mint közérdekű 

igényérvényesítő részvételével a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság ellen lefolytatott 

eljárás, amely a rimóci roma lakossággal szemben alkalmazott aránytalan rendőrségi 

intézkedési gyakorlat miatt folyt 2012-ben, amelynek során az etnikai profilalkotás néven 

ismert rendőrségi gyakorlat értékelése egy kvázi bírói hatóság elé került. 

A szerzők álláspontja szerint a kisebbségeket érintő hátrányos megkülönböztetés lehet 

nyilvánvalóan törvénysértő, szándékos magatartás, de látszólag jogszerű eljárás 

következménye is. Ez utóbbi kategóriába tartozik az etnikai profilalkotás vagy etnikai 

ismérveken alapuló kiválasztás, azaz az etnikai hovatartozás és a kriminalitás feltételezett 

összefüggéseire épülő, az egyes nemzeti, etnikai, vallási csoportok fokozott ellenőrzését 

eredményező rendőrségi eljárás, amely nem igényel ugyan egyéni rasszista vagy xenofób 

szándékot, mégis hátrányos megkülönböztetést eredményez. Tehát az intézkedés a célszemély 

- esetleg vélt – nemzeti-etnikai-faji hovatartozásán alapul, nem pedig a hagyományos 

gyanúokok egyikén. „A Magyar Helsinki Bizottság (MHB) az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

(EBH) előtti, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal szembeni ügyében megfogalmazott 

álláspontja szerint Rimócon a kerékpárok felszerelési hiányosságai miatt kiszabott helyszíni 

bírságok nyolc hónapra kiterjedő vizsgálata és a megbírságolt személyek feltételezett etnikai 

hovatartozásával történő összevetése alapján megállapítható, hogy a rendőrség közvetlen 

hátrányos megkülönböztetést alkalmazott a kerékpárral közlekedő helyi illetőségű romákkal 

szemben.”174  

                                                
173 M. Tóth Balázs: Az etnikai profilalkotás a bűnüldözésben, in BUKSZ, 2010, 353-361. o., interneten: 

http://epa.oszk.hu/00000/00015/00060/pdf/08prob.toth.pdf (letöltés ideje: 2013. április 28.) 
174 Ivány Borbála – Pap András László: Rendőri etnikai profilalkotás az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt. 

Interneten: http://www.fundamentum.hu/sites/default/files/12-3-11.pdf (letöltés ideje: 2013. május 3.) 
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Az eljárás során alkalmazott stratégia és az érvelés alapjául szolgáló vizsgálat unikális 

módszertana ismertetésétől most eltekintek. A vizsgálat alapján a következő eredmények 

születtek. Az eljárások etnikai aránytalanságát mutatja, hogy a kerékpár felszerelésének 

hiányosságai miatt kiszabott helyszíni bírságok tekintetében a 36 rimóci lakosból 35 

feltételezhetően roma volt. A fentiekből következően tehát egyértelműen valószínűsíthető, 

hogy a rendőrség a vizsgált időszakban – egy személy kivételével – kizárólag romákra szabott 

ki helyszíni bírságot a „kerékpár felszerelésének hiánya” szabálysértés miatt, ami 97,2%-os 

arányt jelent. 

Az ügy végül egyezséggel zárult. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság által jóváhagyott 

egyezség szerint a lefolytatott bizonyítási eljárásban megállapítást nyert, hogy az önmagukban 

jogszerű és szakszerű egyedi rendőri intézkedések összeadódó hatása etnikai 

aránytalanságokat eredményezhetett, ami ugyanakkor az egyedi rendőri intézkedések 

vizsgálata alapján a főkapitányság részéről a helyszíni bírsággal sújtott személyek 

nemzetiségi besorolására vonatkozó adatok kezeléséhez elengedhetetlen törvényi 

felhatalmazás hiányában az erre vonatkozó adatok ismerete nélkül nem volt feltárható és 

ezáltal észlelhető. A fentiek jövőbeli elkerülése érdekében a főkapitányság a Szécsényi 

kistérségben közterületi szolgálatot teljesítő állományából legalább 5 rendőrt, továbbá a 

főkapitányság teljes területéről további legalább 15 rendőrt delegál az Egyenlő Bánásmód 

Hatóság által tartott háromnapos antidiszkriminációs tréningre. A megyei baleset-megelőzési 

bizottság pedig az egyezség alapján vállalja, hogy a kerékpárokhoz az előírt és szükséges 

eszközöket (csengő, első és hátsó világítás, láthatósági mellény) biztosítja a nemzetiségi 

önkormányzat számára.175  

Ahogy olvashattuk, van tehát példa arra, hogy a bűnüldöző személyek olyan külső 

tulajdonságok alapján választják ki az igazoltatás alanyait, mint például a barna bőr, a fekete 

haj, a színes ruházat, amelyek alapján megkülönböztethetőek a cigányok a nem cigányoktól. 

„Bűnös romák” 

„A bűntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés, mint végső eszköz” 

tanulmánykötetben Kerezsi Klára és Gosztonyi Márton „Roma is? Szegény is? Bűnös is?” 

című kutatásukban a romák és a bűnügyi statisztika összefüggésével kapcsolatosan a szerzők 

megállapították, hogy a bűnügyi statisztika legutóbb magyar országon, a szocializmus idején, 

1971 és 1989 között vette számba külön a cigány származású bűnelkövetőket. Napjainkra az 

                                                
175 U.o. 
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adatvédelmi rendszer jogszabályai ezt már nem teszik lehetővé. Így ilyen adatnyilvántartás 

ma már nem létezik, az etnikai hovatartozásra vonatkozó adatrögzítésre sem a bűnüldözés, 

sem az igazságszolgáltatás, sem a büntetés-végrehajtás során nem kerül sor. A tanulmány 

szerzők álláspontja szerint kizárt a létjogosultsága a közbeszédben „cigánybűnözés" fogalom 

használatának, mivel a települési bűnözési mutatókat nem a cigány népesség feltételezett 

bűnelkövetési hajlamai befolyásolják. 

 A kérdés tehát, amelyre a választ keresik a tanulmányukban, így hangzik: van-e 

összefüggés a romák integráltsága és a bűnözés települési adatai között? Másként 

megfogalmazva, a magyarországi településeken vajon ott van-e a legmagasabb arányú 

bűnözés, ahol a legnagyobbak a társadalmi távolságok? Vagy éppen ellenkezőleg, a szegregált 

vagy lemaradó települési környezetben kedvezőtlenebbek-e a bűnözési mutatók? Igazolható-e 

az a feltételezés, hogy a társadalomszerkezeti lejtő alján nemcsak a társadalmi létfeltételek 

rosszabbak, hanem a nyomás is nagyobb a deviancia irányába is? A kutatásban az a hipotézis 

fogalmazódott meg, hogy azokban a lokális társadalmakban, ahol a helyi vezetés 

„emberszámba veszi” a cigányokat, nem törekszik semmi féle szegregációra, ott sokkal 

kedvezőbb az együttműködés, csökkennek a társadalmi különbségek, a cigányok kevésbé 

marginalizálódnak, ennek következtében nincsenek etnicizálódó együttélési problémák. A 

kutatási kérdések konkrétan annak meghatározására irányultak, hogy a mai magyar 

társadalomban hol van/vannak azok a szimbolikus kereszteződés/kereszteződések, ahol a 

romaellenes érzelmek kikristályosodnak. A probléma feltárása érdekében a roma népességű 

települések kriminálstatisztikai adatainak felhasználásával ún. desk research-öt végeztek a 

szerzők. 

Az adatok elemzésénél az általánosból kiindulva mutatták ki a szerzők az egyedit, azaz az 

országos statisztikai adatokat bontották le a helyi települések szintjéig, és keresték meg azokat 

a helyi sajátosságokat, amelyek a helyi bűnözés jellegzetességeit befolyásolják. A 

magyarországi bűnözés vizsgálatát a roma népességgel kapcsolatos elérhető 

társadalomstatisztikai adatok felhasználásával végezték el. Ehhez három forrást használtak: a 

népszámlálás adatait, a kriminálstatisztika adatait, és a társadalomstatisztikai adatokat. A 

vizsgálatok a 2001. és a 2011. évekre vonatkozóan lettek elvégezve. A népszámlálás ebben a 

két évben zajlott Magyarországon, a cenzus adatai gazdag információs bázist biztosítottak a 

bűnözést befolyásoló társadalmi folyamatok értelmezéséhez. Az adatokat országosan, illetve 

megyékre és településekre lebontva vizsgálták. A hivatalos kriminálstatisztika is 

rendelkezésre állt a vizsgált években, amely az összes magyarországi település bűnözési 

adatait tartalmazta aggregált formában. A társadalomstatisztikai adatok eléréséhez az MTA 



 139 

Kisebbségkutató Intézetében Tóth Ágnes és Vékás János által folytatott „A magyarországi 

cigányság társadalmi integráltságának területi különbségeit befolyásoló tényezők vizsgálati 

módszertana" című kutatási adatok és anyagok lettek felhasználva. A Tóth - Vékás kutatás 

során makroszintű változók mentén, települési adatok segítségével vizsgálta a roma kisebbség 

társadalmi integráltságának lehetséges indikátorait, a vizsgálatba olyan 513 település került 

be, amelyek esetében több mint 100 ember vallotta magát cigánynak. 

Ennek az 513 településnek a vizsgálatát vállalta Kerezsi Klára és Gosztonyi Márton, 

elemezve, hogy az eltelt 10 év folyamán történtek-e változások, illetve a romák települési 

részarányának nagysága milyen kapcsolatban van a településen elkövetett bűncselekmények 

jellegzetességeivel. 

Az első különbség az volt, hogy az 513 településből már csak 500 települést lehetett csak 

megtalálni a 2011-es kriminálstatisztika adatbázisban, mivel ezekben a településekben a 

népszámlálás évében nem követtek el egyetlen bűncselekményt sem. Itt még fontos 

megemlítenem, hogy habár Magyarországon 3200 település van, az 513 elemű minta felöleli a 

regisztrált bűnözés 3/4-ét és az ismertté vált bűnelkövetők 2/3-át. 

A szerzők kutatásaiknak konklúziójaként megjegyzik, hogy figyelemre méltó, hogy 2001-

ben a vizsgált mintában az ismertté vált bűncselekmények 56%-át olyan településeken 

követték el, ahol a roma népesség megoszlása még az 1%-ot sem éri el. 79%-át olyan 

településeken, ahol a roma népesség létszáma nem éri el a 2%-ot, és 93%-át olyan településen 

követték el, ahol a roma népesség aránya 5% alatti. Ez 2011-ben valamennyire változott, de 

az ismertté vált bűncselekményeknek még mindig 87,6%-át követték el olyan településeken, 

ahol a romák megoszlása nem érte el az 5%-ot. Így kiderült, hogy az adatok alapján a hazai 

bűncselekmények túlnyomó többségét nem a roma népesség lakta területeken követték el. 

Megállapították a szerzők, hogy Budapesten és a vidéki nagyvárosokban követik el a 

legnagyobb arányban a bűncselekményeket, ebben a kérdésben a kutatók hasonló eredményre 

jutottak, mint a városi bűnözést vizsgáló hazai és nemzetközi kriminológiai kutatások. A 

tanulmány egyik fontos kimutatása, hogy a bűnözés volumenét adó hazai településeken a 

roma lakónépesség aránya elhanyagolható. 

Végső megállapításként kijelentik, hogy a magyar országon élők 6%-a él többszörös 

kirekesztett viszonyok között, és ez az érték a romák esetében 37%. Összességében 

Magyarországon 600-800 ezer fő közé teszik a tartósan leszakadt, mélyszegénységben élő, 

kirekesztődött népesség számát, ebből egynegyed - egyharmad roma. A szerzők jelen 

kutatásukban megállapították, hogy csupán az első lépéseket tették meg a problémák 

kriminológiai szempontú feltárásában. Fontosnak vélik, hogy további kutatások tisztázzák, , 
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hogy hol vannak azok a szimbolikus kereszteződések és határok a társadalomban, amelyek 

mentén a romaellenes érzelmek, illetve az interetnikus konfliktusok kikristályosodnak. A 

szerzők véleménye szerint szükséges lenne végre szembenézni azzal, hogy a hazai bűnözést a 

települési fejlettség, a zsúfoltság, az anonimitás, a számosabb bűnelkövetési alkalom 

generálja, és nem egy kisebbségi népcsoport feltételezett bűnelkövetési hajlama. 176 

Romák a büntető eljárásban 

A Csorba József, Farkas Lilla, Lőrincz Veronika és Loss Sándor által 2002-ben 

megjelentett „A törvény előtti egyenlőség elve a büntetőeljárásban” című tanulmányban, az a 

kérdés vált a kutatás tárgyává, hogy vajon a bűntetőeljárásban és esetlegesen a büntetés 

kiszabása során érvényesülhetnek-e más elvek a roma és a nem roma terheltek 

vonatkozásában. Ez egy próbakutatás, mely a kérdés megválaszolása mellet, a fő kutatás előtti 

módszertani tisztázást, finomítást segítheti elő, illetve azokat a nehézségeket volt hivatott 

feltárni, amelyeket a bíróságokkal való kapcsolatfelvétel és az akták megfelelő kezelése 

rejtett.  

A szerzők hangsúlyozzák, hogy ez a próbakutatás csak egy kis elemszámú, 146 aktát 

magában foglaló elemzést tett lehetővé, de ebből a mintából is világossá vált, hogy a 

büntetőeljárás során szemléltethetőek olyan szakaszok, melyekben szociológiai és statisztikai 

módszerekkel kimutatható szignifikáns különbség a roma és nem roma terheltek mutatói 

között. 

A börtönökben lévő cigány elítéltek számáról komoly viták, elméletek születtek ezzel 

kapcsolatosan a tanulmány két magyarázatot ismertet: az első magyarázat, hogy a cigányok 

etnikai, szociokulturális vagy gazdasági okokra visszavezethetően nagyobb arányban hajlanak 

a bűnözésre, mint a nem cigányok.  A másik vélemény szerint a bűnüldözés valamennyi 

szereplője többek közt a rendőr, az ügyész, a bíró, de még a feljelentő és a tanú is nyílt vagy 

látens rasszista. E hipotézisek valóság tartalmát, miszerint hogy a büntetőeljárásban van-e 

vagy sem szerepe az etnikai diszkriminációnak, egy személytelenített objektív módszerrel 

próbálják igazolni illetve megcáfolni a kutatás készítői. A próbakutatás során olyan mutatókat 

hoztak létre az adatokból, amelyek a bánásmódbeli különbséget világíthatják meg, ezért 

alapvetően az etnikai csoporthoz tartozáshoz kötődnek.  

                                                

176 Kerezsi Klára - Gosztonyi Márton: Roma is? Szegény is? Bűnös is?, in: Borbíró Andrea, Inzelt Éva (szerk.): A 
büntető hatalom korlátainak megtartása: a büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin 
tiszteletére, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014., 235-273. o 



 141 

A mintákat az alábbi bűncselekménytípusokból választották: lopás vétsége, lopás bűntette és 

rablás. Összesen 146 akta elemzésére került sor, ebből Budapesti bíróságokról 70, egy 

megyeszékhelyi városi bíróságról 76 ügy lett kiválasztva. Budapesti ügyek közül 35-nek, a 

vidékiek körében 34-nek az elkövetője volt cigány származású. 

A szerzők fontosnak tartották kiemelni, hogy a kicsi elemszám és a reprezentativitás 

hiánya miatt szakmai szempontból csak erős korlátok között védhetők a kezdeti eredmények, 

állításaikat csak egy országos reprezentatív vizsgálat lefolytatásával lenne lehetséges biztosan 

igazolni illetve cáfolni. 

A próbakutatás néhány eredményét, következtetését ismertetem az alábbiakban: 

Az előzetes letartoztatással kapcsolatosan, megállapításra került, hogy a cigányok átlagosan már az 

eljárás 102. napján előzetes letartóztatásba kerülnek, ezzel szemben a nem cigányok pedig csak a 179. 

napon. Ehhez még azt az adatot is fontosnak vélik a szerzők hozzárendelni, hogy amennyiben 

a terhelt cigány származású, akkor az eljárás hosszabb ideig tart, ebből az következik, hogy a 

cigányok több időt is töltenek előzetes letartóztatásban. Az előzetesben töltött napokkal 

kapcsolatban a próbakutatás kimutatta, hogy a cigányok 385 napot, a nem cigányok 232 napot 

töltenek átlagosan előzetesben, ez 5 hónap különbséget jelent a két csoport közt. A cigányok ügye 

átlagosan a 237. napon, míg a nem cigányoké az eljárás megindulását követő 190. napon kerül 

bírósági szakba. Ennek az egyik következménye, hogy az eljárás elhúzódásával komolyan 

megnőhet a jogerős ítélet nélkül előzetes fogva tartásban töltött idő. A bírósági szak hossza a 

cigányok esetében átlagosan 511 napig tart, a nem cigányoknál 365 nap. A kettő közötti 

különbség 146 nap, itt is közel 5 hónapos különbség figyelhető meg. 

Ugyanezen szakaszban az egyes bűncselekménytípusok esetében a különbségek a 

következők: a lopás vétségének elbírálásakor nem mutatkozik szignifikáns különbség; a lopás 

bűntette esetében átlagosan 8 hónappal, míg a rablás bűntette esetében több mint 10 hónappal tovább tart 

a cigány elkövetők ügyeinek elbírálása. 

A teljes eljárás a cigányok esetében, az eljárás megindításától az elsőfokú ítélet meghozataláig 

átlagosan 753 napig, a nem cigányoké 550 napig tartanak, ez közel 7 hónappal hosszabb ideig tartó 

bizonytalanságot jelenthet a cigány elkövetők számára. A letöltendő szabadságvesztés tartama 

vizsgálata esetében, amikor a kutatók csak a letöltendőként kiszabott szabadságvesztés 

büntetéseket vetették össze, azt a különbséget találták, hogy a cigányokra átlagosan 185 

nappal hosszabb idejű büntetést szabtak ki, ez félévnyi különbséget jelent. 

Az elkövetési érték alakulásának vizsgálatánál világossá vált, hogy a nem cigány elkövetők 

esetében az elkövetési érték a duplája volt a cigányok ügyeiben tapasztaltnak, ez 

pénzösszegben kifejezve, a nem cigányoknál átlagosan 326 ezer, illetve a cigányok 
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esetében152 ezer forint. Ehhez képest a szerzők érdekesnek tartják, hogy a kiszabott 

szankciók súlya pontosan fordítottan arányosan alakult!  

Az egyes bűncselekménytípusoknál a következő módon alakultak a kiszabott büntetések: 

 Lopás vétsége esetén a cigány elkövetők átlagosan 2 hónappal hosszabb tartamú 

szabadságvesztést kaptak. Lopás bűntette esetén a kiszabott időtartamok nem mutattak 

szignifikáns eltérést. A rablás bűntetténél figyelhető meg a legnagyobb különbség, az adatok 

alapján a cigány elkövetők rablás bűntette miatt átlagosan 343 nappal hosszabb tartamú 

büntetést kapnak, ami közel 1 év különbség.177 

Romák felülreprezentáltsága a büntetésvégrehajtásban 

A fenti kutatás eredményeivel megegyező következtetésre jutott Póczik Szilveszter is a 

„Cigányok és idegenek” című tanulmánykötetében, a cigányság, mint közbiztonsági és 

bűnmegelőzési probléma fejezetében: 

Megállapítása szerint abban, hogy a cigányság a büntetés-végrehajtási intézetekben messze 

felülreprezentált, szerepet játszhat az is, hogy a bűnüldözés ismert szervezetszociológiai 

okoknál fogva, elsősorban a legvédtelenebb, a társadalmi közmegítélés által legmegvetettebb 

rétegek, illetve a társadalom biztonságérzetét leginkább gyakran csak esztétikailag irritáló 

csoportok ellen irányul. Ezen irányba hathat az is, hogy a rendőrség és a bíróság semmivel 

sem kevésbé, sőt egyes álláspontok szerint sokkal inkább rabja bizonyos előítéleteknek, mint 

a társadalom többi tagja, és ez intézkedésein is megfigyelhető. Ez utóbbit a 90-es évek 

közepéig megkísérelt intézkedések sem tudták nagymértékben megváltoztatni. Csupán 

kevésbé átgondolt és elszigetelt próbálkozások történtek a diszkrimináció leküzdésére és a 

jogegyenlőség érvényesítésére, mint például Szolnokon és Szegeden, ahol megkísérelték 

megismertetni a közrendőrt is a cigányság problémáival illetve a cigányságot is bevonni a 

közrend védelmébe. Továbbá még ezek közé sorolható az a belügyminiszteri intézkedés is, 

amely 1990-ben emberjogi megfontolásból eltörölte a cigánybűnözés fogalmát és 

megszűntette statisztikai nyilvántartását. Az intézkedéssel antidiszkriminációs szempontból 

messzemenően egyetért a szerző. Emellett viszont megjegyzi, hogy ugyanakkor kénytelenek 

vagyunk tudomásul venni, hogy a cigánybűnözés fogalmának törlése nem szűntette meg a 

                                                
177 Csorba József – Zádori Zsolt – Farkas Lilla – Loss Sándor – Lőrincz Veronika: A törvény előtti egyenlőség 

elve a büntetőeljárásban. Egy kutatás problematikája. In: Fundamentum, 1. szám, 2002, 125-136. o.  
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diszkrimináció lehetőségét, hanem csupán beszédtabuvá tette, és ilyen módon, végső soron 

szőnyeg alá söpörte a problémát.178 

Ladányi János és Szelényi Iván álláspontja szerint a kisebbségkutatásban nincsenek olyan 

fogalmak, kutatási módszerek, amelyek alkalmazása egységes lenne minden területen, erre két 

okot is említenek a kutatók. Az egyik az, hogy Magyarországon a kisebbségek nagyon 

heterogének, így például markánsan különbözik egymástól a hazai német és a hazai cigány 

kisebbség, és ezért nagyon kevés olyan fogalom, kutatási módszer van, amelyet ezek 

kutatásával kapcsolatban többé-kevésbé egységesen lehetne alkalmazni. A másik ok pedig az, 

hogy a magukat kisebbségkutatónak nevezők nagyon különböző indítékokkal és nagyon 

különböző módszerek segítségével közelítenek a vizsgált problémákhoz. A fentiek miatt 

gondolták úgy a kutatók, hogy kisebbségkutatás mint egységes kutatási terület nem létezik. 

A szerzők véleménye szerint az emberek a történelmi változások miatt is az identitásukat a 

korábbinál kevésbé a társadalmi osztályokhoz való tartozásban vélik megtalálni, annál inkább 

az olyan öröknek, vagy legalábbis sokkal tartósabbnak feltételezett kategóriákhoz térnek 

vissza az identitáskeresésben, mint nemzet, etnikum, rassz vagy vallás. Ez lehet egy 

magyarázata annak, hogy a rendszerváltást követő periódusban erősen felértékelődött az ún. 

kisebbségi témájú kutatásoknak a jelentősége. Az is megfigyelhető, hogy napjainkban a 

különböző etnikai töltetű mozgalmaknak az intenzitása jelentős mértékben megnövekedett, és 

a politikai harcoknak a jelentős része is etnikai konfliktusokban bontakozik ki. 

A szerzők ehhez a kérdéshez két fontos fogalom megismertetését illetve értelmezését, 

helyes alkalmazását tartották elengedhetetlennek. Egyrészt Magyarországon bevezették az 

underclass fogalmát, másrészt felhívták a figyelmet az általuk cigány kategória definiálása 

körüli vitára. Az underclass fogalmát azért látták szükségesnek meghonosítani, mert 

elengedhetetlenné vált reagálni a szegénység jellegének radikális átalakulására a 

posztkommunista átmenet során. 

Mert míg a rendszerváltás előtti szegénység fogalma elsősorban egyenlőtlenségi 

kategóriákkal leírható jelenség volt, addig az a szegénység, amely a rendszerváltás óta alakult 

ki hazánkban, az elsősorban strukturális probléma, mindenekelőtt azért, mert a szegényeknek 

egy része, mintegy feleslegessé vált a kialakulófélben lévő munkamegosztás rendszerében. 

Míg a rendszerváltás előtt a legszegényebbek a társadalmi hierarchia legalján helyezkedtek el 
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– ezt fejezi ki az alsó osztály (lower-class) kategória – ezt követően a rendszerváltás után 

mintegy a társadalom alá, a társadalmon kívülre szorultak, és társadalmi kirekesztettségük 

mellé nagyon súlyos gazdasági kirekesztettséget is kaptak, ennek a megfelelője az angol 

underclass kifejezés. 

Ezt a fogalmat a szerzők Julius Wilsontól vették át, mert nagyon hasonlónak tűnt nekik az 

észak-amerikai posztindusztriális társadalmakban feleslegessé váló, főleg az afro-amerikai 

underclass és a posztindusztriális, illetve posztkommunista átalakulás során az 

államszocialista nagyipar megszűntével feleslegessé váló, cigányok által erősen 

felülreprezentált népesség esetében végbement változás. 

A „ki a cigány?” vitával kapcsolatban azt tartják a szerzők a leglényegesebbnek, hogy már 

Magyarországon sem lehet a népességet egyértelműen „cigányokra” és „nem cigányokra” 

szétbontani, és – legalábbis tudományos közegben – nem lehet egyedül abban az értelemben 

beszélni a roma népességről, hogy kik azok, akiket többé-kevésbé következetesen 

lecigányoznak. Nem jelenthető ki, hogy a cigányok és nem cigányok között teljes az 

egyetértés abban, hogy kit tekintenek cigánynak, azaz az a megállapítás, hogy az öndefiníció 

és a társadalmi többség által konstruált cigány népesség egybeesne egymással, hiszen minden 

kutatás azt mutatja, hogy az eltérés igen számottevő, mintegy 2,5–3-szoros.179 

Dubcsik Csaba sem talál semmi meglepőt tanulmányában abban, hogy a magyarországi 

cigányok felülreprezentáltak a börtönnépességben. A szerző mégis igazán azt tartja érdekes 

kérdésnek, hogy milyen összefüggésben van az a társadalmi helyzet, amelyből ez a 

felülreprezentáltság fakad, az ún. „cigánybűnözés" kategóriájával. A következő kérdések 

merülnek fel ebből kifolyólag: Túl sokszor tapasztalják az emberek, hogy a cigányok 

gyakrabban bűnöznek, mint a többiek, s ezekből a tapasztalatokból vonnak le induktív 

következtetéseket? De akkor miért nem foglalkoznak ilyen módon az emberek más csoportok 

felül- vagy alulreprezentáltságával? Példaként a szerző rákérdez, hogy miért nincs szó például 

férfibűnözésről? Mivel napjainkban a jogerősen elítéltek között, a megfelelő korú lakossághoz 

képest 7-szer annyi férfi van, mint nő, logikusan ez is lehetséges lenne. Miért nem beszélünk 

ennek ellenére férfibűnözésről?  

A megfelelő korú lakossághoz viszonyítás nem volt véletlen, mivel feltételezi a szerző, 

hogy a bűnelkövetők között felülreprezentáltak a fiatalabb korosztályok a nyugdíjaskorúakhoz 

képest. Ezt vizsgálva a romák várható élettartama 5-10 évvel rövidebb, illetve, hogy jóval 

                                                
179 Ladányi János – Szelényi Iván, Ankét a kissebségkutatás helyzetéről, in REGIO. Kisebbség, Kultúra, Politika, 
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több körükben a gyerek és a fiatal, már pusztán a korfa különbségei miatt felülreprezentáltak 

lennének a cigányok a bűnelkövetők körében. 

Ezzel a szerző nem azt állítja, hogy pusztán az előbbiekben bemutatott demográfiai 

különbség a bűnözési ráták különbségének egészét magyarázná, fontosnak tartja, hogy azok 

akik a „cigánybűnözés" kategóriájával kapcsolatos kutatásokat végez, az vegye figyelembe 

ennek kereszthatását is.180 

A „cigánybűnözés” mítosza, és ami mögötte van 

Ha e népcsoporttal kapcsolatos téziseken elmélkedünk, ismernünk kell a cigányság pontos 

meghatározását, azt, hogy kik tartoznak ebbe a csoportba, szubjektív vagy objektív alapon 

történik-e annak megállapítása, hogy kik azok az emberek, akik ide tartoznak, és kik azok, 

akik nem. 

Napjainkban a társadalmi lélektan kevés területének van olyan nagy szakirodalma, mint az 

előítélet kérdéskörének. E téma társadalmi és politikai fontossága Európa történelmének egyik 

kulcsélményére, a faji gondolat kibontakozására vezethető vissza, amely nemzedékek 

szemléletét mérgezte meg, ezáltal embermilliók szervezett és államilag adminisztrált 

meggyilkolásához vezetett. Emberek egymás elleni uszításához, a diszkrimináció és egyéb 

bűntettek látszólagos legitimálásához, a másokat üldöző személyek és társadalmak tiszta 

lelkiismeretének megteremtéséhez azóta is nélkülözhetetlen az előítélet léte. Ez egyaránt 

érvényes a dél-afrikai apartheidre, a bosnyákok és albánok elleni szerb hadviselésre, az 

idegen-ellenességre, a nemzeti előítéletre, és természetesen az Európa számos országában 

megtalálható cigányellenességre. Tomka Miklós kijelenti, hogy érdemes és kell is foglalkozni 

az előítéletesség jelenségével, mind az előítéletes személyek emberiességének, humanitásának 

megteremtése, mind az előítéletesen kezelt és ezzel hátrányos helyzetbe hozott személyek és 

csoportok érdekében.  

Az első pillanatban nyilvánvalónak, érthetőnek s ennek megfelelően könnyen kezelhetőnek 

tűnik az előítélet fogalma, még talán annak hatásmechanizmusa is. Eredeti jelentése szerint 

„előzetesen rögzített ítélet”, amely egyaránt lehet pozitív és negatív is. Többnyire mégis egy 

csoporttal, vagy annak tagjaival szembeni negatív, előnytelen, elítélő véleményeket és 

beállítottságot szokás előítéletnek hívni. Előítélet alatt a társadalmilag közvetített, sematikus, 

sztereotip, rögzült hiedelmeket értjük, amelyeket képviselőik nem vizsgálnak meg sem a 

logika, sem a tapasztalat kritikai oldaláról. Általában a valódi, konkrét tapasztalatok jogtalan 
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túláltalánosításának eredménye. Ez a fajta gondolkodás nem veszi figyelembe a valóságban 

létező sokféleséget és különbözőségeket, és ezáltal súlyosan igazságtalan az egyes és egyedi 

emberrel szemben.  

A cigány népcsoport tagjait születésük alapján s gyakran születésüktől fogva olyan negatív 

megítélésű kategóriába sorolják, ahonnan jóformán lehetetlen kitörni. Az előítéletes 

gondolkodás gyakran figyelmen kívül hagyja a csoport sajátos adottságait, és ezzel szinte 

előre programoz olyan konfliktusokat, amelyekből az érintettek számára ismét a társadalomtól 

való elkülönülés következik.181   

                                                
181 Tomka Miklós: Vélemények, (elő-)ítéletek, társadalom, in Belügyi Szemle, 47. évf. 7-8. sz./1999, 3-14. o. 
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Kérdőíves kutatás a romák és a bűnözés kapcsolatának vizsgálatához 
 

Disszertációm ezen fejezetében arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen hatással 

van a szegregáció a bűncselekmények elkövetésének alakulására.  

Egyrészt tudományos publikációkat, szakértői véleményeket, illetve jogszabályok szövegét 

elemzem, hogy a tudományos élet már meglévő válaszai közül megtalálhassam az általam 

kutatott terület szempontjából leginkább megfelelőket. 

Kérdőíves felmérés során gyűjtöttem adatokat. A kérdőíveket kétféle csoport töltötte ki. 

(Mindkét esetben biztosítottam a válaszadók anonimitását. Először is bárki számára 

hozzáférhetővé tettem egy 10 kérdésből álló kérdőívet, amelyet egyetemi levelezőlistákon, 

közösségi oldalakon, több nyilvános portálon is megosztottam. Így online, vagy a kérdőívet 

hagyományos módon kitöltve is válaszolhattak a kérdésekre. (1. Melléklet) 

A másik csoportot a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

fogvatartottjai alkották, akik a kérdőívet önkéntes alapon töltötték ki. (2. Melléklet) Mivel 

kérdéseimre nagyon kevés válasz érkezett, így a kutatás reprezentatívnak közel sem 

tekinthető. Erre tekintettel a kapott válaszokat a tudományosan elfogadott véleményekkel 

ütköztetem/hasonlítom össze. A büntetés-végrehajtásban gyűjtött válaszokat a dolgozat végén 

külön elemzem. 

Az első kérdés, amelyre keresem a választ: Ön szerint ki/kik tartoznak a cigány/roma 

nemzetiséghez? Ennek vizsgálatát elengedhetetlennek tartom, mert a további kutatáshoz 

először is tisztázni kell, hogy kik, és milyen ismérvek alapján tartoznak a vizsgált csoportba. 

Ladányi János és Szelényi Iván Ki a cigány? című tanulmányában arra a kérdésre keresi a 

választ, hogy „ki a cigány? Mekkora a cigány népesség száma és aránya az összlakosságon 

belül?”182 A szerzők szerint ezek a kérdések már hosszú ideje foglalkoztatják a cigánysággal 

foglalkozó kutatókat és a közvéleményt is, és „e tanulmány legprovokatívabb előfeltevése, 

hogy ezek tudományos igénnyel megválaszolhatatlan kérdések.” Bizonyosan megállapítható, 

hogy egy meghatározott időpontban, ilyen vagy olyan szempontok szerint ki tartja magát 

romának. Az is mérhető, hogy a társadalom egy-egy, többé-kevésbé önkényesen vagy 

véletlenszerűen kiválasztott csoportja kit tekint cigánynak. Így empirikus kutatások 

eredménye alapján felrajzolható számtalan „mentális térkép", a cigányság definíciójának, 

illetve öndefiníciójának legkülönbözőbb, egymást átfedő körei. Így azonban egészen eltérő 

nagyságú, és társadalmi összetételű népességet lehet ebbe az etnikumba sorolni. 
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Ha dönteni kell, hogy a különböző definíciók közül melyik lehet az „igazi", akkor csak 

politikai-ideológiai ítéletek születhetnek. Ezek egyáltalán nem feleslegesek. Abból a 

szempontból azonban, hogy mi az „igazságtartalmuk", a szerzők véleménye szerint nem 

értékelhetőek. Összefoglalva, abból, hogy egy etnikai csoport „objektíve" mekkora létszámú, 

lényegileg semmit sem lehet megállapítani az empirikus társadalomkutatás módszereivel, 

azok segítségével azt érthetjük meg csupán, hogy miféle „klasszifikációs rendszerek” léteznek 

valamely társadalomban egy adott időpontban. A klasszifikációs rendszerek minden 

bizonnyal többet mondanak a „klasszifikátorokról", mint a „klasszifikáltakról".  

A szerzők egy érdekességre mutatnak rá, miszerint a kutatók a klasszifikációs rendszerek 

közül leginkább az „önminősítést” tartják a legmegbízhatatlanabbnak, mivel az 

önminősítésről bebizonyosodott, hogy nagymértékben változik egyik időpontról a másikra, a 

társadalmi előítéletek intenzitásától függően. Hiszen valaki kevésbé lesz hajlamos önmagát 

cigánynak nevezni, ha attól fél, hogy ettől hátrányos helyzetbe kerülhet. A szerzők ennek 

ellenére azzal érvelnek, hogy az önminősítés legalább annyira társadalmi tény, mint a más 

jellegű minősítések. 

Milyen „objektív" alapja lehet arra valakinek, hogy egy megkérdezettet, aki azt állítja, 

hogy ő bizony nem cigány, mégis cigánynak minősítsen? Melyek azok a tudományos, 

objektív kritériumok, amelyek alapján megítélhető, hogy vajon a megkérdezett vagy a 

kérdező ítélete a „helyes”? 

A szerzők kezdetben úgy vélték, hogy létezik egy tudományos módszerekkel feltárható 

„valóságos adat/arány", és az attól való, alkalmankénti többszörös eltérések oka pusztán e 

becslések „tudománytalan” vagy „nem eléggé tudományos” voltában keresendő. Ezért két 

lehetséges okot jelöltek meg. Egyfelől azt, hogy a kisebbségeknek általában, egy olyan 

hátrányos helyzetű kisebbségnek pedig, mint amilyen a cigányság, különösen jó okuk van 

arra, hogy a hivatalos adatfelvételek során eltitkolják etnikai hovatartozásukat. Másfelől pedig 

azt, hogy a különböző többségi és kisebbségi nacionalizmusoknak gyakran érdekében áll a 

cigány népesség valóságos számát többszörösen meghaladó adatok terjesztése. 

A tanulmány megírása közben több tudományos kutatást elemeztek a szerzők, és ez 

alapján arra a konklúzióra jutottak, hogy „a különböző kutatások alapján a magyarországi 

cigányok számára tehető becslések igen erős eltérése tehát véleményünk szerint 

mindenekelőtt azzal magyarázható, hogy a cigánynak és nem cigánynak tekintett népesség 

nem alkot egyértelműen definiálható és egymást kölcsönösen kizáró csoportokat.”183  
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A fenti tanulmányból világosan láthatóvá válik, hogy aki a cigánysággal kapcsolatos 

kutatásokba kezd, vagy a cigánysággal kapcsolatos definíciókat próbál meghatározni, 

mekkora nehézségekbe ütközik. 

A következőkben áttekintem, hogy a hatályos jogszabály hogyan határozza meg azt, hogy 

kit tekinthetünk cigánynak. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény az 

egyéni nemzetiségi jogok között a következőket írja: 

„11. § (1) Valamely nemzetiséghez való tartozás kinyilvánítása az egyén kizárólagos és 

elidegeníthetetlen joga. 

(2) A nemzetiséghez való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, 

azonban törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály egyes nemzetiségi jogok 

gyakorlását az egyén nyilatkozatához kötheti. 

(3) A nemzetiségi önazonossághoz való jog és valamely nemzetiséghez való tartozás 

kinyilvánítása - az e törvényben meghatározott kivétellel - nem zárja ki a kettős vagy többes 

kötődés elismerését.” 

„13. § (1) A nemzetiséghez tartozó joga, hogy nemzetiséghez tartozását hivatalos 

statisztikai adatgyűjtés alkalmával önkéntesen és névtelenül megvallhassa.”184  

A törvény szövege az önminősítést teszi elfogadottá Magyarországon. A kérdezett, és nem 

a kérdező döntheti el valakiről, hogy cigány-e vagy sem. Ennek a módszernek előnyei és 

hátrányai is vannak. Hátránya, hogy nem lehet megállapítani, hogy egy adott pillanatban az 

országban hány cigány származású ember él, mert ebben az esetben lényegtelen, hogy 

valakinek mindkét szülője cigány származású, vagy társadalmi, környezeti körülményei, 

genetikai adottságai egyértelműen cigány származásra utalnak. Ha nem vallja magát romának, 

akkor nem tekinthető annak. 

A romák társadalmi megítélését nagyban befolyásolja, hogy a tényleges roma 

származásúak közül hányan vallják magukat annak. Különböző pályázatok/programok miatt - 

amelyeket cigány származásúaknak írtak ki - nem cigány származású is vallhatja magát 

romának, hogy ezekkel a lehetőségekkel élhessen. 

A törvény által alkalmazott módszer előnye, hogy nem egyértelmű esetben maga az érintett 

tudja a leginkább, hogy romának tekinti-e magát, vagy sem. Ilyen például az, amikor az egyik 

szülő roma, a másik nem, vagy a felmenők között vegyes származású személyek vannak. 

Csupán életmód és rassz jegyek miatt senkit nem sorolhatunk a kisebbségek közé, a 

besorolással együtt az előítéletet is megkapva. 

                                                
184 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 



 150 

A kérdőívet 41 személy töltötte ki, 22 nő, 13 férfi, 6 személy nem adott meg személyes 

adatokat. A nők életkora 20-60 év közé esik, a férfiaké 18-67 év közé. A legalacsonyabb 

iskolai végzettségű, kérdőívet kitöltő férfi és nő is 8 általános iskolai végzettséggel 

rendelkezett. A legmagasabb az egyetemi végzettség volt mind a nők, mind a férfiak körében. 

Az első kérdésre - Ön szerint ki/kik tartoznak a cigány/roma nemzetiséghez? - a 41 

kitöltőből 40 válaszolt. 18 fő egyértelműen azt állítja, hogy az tekinthető cigánynak, aki annak 

vallja/érzi magát. További 5 fő is az önazonosítást írta, de ők ezt kiegészítették egyéb 

információval/kritériummal is: 

 

- „Azok, akik önmagukat a cigányság körébe sorolják, illetve bizonyos közös 

genetikai-embertani jellemzőkkel rendelkeznek.” 

- „Azok, akik nem asszimilálódtak, a közös és hagyományos életmód, a kulturális 

gyökerek/alapok, a hitvilág vagy vallás alapján vallhatják magukat ebbe a 

közösségbe tartozónak.”185 

- „Azok, akik romának vallják magukat a népszámláláson.”186  

- „Önmagukat cigány identitásúnak valló emberek közössége, akiknek felmenői 

Indiából vándoroltak Európába.” 

- „A magukat cigány/roma etnikumúnak valló, Magyarországon strukturálisan 

kisebbségben lévő személyek. Mivel a kérdés az adott személyekre vonatkozik, 

nem pedig magára a nemzetiségre, az identitás-tudat, és a kulturális hagyományok 

kérdéskörét a válaszadó nem fejtette ki.”187 

- „Aki annak vallja magát, és akit egyidejűleg akként el is fogad a roma közösség 

(ez utóbbi nagy pontossággal magában foglalhatja a származási szempontot). 
(Utóbbihoz alátámasztásul: ha pl. csalárd módon, előnyszerzés végett /ld. passzív 

választójoggal való visszaélés/ vallja magát valaki cigánynak, attól nem válik a 

nemzetiség részévé).”188 

- „Két fajta módon lehet ezt a kérdést megközelíteni. A számomra elfogadható és 

demokratikus elképzelés az önmeghatározás, az identitás kérdése. Azaz az roma, 

aki romának tartja magát. De nem lehet eltekinteni attól sem, hogy a környezet 

hogyan vélekedik egy emberről, azaz romának tartják-e vagy sem.”189 

                                                
185 42 éves, egyetemi végzettségű nő, fuvarszervező 
186 18 éves, gimnáziumi érettségivel rendelkező férfi, tanuló 
187 Férfi, 23 éves, gimnáziumi érettségi (utolsó egyetemi év), hallgató/tanszéki demonstrátor 
188 Férfi, 37 éves, egyetemi végzettség, egyetemi oktató 
189 Nő, 35 éves, egyetemi végzettség, filmrendező 
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17 személy pedig válaszában azt jelölte meg, hogy cigány az, aki a külső jegyek és a 

környezet véleménye alapján annak tekinthető. Néhány példa a 17 fő válaszaiból: 

 

- „Olyan személyek, akik a romákra jellemző életmódot folytatják, vagy roma 

családból származnak.”190 

- „Szerintem azok, akik romának születnek. Bőr szín szerint különböztetjük meg 

őket. (Én nem különböztetem, nekem mindegy a bőrszín, csak az a lényeg, hogy 

emberségesen viselkedjen.) Felőlem lehet roma is, nem számít. Nem szeretem, ha 

valakit azért bélyegeznek meg, mert romának született.”191 

- „Az a cigány, akit a környezete annak ítél.”192 

- „Sötétbőrű egyének.”193 

- „Kreol bőrű emberek.”194 

- „A sötét bőrű és cigány és a roma nyelven beszélő emberek.  
Természetesen még a viselkedésük és a hagyományaik és az összetartásukról. Ők 

kifejezetten a jóban és a rosszban kiállnak egymás mellett.”195 

 

Ahogy a példákból is kiderül, a válaszadók közel fele külső jegyek, és viselkedési minták 

alapján ítéli meg egy személyről azt, hogy cigány-e vagy nem. 

Ez a módszer azonban nagymértékben hordoz magában hibalehetőséget. Például, ha valaki 

mesterséges módon sötét/kreol bőrszínre változtatja alapból fehér színű bőrét, akkor onnantól 

ő cigány származásúnak tekinthető? Vagy egy más országból származó, sötét bőrszínű 

személy is romának tekinthető? Más oldalról megközelítve a kérdést, hogy ha valaki gettó 

telepen, romák között él, esetleg a társadalmi szokásokat figyelmen kívül helyezve viselkedik, 

akkor ő automatikusan a roma kategóriába kerül? Vagy egy cigány személy az elfogadott 

viselkedési normákat követi, akkor ő elveszti a cigány megjelölést? 

Amíg e kérdéskörben nagy szerepe van az előítéletnek, a sztereotípiának, a vizualitás 

ellentétes lehet a tényekkel, amíg nincs egy olyan precíz módszer, amellyel minden cigány 

magát cigánynak fogja vallani és a nem cigányok nem fogják romának vallani magukat, addig 

                                                
190 Férfi, 18 éves, gimnáziumi érettségivel, egyetemi hallgató 
191 Nő, 28 éves, egyetemi végzettség, önkéntes lelkészi munkatárs 
192 Férfi, 38 éves, egyetemi végzettség, vezető 
193 Nő, 46 éves, érettségivel, üzletvezető 
194 Nő, 36 éves, szakképző-technikum végzettséggel, üzletvezető helyettes 
195 Férfi, 44 éves, végzettsége 8 általános, betanított munkás 
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nem lehet a romákkal kapcsolatosan egyértelmű, általános kifejezéseket használni (gondolok 

itt az egyik leginkább általánosító kifejezésre, a „cigánybűnözés” fogalomra). 

Kérdőívem második kérdésében a társadalmi feszültség meglétére/hiányára kérdeztem rá. 

Fontosnak tartom, hogy a romák és a nem romák viszonyát több szemszögből vizsgáljam, 

ezek egyike a társadalmi feszültség kérdésköre. Ha feltételezzük, hogy létezik ilyen, akkor ez 

a cigányság megítélésében nagy szerepet kaphat. A második kérdés így hangzott: Véleménye 

szerint létezik-e Magyarországon társadalmi feszültség a roma és a nem roma társadalmi 

csoportok között? A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2011-es kutatásából a következők 

derültek ki: 

”Míg a magyarok kétharmada (68%) szerint nagy feszültség van a cigányok és a nem 

cigányok, felük szerint (52%) a szegények és a gazdagok között, addig csupán negyedük 

(23%), illetve hetedük (14%) érzékel nagy feszültséget a bevándorlók és a magyarok, illetve a 

fiatalok és az idősek között.”196 A 2009-ben végzett európai összehasonlító vizsgálat adatai 

szerint a magyarok élen járnak a feszültségérzékenységben. A szegények és a gazdagok, a 

kisebbség és a többség, valamint a fiatalok és idősek között is a magyarok éreztek legnagyobb 

arányban feszültséget az Európai Unió lakosai között. 

A kutatást 2011-ben csak a magyarok körében újra elvégezte a TÁRKI, amiből kiderül, 

hogy a cigányok és nem cigányok között sok feszültséget érzékelők aránya nem változott: két 

évvel azelőtt, és 2011-ben is tízből hét felnőtt magyar érzett így. Ezzel szemben a szegények 

és gazdagok, valamint a fiatalok és idősek közötti jelentős feszültséget érzők aránya is 

csökkent az adott időszakban. A romák a cigányok és nem cigányok közötti feszültséget 

átlagosnál kevésbé érzékelik, de a megkérdezett roma származásúak fele (51%) így is 

tudatában van ennek.197 Ahogy a fenti adatokból láthatjuk, a TÁRKI kutatásai szerint 

Magyarországon érzékelhetően nagy a feszültség a romák és a nem romák között. 

A következőkben áttekintem, hogy a kérdőívre válaszolók miként látják ezt a kérdést. Erre 

a kérdésre mind a 41 kitöltő válaszolt. A 41 válaszolóból 40 fő egyértelműen azt mondja, 

hogy létezik társadalmi feszültség hazánkban a kisebbség és a többség között. Egy fő írta a 

következőt: „Hajaj!”198 Feltételezem, hogy ez a válasz is arra irányul, hogy létezik feszültség. 

A többi válasz egyértelmű volt, és voltak olyan válaszadók, akik ezzel a kérdéssel 

kapcsolatban bővebben is kifejtették véleményüket. A következőkben ezekből ismertetek 

néhány példát: 
                                                
196 Bernát Anikó: Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon. Interneten: 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b333.pdf, 256. o. (letöltés ideje: 2015.07.29.) 
197 http://www.tarki.hu/hu/news/2011/kitekint/20110920.html (letöltés ideje: 2015.07.30.) 
198 Férfi, 45 éves, egyetemi végzettségű, vezető beosztású 
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- „Létezik, de csak egy meghatározott életszínvonal alatti romák esetében.”199  

- „Igen, létezik. Alapvető emberi tulajdonság, hogy akik különböznek a többségtől, 

akik más életmódot, hagyományokat testesítenek meg, akik más vallást 

gyakorolnak, azokat a más népcsoportba tartozó emberek fenntartással fogadják, 

bizalmatlanul kezelik. Ez bármilyen, eltérő népcsoportra igaz. A másság mindig 

feszültséget teremt, bizalmatlanságot, ellenségeskedést szül.”200  

- „Létezik, elég mély gyökereik vannak ezeknek a feszültségeknek.”201 

- „Véleményem szerint létezik feszültség. Vannak emberek, akik már ha azt a szót 

hallják meg, hogy roma, rosszra gondolnak pont azért, mert sok olyanról hallani, 

hogy egy konfliktus során gyilkosság történt. Ekkor sokan arra gondolnak: na ez 

biztos cigány volt! És már meg is van a vélemény erről. Ez valahogy beivódott az 

emberekbe. Az olaszliszkai eset is nagy port kavart. Viszont vannak olyanok is, 

akiket mindez nem érdekel, mondván, hogy a roma is lehet rendes ember, sőt. De 

általánosságban sajnos elmondható ez a különbség.”202  

- „Igen, kétségtelenül fennáll a feszültség. Mértéke azonban változó, függ 

társadalmi helyzettől, földrajzi tényezőktől, iskolázottságtól és tudati 

beállítottságtól (neveléstől, egyéni tapasztalatoktól).”203  

- „Természetesen létezik, ahogy bármely más államban is, hiszen személyes 

álláspontom szerint a mi-és-ti megkülönböztetési tézis mindenhol megfigyelhető 

társadalmi szemlélet. Az már egy másik aspektus, avagy kérdéskör, hogy ez 

mennyire intenzív. Itt jegyezném meg, hogy akár a nyugdíjas-általános iskolás 

között is megfigyelhető társadalmi feszültség.”204 

- „A társadalmi feszültség nem roma kérdés, hanem vannak, akik nem akarják 

elfogadni az általános társadalmi és viselkedési normákat.”205 

- „Természetesen létezik. A probléma legsúlyosabb okai közt úgy látom, hogy a 

nem roma társadalmi csoportok általánosítanak. Aki roma ilyen és olyan 

címszóval minden roma egyformán le van írva.”206 

-      „Sajnos igen, Ez sok minden miatt van, főleg a faji megkülönböztetések és a rossz 

megítélés miatt is van.”207 
                                                
199 59 éves, egyetemi végzettségű férfi, ügyvéd 
200 Nő, 42 éves, egyetemi végzettséggel, fuvarszervezői státusszal 
201 Férfi, 35 éves, érettségivel, összeszerelő egy multinál 
202 Nő, 28 éves, egyetemi végzettségű, önkéntes lelkészi munkatárs 
203 Nő, 35 éves, érettségi, vállalkozó (cégtulajdonos) 
204 Férfi, 23 éves, gimnáziumi érettségi (utolsó egyetemi év), hallgató/tanszéki demonstrátor 
205 Nő, 55 éves, egyetemi végzettségű, ügyvezető 
206 Nő, 25 éves, egyetemi hallgató 
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- „Falun, ahol felnőttem, nem volt feszültség, dolgoztak a romák is és iskolába jártak a 

gyerekek. Nekem is volt roma osztálytársam általánosban. Ma hihetetlen nagy a 

feszültség, az ellenérzéstől a gyűlöletig minden megtalálható. 
A roma művészek viszont elfogadottak széles körben.”208 

- „Igen, ám szerencsére nem totális ez a feszültség, inkább sporadikusan létezik. Helyi, 

eseti (ám mellbevágó erejű) konfliktusok mutatják, hogy sok erőfeszítést kíván még 

ennek feloldása.”209  

- „Igen, óriási. A rasszizmus a társadalom egészét áthatja. De nem csak 

Magyarországon, hanem Kelet-Közép és gyakran Nyugat-Európában is.”210 

 

A fentiekből világosan kiderül, hogy mind a tudományos kutatások, mind a 

megkérdezettek szerint létező jelenség a társadalmi feszültség a két csoport között. 

A válaszadók többsége arról is kifejtette véleményét, hogy miért alakulhatott ki ez a 

társadalmi feszültség. Egyrészről a romák alkalmazkodásának hiányát a többségi 

társadalomban, másrészről a többségi társadalom előítéletességét jelölték meg fő okként. 

Véleményem szerint azoknak, akik romákkal kapcsolatos kutatásokat végeznek, fontos annak 

feltérképezése, hogy ez a feszültség miért alakulhatott ki, és hogyan enyhíthető, vagy 

szüntethető meg. Amíg ugyanis fennáll, addig egyik félnek sem lehet a másik oldalról 

objektív megítélése. 

Kutatási témám a szegregáció hatása a bűncselekmények alakulására, így fontosnak tartom 

azon kérdés vizsgálatát, hogy szegregálva vannak-e a romák a többségi társadalomtól. 

A szakirodalom szerint „az ezredfordulóra Magyarországon kialakult egy olyan, a 

többségtől térben és társadalmilag élesen elkülönült réteg, amelynek tagjai a rendszeres és 

legális munka világával csak alkalomszerűen kerülnek kapcsolatba. 

Nincs folyamatos társadalombiztosításuk, nyugdíjra nem számíthatnak, kiszolgáltatottak az 

állam jóléti intézkedéseinek, lekötelezettjei a helyi politikai és gazdasági szereplőknek, 

gyerekeik pedig csak olyan oktatási intézményekbe jutnak be, ahonnan nincs esélyük a 

továbbtanulásra. 

E többszörös kirekesztettséggel sújtott társadalmi rétegben a cigány népesség nem 

egyszerűen felülreprezentált, de arányuk egyre növekszik. 

                                                                                                                                                   
207 Férfi, 44 éves, végzettsége: 8 általános, betanított munkás 
208 Nő, 58 éves, egyetemi végzettségű, vezető 
209 Férfi, 37 éves, egyetemi végzettséggel, egyetemi oktató 
210 Nő, 35éves, egyetemi végzettségű, filmrendező 
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Mindezt tetézi, hogy többségük szegregált telepeken, cigányfalvakban, gettósodó 

térségekben él, a lakóhely, a lakcím megbélyegzi őket, erősíti a velük szemben táplált 

előítéleteket, nehezíti a munkavállalást. A munkalehetőségek hiányából fakadó szegénység és 

nélkülözés, az iskolázatlanság és az iskoláztatás nehézsége, az etnicitás és az ahhoz tapadó 

előítéletek, a telepi lét, a szegregáció és a gettósodás kibogozhatatlan összefonódása szinte 

lehetetlenné tesz bármiféle kitörést.”211  

A fenti állítások közül csak néhány mondattöredékre világítanék rá. Eszerint a romák egy, 

a többségtől térben és társadalmilag élesen elkülönült, többszörös kirekesztettséggel sújtott 

társadalmi réteg, akiknek a többsége szegregált telepeken, cigányfalvakban, gettósodó 

térségekben él. Az etnicitás és az ahhoz tapadó előítéletek, a telepi lét, a szegregáció és a 

gettósodás kibogozhatatlan összefonódása szinte lehetetlenné tesz bármiféle kitörést 

számukra. Ebben a társadalmi rétegben a cigány népesség nem egyszerűen felülreprezentált, 

de arányuk egyre növekszik. Mindezek alapján bátran állíthatom, hogy a szakirodalom egyes 

képviselői közül van, aki biztosra veszi, hogy a cigányság élesen elkülönült, többszörösen 

kirekesztett, a szegregált társadalmi rétegben felülreprezentált, és egyre inkább jellemző rájuk 

ez a folyamat. 

 

A következőkben ismertetem, hogy a laikus válaszadók miként látják a következő kérdést: 

„Szegregálva (elkülönítve) vannak-e Ön szerint a romák a többségi társadalomtól?” 

18 személy azt állítja, hogy szegregálva, elkülönítve vannak a romák a többségi 

társadalomtól. 7 további fő is azt állítja, hogy létezik a szegregáció, ők azonban még további 

gondolatokat is fűztek válaszukhoz. Ezek közül idézek néhányat: 

- „Véleményem szerint igen. Talán mi is, a társadalom is hibás abban, hogy 

elkülöníti őket, de megfigyeléseim szerint vannak olyanok, (főleg, akik nagyon 

nagy családdal rendelkeznek), akik szintén az elkülönülést választják. 

Megfigyeléseim szerint azonban, akik tanultak és intelligensek, ők nem 

különülnek el. Nekem is van egy nagyon jó haverom, aki roma, és engem ez 

egyáltalán nem zavar, egyáltalán nem különítem el őt a többi barátomtól, 

ismerősömtől. Sokszor állt mellettem, amikor szükségem volt rá, és ezt soha sem 

fogom elfelejteni neki.”212 

                                                
211 U.o. 
212 Nő, 28 éves, egyetemi végzettséggel, önkéntes lelkészi munkatárs 
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- „Igen. Lényegesen nagyobb erőfeszítés árán juthatnak a társadalom olyan szintjére, 

mint a többiek.”213  

- „Egy bizonyos szinten igen, hiszen pl. egy iskolában, ha megjelenik egy roma 

tanuló, akkor nagyon gyorsan a perifériára kerülhet.”214 

- „Igen, a szegregáció már a bölcsődében elkezdődik, amikor a rasszista 

bölcsődevezetés hozzájárul ahhoz, hogy a roma gyerekeket elkülönítsék. A 

szegregáció a romák életét végigkíséri, ugyanazért az eredményért egy roma 

embernek 10-szer többet kell teljesítenie, mint egy nem romának.”215 

9 személy nem adott egyértelmű választ, szerintük részben létezik szegregáció, elkülönítés. 

Néhány példát itt is idézek, hogy mivel támasztották alá véleményüket, akik ezt válaszolták: 

- „Direkt módon nem, de a problémák halmozódásával (munkanélküliség, falvak, 

városok elnéptelenedése, fiatalok elvándorlása, nyomortelepek felszámolása stb.) 

és a cigányság önszerveződési szokásaival megnőtt a veszélye.”216 

- „Hivatalosan nem, de gyakorlatilag több esetben igen.”217 

- „Inkább azt mondanám, hogy biztosan nem integrálódva. Azt azonban nem tudom 

megítélni, hogy a szegregáció kényszer, önként vállalt magatartás vagy együttesen 

a kettő, illetve melyik milyen súllyal szerepel.”218 

- „Nem, tudatosan legalábbis semmiképpen. Spontán ugyan kialakul egyfajta 

elszigetelődés. Ez egyrészt - egyes megyékben, településeken - a letelepedési, 

költözési habitusból adódik, másrészt a roma lakosság hagyományőrző 

szokásaiból ered. Álláspontom szerint ugyanis a cigányság kultúrájának része, sok 

más mellett az is, hogy saját társadalmi rétegüket megkülönböztetik a többségi 

lakosságtól és ezt szokás szintjén fenn is tartják közösségükben. Szegregációról 

azonban nem beszélhetünk, mi több, a magát romának valló személy gyakorlatilag 

képes beilleszkedni a többségi társadalom soraiba is, ehhez azonban a szokásai, 

megnyilvánulásai, életvezetése bizonyos szintű megváltoztatása szükséges.”219  

- „Szerintem kimondottan szegregált roma telepek nem igazán vannak hazánkban. 

Az viszont tény, hogy egy-egy városon, falun belül igenis megvannak azok a 

helyek, ahol a romák nagyobb számban élnek. Általában ezeket a helyeket 

                                                
213 Férfi, 67 éves, főiskolai végzettségű, nyugdíjas 
214 Nő, 32 éves, egyetemi végzettséggel, német nyelvtanár 
215 Nő, 35 éves, egyetemi végzettséggel, filmrendező 
216 59 éves férfi, gimnáziumi érettségivel, kisvállalkozó szabadúszó 
217 Férfi, 26 éves, egyetemi végzettségű, jogász 
218 Férfi, 45 éves, egyetemi végzettségű, vezető beosztású 
219 Nő, 35 éves, érettségi, vállalkozó (cégtulajdonos) 
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másképp kezeli mind a vezetés, mind az átlagember. Minden városban az ott élők 

tudják, hogy nagy számban élnek romák ott, sajnálatos módon ennek kapcsán nem 

szívesen költöznének arra a területre.”220  

- „A szegény cigányok elkülönülve élnek, a többségi társadalom számára 

elfogadhatatlan helyen és módon. Sok helyütt az iskolába sem járnak együtt a nem 

cigányokkal. De ha egy osztályban is tanulnak, ott is sokszor kiközösítik őket. Az 

értelmiség és a tartósan munkahellyel rendelkezők közöttünk élnek. Ott nincs 

szegregáció.”221 

A válaszadók közül 8 személy állítja azt, hogy szerinte nem létezik szegregáció, 

elkülönítés a romák és a nem romák között. E ponton is kiemelném néhány válaszadó 

véleményét. 

- ”Nincsenek. Az elkülönülésük saját döntésük alapján történik és nem társadalmi 

nyomásra.”222 „Nincsenek szegregálva, az elkülönülést saját maguk teszik 

meg.”223 

- „Sem jogilag, sem de facto (ld. pl. az afro-amerikaiak korabeli klasszikus 

szegregációjához képest): szándékos, szisztematikus, tevékeny formája nem 

országos léptékű, esetileg azonban sajnos látható a – legtöbbször feltehetően 

kétoldalú – elkülönülés, idegenkedés, erre azonban erős kifejezés lenne a 

szegregáció. A fogalom ugyanis burkolt vádat hordozhat, amely csak eltávolít a 

toleranciára építhető megoldástól.”224  

A válaszok alapján látható, hogy a kérdőívet kitöltők nagy része szerint is létező probléma 

a szegregáció a romák és a nem romák között. 

 

A kérdőív következő kérdése, hogy mi vezetett a szegregáció kialakulásához. Először 

ismét azt vizsgálom, hogy a szakirodalom miként vélekedik erről a kérdésről. 

A hazánkban élő roma népesség kedvezőtlen társadalmi és gazdasági helyzete, és ebből 

fakadóan leszakadása gyakran előforduló kérdéskör a közbeszédben, de az eszmecsere 

legtöbbször nélkülözi a konkrét adatokat. A tanulmányban a szerzők igyekeznek összeszedni 

a romák helyzetét bemutató legfrissebb indikátorokat az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás 

és az egészségi állapot területén. Ezen kutatási terület fontossága nem kérdéses: becslések 

                                                
220 Nő, 25 éves, egyetemi hallgató 
221 Nő, 58 éves, egyetemi végzettségű, vezető 
222 59 éves férfi, egyetemi végzettségű, ügyvéd 
223 Nő, 55 éves, egyetemi végzettséggel, ügyvezető 
224 Férfi, 37 éves, egyetemi végzettségű, egyetemi oktató 
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szerint az ország lakosságának kb. 6-7%-át kitevő roma lakosság a társadalom legszegényebb, 

leginkább kirekesztett, azaz összességében legsérülékenyebb csoportja. A cigányok és a 

többségi társadalom közötti különbség a rendszerváltást követően lényegében folyamatosan 

nő, főként a cigányság lakóhelyi szegregációja és a társadalmi tér egyéb szegmenseiben, 

elsősorban az oktatás területén érzékelhető elkülönülés miatt. Emellett a romák iskolai és 

munkaerő-piaci pozíciója továbbra is gyenge, ami a szegénység tartós fennmaradásához, és 

mélyüléséhez vezet. Mindez gyakran párosul a romákat körülvevő negatív, nem ritkán 

ellenséges légkörrel, ami a többségi társadalom nagyobb része felől érkező előítéletekben és 

diszkriminációban testesül meg, tetézve mindezt azzal, hogy a romák az elmúlt évtizedben a 

szélsőjobboldali mozgalmak céltáblájává váltak 

A magyarországi romák hátrányos helyzete, kirekesztettsége nyilvánvaló tény, amihez 

alacsony iskolázottságukon, gyenge munkaerő-piaci kapcsolódásukon, lakhatási hátrányaikon, 

és gyakran nem megfelelő egészségi állapotukon keresztül vezet az út. A tanulmány ismert 

társadalmi jelzőszámok segítségével mutatja be azt a komplex hátrányos helyzetet, ami a 

romák többségének társadalmi integrációját nehezíti. 

A magyarországi roma népesség egyik legfontosabb demográfiai jellegzetessége jóval 

fiatalabb korösszetétele a magyar társadalom egészéhez viszonyítva. A roma fiatalok döntő 

többsége ma már kijárja az általános iskolát, és valamilyen középiskolában folytatja is 

tanulmányait, de jellemzően sem érettségit, sem valódi jövőbeli perspektívát adó képzést nem 

kap. Ráadásul a középiskolás roma diákok fele időközben lemorzsolódik, és elhagyja az 

iskolát. Ez a vegyes kép a romák helyzetének javulása szempontjából különösen fontos, 

hiszen az integráció és a szegénységből való kivezetés hosszú távon csakis az iskolai 

végzettség szintjének növelésével, és a munkaerőpiacon értékes szakmák megszerzésével 

érhető el. 

Az alacsony végzettség hatása kézzel fogható a gyenge munkaerő-piaci részvétel szintjén, 

ami tartós szegénységhez vezet. A magyar társadalom szegénységnek leginkább kitett 

csoportja a cigányság, hiszen a nem romákhoz képest kétszer-háromszor nagyobb a kockázata 

annak, hogy szegényekké váljanak.225 

A kérdőívben a 42 főből 4 személy nem válaszolt erre a kérdésre. A válaszadók 

véleményét a következő módon lehet csoportosítani: 

                                                
225 U.o.   
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Az első csoportba tartoznak azok a válaszok, melyben a kitöltők szerint valamilyen 

különbség vezetett a szegregációhoz. Ide 26 válasz sorolható, és itt mindkét felet okolják a 

szegregáció kialakulásáért. Néhány példa a válaszokból: 

- „Az etnikai-kulturális szokásokon kívül a hasonló társadalmi-anyagi helyzet, a 

hazai többségi réteg elutasító magatartása, bizonyos történeti hagyományok (pl. az 

erős röghöz kötöttség, a magánterület birtoklásának a vágya).”226 

- „Eltérő szocializálódás és szokások.”227  

- „Tradícióik, szokásaik, kultúrájuk általában számottevően eltér a befogadó 

nemzetétől. Ez a távolság és az intolerancia, a másság elfogadásának képessége 

okozhatja az előítéleteket, amelyeket különböző politikai erők még szítanak is.”228 

- „A többségi társadalomtól eltérő életvitelük, normáik, illetve a társadalomban 

kialakult kép, mely szerint a roma nemzetiségűek nagyobb százalékban követnek 

el bűncselekményeket, a többségi társadalom tagjaihoz képest.”229 

- „A szegregációhoz szerintem a kulturális különbségek vezetnek. Pl. a roma 

családokban megszokott a hangos beszéd, a zene, a több generációs együttélés, 

míg a mi társadalmunkban ez nem nagymértékben elterjedt.”230 

A következő csoportba az az öt válaszadó tartozik, akik a cigányságot okolják a 

szegregáció kialakulásáért. Példák a válaszadók véleményéből: 

- „Nem tudtak alkalmazkodni a társadalom elvárásához, változásához. Életmódjukkal 

kivívták az ellenszenvet.”231 

- „Mindennapi viselkedésükkel önmagukat szegregálják a többségi(?) társadalomtól. 

A számos pozitív diszkrimináció ellenére nem tudnak élni évtizedek óta a felkínált 

lehetőségekkel (elsősorban a tanulásra, továbbtanulásra gondolok), gyakorlatilag a 

nyolcvanas évek óta nem nőtt fel egyetlen olyan cigány generáció sem, aki 

komoly és méltó tagja lehetne a társadalomnak (horváthaladárokat, járókalíviákat 

most hagyjuk, fehér hollók csupán ezen az égen). A 2010-es évekre már nyugat-

európai országok is szembesülnek áldásos tevékenységükkel és jelenlétük minden 

negatívumával.”232 

                                                
226 59 éves férfi, gimnáziumi érettségivel, kisvállalkozó szabadúszó 
227 46 éves nő, főiskolával, tanuló 
228 Férfi, 45 éves, egyetemi végzettséggel, vezető beosztású 
229 Nő, 38 éves, szakközépiskolai végzettséggel, kereskedelem/alkalmazott 
230 Nő, 32 éves, egyetemi végzettségű, német nyelvtanár 
231 Nem: férfi, kor: 18, végzettség: gimnáziumi érettségi, státusz: egyetemi hallgató 
232 Férfi, 38 éves, egyetemi végzettséggel, vezető 
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- „A szegregációhoz elsősorban a szegénységük vezetett. Ezért élnek olyan 

körülmények között és olyan módon, ami a többségi társadalomba tartozóktól 

idegen. 
A szegénység hozta a bűnözést is, ami pedig félelmet kelt a többségiekben. 
A szegénység hozza a fehérek által szabott erkölcsi gátak lerombolását is.”233 

Végül a harmadik csoportba tartoznak azok a válaszok, melyekben a többségi társadalmat 

jelölték meg a romák szegregációjának okozójaként. 7 fő válaszoló volt, itt is néhány példát 

idézek a válaszokból: 

- „A többségi társadalom előítéletes hozzáállása, a más kultúra elutasítása.”234 „… a 

faji előítélet, a rossz megítélés. az emberek nagy része nem érti a hagyományaikat, 

félnek tőlük, mert általában erős, és határozott emberek. Erős az összetartozás és 

ez nem jellemző a társadalomra. Az is zavarja az embereket, hogy a cigány és a 

roma embereknek nagy az igazságérzete, kiközösítik őket, mert hangosak és 

egyszerűen mások.”235  

- „A többségi társadalom kishitűsége és irigysége, ami minden emberben jelen van, 

de a politikai akarat manipulálja, és tovább erősíti. A túlzottan homogén 

társadalom megtalálja az egyetlen vizuálisan különböző csoportot, és megteszi 

bűnbakká.”236 

A válaszok arányából és a véleményekből azt a következtetést vonhatom le, hogy 

napjainkban hazánkban létező jelenség a romák szegregációja, elkülönítése. Ezt legnagyobb 

arányban a romák és a nem romák eltérő társadalmi, vagyoni, kulturális, viselkedési mintáival 

magyarázzák. Persze vannak, akik szerint a romák hibája az, hogy ilyen helyzetbe kerültek, de 

a többségi társadalom is hibás több válaszadó szerint. A következtetésem az, hogy foglalkozni 

kell ezzel a kérdéskörrel, és keresni kell olyan megoldásokat, amelyekkel közelebb lehet 

hozni egymáshoz ezt a két társadalmi csoportot. 

 

A következő kérdésem arra irányult, hogy összefüggés lehet-e a szegregáció és a 

bűncselekmények elkövetésének alakulása közt. Janicsák Szilvia szakdolgozatában - melynek 

címe: Tabutémák a médiában, romák a médiában - rávilágít egy fontos szempontra. 

Napjainkban Magyarországon elfogadott a cigánysággal kapcsolatos negatív vélekedés. „A 

médiaképben kimutatható sztereotípiák mindegyike hosszú évtizedek óta a romákról szóló 
                                                
233 Nő, 58 éves, egyetemi végzettséggel, vezető 
234 Nő, 60 éves, egyetemi végzettséggel, SZTNH elnökhelyettes 
235 Férfi, 44 éves, 8 általános végzettséggel, betanított munkás 
236 Nő, 35 éves, egyetemi végzettséggel, filmrendező 
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közbeszéd meghatározó eleme. Tömegkommunikációs fórumainkban gyakrabban teszik 

szóvá a cigányok körében mutatkozó antiszociális megnyilvánulásokat, és kevesebb figyelem 

fordul a cigány lakosság körében észlelhető pozitív változásokra. Viszonylag ritkábban fordul 

elő az előítéletek következtében elkövetett visszaélések bírálása. Más forrás alapján 

kijelenthető, hogy a társadalom jelentős része hajlamos a cigányságnak az 

életkörülményekben, a képzettségben és a művelődésben mutatkozó elmaradottságát részben 

vagy egészben ség saját hibájának tekinteni. Ezen szemléletet a tömegtájékoztatás különösen 

a bűnözésről szóló híradásokkal gyakran még erősíti is.”237 

 

A folytatásban megvizsgálom, hogy milyen válaszok születtek a kérdőívben erre a 

kérdésre: Hatással van-e Ön szerint a szegregáció a bűncselekmények arányainak alakulására 

a romák között? A 42 kitöltő közül erre két fő nem válaszolt, 7 fő szerint nincs köze a 

szegregációnak a bűncselekmények elkövetésének alakulásához. Vannak olyanok, akik a 

válaszukat a következő gondolatokkal alátámasztották: 

- „Nem az elkülönülés az oka a bűncselekmények arányai alakulásainak a romák 

között.”238 

- „Személyes tapasztalat: nincs hatással. (Tehetős, külföldön turnézó magyar 

cigányprímás család több tagja a jövedelmező fellépések mellett csempészettel is 

foglalkozik.) Nem személyes tapasztalat, rendszeres újsághírek bizonyítják: 

abszolút nincs hatással. (Svájcban/Hollandiában/Svédországban élő cigány család 

lányokat futtat. Kanadában élő cigány család rabszolgamunkára kényszerít 

bevándorlókat).”239 

- ”Elsősorban a szegénység van hatással. A szegregáció szerintem a szegény 

cigányságban annyiban táplálja a bűnözést, hogy szeretnének úgy élni, mint a 

többségi társadalom tagjai, de ezt nem tudják elérni - lásd munkanélküliség, ezért 

sokszor csak elvenni tudják a javakat. Ezek a hétköznapi, szegény bűnözők. A 

nagy, szervezett bűnözés az nem különbözik a fehér társadalom hasonló 

bűnözésétől, ott nem a szegénység a motiváció. Keveredik is az alvilágban a fehér 

                                                
237 Janicsák Szilvia: Tabutémák a médiában. Romák a médiában. Budapesti Gazdasági Főiskola 

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kommunikáció és Média Tanszék, Gazdaságdiplomácia és nemzetközi 
menedzsment szak. Interneten: http://elib.kkf.hu/edip/D_14286.pdf, 7. o. (letöltés ideje: 2015.08.03.) 

238 Nő, 55 éves, egyetemi végzettséggel, ügyvezető 
239 Férfi, 38 éves, egyetemi végzettséggel, vezető 
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és a cigány, bár ott is a "rosszabb feladatok" jutnak nekik, ott is 

kiszolgáltatottabbak.”240 

Öt válaszadó a közvetetten/részben/nem tudják egyértelműen választ jelölte meg. Példák a 

válaszokból: 

- „Közvetetten.” 

- „Részben, mert az intelligencia szint+igényük is hozzájárul.” 

- „Nem vagyok biztos benne, de elképzelhetőnek tartom.”241 

28 fő szerint van összefüggés a szegregáció és a bűncselekmények elkövetése között. Itt is 

idézek néhány választ: 

- „Bizonyos szempontból igen, például romaként nehezebb munkát találni az 

előítéletek miatt. Ennek következtében több roma kerülhet nehéz körülmények 

közé, mint a nem romák. A nehéz megélhetési körülmények pedig több 

bűncselekményhez vezethetnek. Ezért tűnhet úgy, hogy magasabb ez az arány, 

pedig valószínűleg követi a nehéz körülmények között élő romák, és nem romák 

arányát.”242  

- „Szerintem hatással van. Belegondolva abba, hogy sokan mit gondolnak a 

romákról, az ő helyzetükbe képzelve magam simán elképzelhetőnek tartom azt, 

hogy hatással van. Nekik sem esik jól ugyanis, mikor egy gyilkosság hallatán 

kijelentjük: Na, ez biztos cigány volt! És ezzel el van intézve. A romákról pedig el 

tudom képzelni, hogy egyes csoportjaik csak azért is meg akarják mutatni, hogy 

ők a nagy fiúk. Természetesen tisztelet a kivételnek.”243 

- „A kollektíva szükségleteit tagadó, attól elkülönülő személyek mindig könnyebben 

fordulnak a társadalom írott, vagy íratlan normái ellen, függetlenül a szegregáció 

okaitól. (Raszkolnyikov pszichózis - Bűn és Bűnhődés)”244 

- „Igen, mivel sokszor nem tudnak elhelyezkedni, és kénytelen lopni, hogy 

megéljen.”  

- „Igen, mert ha valakinek azt mondják, hogy hülye vagy, és nem teszik lehetővé, 

hogy beilleszkedjen a társadalomba, akkor az elkeseredés és az igazságérzet 

felülemelkedik. 

                                                
240 Nő, 58 éves, egyetemi végzettséggel, vezet 
241 Nő, 60 éves, egyetemi végzettséggel, SZTNH elnökhelyettes 
242 Férfi, 26 éves, egyetemi végzettséggel, jogász 
243 Nő, 28 éves, egyetemi végzettséggel, önkéntes lelkészi munkatárs 
244 Férfi, 23 éves, gimnáziumi érettségivel (utolsó egyetemi év), hallgató/tanszéki demonstrátor 
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Én úgy ítélem meg, hogy a bűnözés nem a vérükben van, hanem a társadalom oly 

mértékű ellenszenvet mér rájuk, hogy már csak azért is megmutatják.”245 

- „Minden elkülönülés frusztrációt okoz, valamint a mások értékrendjének tiszteletét 

is erodálhatja, amelyek a normakövetés ellen hathatnak, ez azonban nem 

szükségszerű, egyénfüggő.”246 

- „Igen. Minél jobban perifériára kerül egy társadalmi csoport, annál nagyobb 

mértékben nő a bűnözés, és ez nemcsak a romákra igaz.”247 

 

A szakirodalom és a válaszadók többsége szerint is van összefüggés a szegregáció és a 

bűncselekmények elkövetésének alakulása között. Számomra az a fő kérdés, hogy milyen ez 

az összefüggés? Melyik volt előbb - a szegregálás a bűncselekmények elkövetése miatt, vagy 

a bűncselekmények elkövetése a szegregálás miatt? Melyik az ok, melyik az okozat?  

A kérdőív hatodik kérdése a következőre irányult: Ön szerint magasabb-e a romák között a 

bűnözési arány, mint a nem romáknál? Amennyiben ez a véleménye, megjelölne okot/okokat, 

ami ezt eredményezhette? 

Eltérve korábbi módszeremtől, itt csupán a kérdőíves válaszokat elemzem ki, mivel a 

kutatásom egésze erre a kérdésre irányul, és disszertációmban sok olyan tanulmányt elemzek, 

amely erre a kérdésre keresi a választ. 

A kérdőív ezen kérdésére 1 kitöltő nem válaszolt. 9 személy úgy gondolja, hogy nem 

magasabb a romák között a bűnözési arány, mint a nem romák között. Idézek néhány 

véleményt a válaszokból: 

- „Nem, szerintem nem magasabb. A szegregáció/kirekesztés miatt nagyobb 

hangsúlyt, nyilvánosságot kapnak a cigányok/romák által elkövetett 

bűncselekmények. Ezek által a nem roma nemzetiségűek igazolva látják a 

kirekesztés jogosságát, és így nem lehet kilépni az ördögi körből. Nem tudom, mit 

mutatnak a statisztikák, ha vannak ilyenek, és azt sem tudom, hogy kik csinálják 

ezeket a statisztikákat. Szerintem ezek sem ábrázolják hitelesen a valós helyzetet, 

de személyes meggyőződésem szerint a bűnözők előfordulásának aránya nem 

nemzetiségi csoportokban, hanem társadalmi rétegekben keresendő. Ez a 

                                                
245 Férfi, 44 éves, végzettsége: 8 általános, betanított munkás 
246 Férfi, 37 éves, egyetemi végzettséggel, egyetemi oktató 
247 Nő, 32 éves, egyetemi végzettséggel, német nyelvtanár 
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személyes véleményem, amit nem tudok tényekkel és adatokkal igazolni, de hát itt 

ugyebár egyébként is a személyes véleményem a fontos.”248  

- „Nem hiszem, hogy magasabb lenne a bűnözési arány, csak jellegében eltérő, 

könnyebben felderíthető.”249  

- „Nem. Véleményem szerint a probléma felvetése rasszizmustól fertőzött. A 

statisztikák előítéletektől befolyásoltak és a bűnüldözés elfogultságai 

befolyásolják.”250  

- „Nem magasabb, a szegények között bizonyos típusú bűncselekmények száma 

magasabb, de ez nem a romákra speciálisan jellemző sajátosság.”251 

 

Néhány válaszadó nem foglalt állást egyértelműen: 

- „Nem tudom, mindenesetre mások az elkövetett bűncselekmények, a nem 

romáknál inkább a fehérgalléros bűnözés a jellemzőbb.”252  

- „Részben igen, részben nem. Részben nem, mert bűnözést simán elkövethet 

nem roma is, simán lehet valakinek heves a vérmérséklete, nem kell ahhoz 

romának lennie. Viszont részben talán igen, mert a romák azért elég sokan 

vannak (ami szerintem nem baj, de azt szerintem tudjuk, hogy ők elég 

magas vérmérséklettel és erős temperamentummal rendelkeznek, továbbá 

nagyon nagy a családcentrikusságuk, ezen belül pedig az összefogó erejük. 

Egy család kiáll akár egy tagjáért is, aki egy pici sérelmet is szenvedett. 

Viszont tanultabb körökben, olyanokban, ahol a romák beleolvadtak a 

társadalomba, szerintem ez nem jellemző.”253 

- „Nem ismerek statisztikai adatokat, így nem tudok válaszolni. Ellenem sem 

roma, sem pedig nem-roma nem követett el bűncselekményt.”254 

- „Nem tudom, csak azt érzékelem, hogy a szegény bűnözésben jelentős az 

arányuk, mert a szegénységből is jobban "részesülnek.”255  

- „Nem ismerek ilyen statisztikákat, elvileg nem is készíthetők ilyenek 

jogszerűen.”256  

                                                
248 Nő, 42 éves, egyetemi végzettséggel, fuvarszervező 
249 Nő, 60 éves, egyetemi végzettséggel, SZTNH elnökhelyettes 
250 Férfi, 67 éves, főiskolai végzettséggel, nyugdíjas  
251 Nő, 35 éves, egyetemi végzettséggel, filmrendező 
252 Nő, 46 éves, főiskolai végzettséggel, tanuló 
253 Nő, 28 éves, egyetemi végzettséggel, önkéntes lelkészi munkatárs 
254 Férfi, 23 éves, gimnáziumi érettségivel (utolsó egyetemi év), hallgató/tanszéki demonstrátor 
255 Nő, 58 éves, egyetemi végzettséggel, vezető 
256 Férfi, 37 éves, egyetemi végzettséggel, egyetemi oktató 
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Végezetül, 25 fő szerint magasabb a romák között a bűncselekmények elkövetésének 

aránya, mint a nem romák között. Itt is néhány véleményt ismertetek: 

- „Statisztikailag igen. Szegénység, kilátástalanság, iskolázatlanság, 

mintakövetésre való hajlandóság, a börtönviseltség bizonyos presztízse 

(ezzel magam többször is találkoztam), elszigetelődés.”257 

- „Az úgymond mérhető statisztikák szerint igen, például a fogvatartottak 

arányánál. Ugyanakkor ez torzított képet mutathat. Okai lehetnek ennek: a 

hatóságok, bíróságok talán könnyebben ítélnek el egy romát, mint egy nem 

romát. Ahogy említettem, romaként nehezebb munkát is találni az 

előítéletek miatt és a nehéz megélhetési körülmények több esetben hozzák 

magukkal a vagyon elleni bűncselekményeket - nyilván nem csak a romák 

körében. Az erőszakos cselekmények mögött pedig gyakran az alkohol 

áll.”258  

- „Magasabb. - Mélyszegénység. - Depriváció. - Diszkrimináció.”259 

- „Igen, meggyőződésem, hogy magasabb, még különösebb statisztikai 

eredmények ismerete nélkül is. A környezeti hatások mindenképp hatnak a 

későbbi bűnelkövetésre, ennek okai is differenciálhatók azonban. Egyrészt a 

vitathatatlanul fennálló hátrányos anyagi körülmények, és szűkebb 

megélhetési lehetőségek okozzák, de egyfajta nevelési előzmény is 

hozzájárul.”260 

-  „Igen. Genetikailag bűnözésre vannak kódolva.”261  

- „Tudomásom szerint statisztikailag kimutatható lehetséges okok: gyakoribb 

mélyszegénység, kulturális hagyományaikban nem erős a munka tisztelete, a 

támogatási rendszer visszaélésre ad okot, a fentiek miatti előítéletek 

hátrányosan érintik az igyekvőket is.”262  

- „Igen. Például a társadalmi előítéletek miatt kevesebb romát alkalmaznak a 

munkáltatók. Másrészt az iskolai végzettség is lehet az oka.”263 

- „Sajnos a huszonegyedik században egyre inkább igen. A kiközösítettség, a 

munkanélküliség, a faji előítélet, az elszigeteltség érzése, és az 

                                                
257 59 éves férfi, gimnáziumi érettségivel, kisvállalkozó szabadúszó 
258 Férfi, 26 éves, egyetemi végzettséggel, jogász 
259 Férfi, 35 éves, érettségivel, összeszerelő egy multinál 
260 Nő, 35 éves, érettségivel, vállalkozó (cégtulajdonos) 
261 Férfi, 38 éves, egyetemi végzettséggel, vezető 
262 Nő, 26 éves, egyetemi végzettséggel, irodista 
263 Nő, 24 éves, gimnáziumi érettségivel, tanuló 
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ellehetetlenítés. Nem hagyják élni őket. Mit tudnak tenni? Éhen nem 

maradhatnak, így sajnos emelkedik a bűnözés évről évre.”264  

- „Sajnos sok családban - még akkor is, ha szeretik a gyerekeket - nagyon rossz 

mintát látnak. Statisztikák szerint majdnem minden családban van egy olyan 

személy (általában férfiak), akik követtek már el bűncselekményt, mely nem 

egy követendő példa a gyerekek számára. A rendszerváltás után sok 

munkahelyről elküldték őket, és segélyekből élnek/éltek, de mivel az nem 

elég a megélhetésre, sokszor könnyebb lopni, kirabolni, stb., mint munkát 

keresni. Bár az is igaz, hogy sajnos sok helyen már az állásinterjúig sem 

jutnak el. Problémát jelent az is, hogy csak igen csekély százalékban 

mondható el róluk, hogy befejeznek egy középiskolát, vagy akár egy 

felsőfokú intézményben sikeresen végeznek.”265 

A válaszok alapján két fontos észrevételt teszek. Egyrészt, akik szerint magasabb a 

bűncselekmények aránya a romáknál, mint a nem romáknál, hasonló okokat jelöltek meg, 

mint a szegregáció kialakulásának okainál. Másrészt pedig gyakran elhangzik a statisztikára 

való hivatkozás, miszerint van, aki azt állítja, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy magasabb 

a romák között a bűnözési arány. A válaszadók között volt olyan is, aki úgy fogalmazott, 

hogy nem ismer, vagy nem ismerhet ilyen statisztikát, mert az jogilag nem létezhet. A 

fentiekből világosan láthatjuk, hogy nehéz, szinte lehetetlen külön választani a romákkal 

kapcsolatos tényeket, a médiában megjelenteket, az előítéleteket és a sztereotípiákat. 

Kérdőívem hetedik kérdésében arra kerestem a választ, hogy a kitöltők szerint mit jelent a 

következő fogalom: „cigánybűnözés”. Napjainkra egyre inkább elterjedt fogalommá vált ez a 

kifejezés a romákkal kapcsolatban. Gyakran elhangzik a médiában, a politikában, a 

közbeszédben is. Kutatom, hogy ez a fogalom milyen tartalmat hordoz, mit szeretne kifejezni, 

és hogy használható-e egyáltalán? A Wikipédia szócikkében például a következő definíció 

található: „A cigánybűnözés egy jelentéssűrítő szóösszetétel, amely egyrészt a cigányok által 

elkövetett bűncselekményeket jelöli, másrészt azokat a bűncselekményfajtákat, amelyeket 

főképp cigányok követnek el.”266 

A kérdőívet kitöltők közül két fő nem válaszolt erre a kérdésre. 29 fő a fenti definícióhoz 

hasonlóan fogalmazta meg a „cigánybűnözés” jelentését. Nézzünk néhány példát: 

                                                
264 Férfi, 44 éves, végzettsége: 8 általános, betanított munkás 
265 Nő, 42 éves, főiskolai végzettséggel, rehabilitációs mentor 
266 https://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1nyb%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s (letöltés ideje: 2015.07.30.) 
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- „Olyan bűncselekmények, amiket cigányok követnek el. Olyan jellegű 

bűncselekmények, amik a cigányságra jellemzőek.”267  

- „Bizonyos, a cigányokra inkább jellemző elkövetési formák, 

bűncselekménytípusok gyűjtőneve. Olyan bűncselekmények, amelyeknél 

statisztikailag igazolható, hogy az elkövetők aránya a társadalmi arányokat 

számosan meghaladóan cigány származású.”268 

- „Többnyire roma etnikumú személyek által elkövetett, tipikusan kisebb 

jelentőségű, sajátos szociális helyzeten alapuló bűncselekmények. (Ld.: 

csirkefogó a XIX. században).”269 

- „Cigány származású emberek(?) jogszabályba és társadalmi normákba ütköző 

cselekményeket végeznek gyakori rendszerességgel, kifejezetten rájuk 

jellemző elkövetési módokkal.”270  

- „Ez egy tapasztalati jelenség, amely a jellemzően alacsony jövedelmű, cigány 

származású emberek által, életformaszerűen elkövetett 

típusbűncselekményeket (kis értékű lopás, betörés idős emberekhez, egyes 

erőszakos cselekmények stb.) írja le.”271 

- „A cigány és a roma emberek csapatostul szoktak elkövetni bűncselekményt. 
Ez különbözteti meg őket, és mivel a bőrszínük más, így könnyen meg lehet 

ismerni őket. Jellemző rájuk, ahogy a bűncselekményeket elkövetik és a 

módszerük.”272 

- „A média és olvasói, a cigány bűnözés alatt a cigányok által elkövetett 

bűneseteket értik. Nem az elnevezéssel van gond, mert van ilyen. Én 

szívesebben hívnám szegénybűnözésnek.”273  

- „Szerintem azt jelentheti, ha egy bűncselekményt roma követ el, és az nagy 

arányban jelenik meg a roma kisebbségen belül, de ilyen alapon akkor 

magyar bűnözés is van.”274  

A fenti példák jól tükrözik, hogy a kitöltők szerint „cigánybűnözés” alatt azt lehet érteni, 

amit a Wikipédia is megfogalmaz, azaz a cigányok által elkövetett bűncselekmények, vagy 

bűncselekményfajták, amelyeket főképp cigányok követnek el. 
                                                
267 Nő, 46 éves, főiskolai végzettséggel, tanuló 
268 Férfi, 45 éves, egyetemi végzettséggel, vezető beosztású  
269 Férfi, 23 éves, gimnáziumi érettségivel (utolsó egyetemi év), hallgató/tanszéki demonstrátor 
270 Férfi, 38 éves, egyetemi végzettséggel, vezető 
271 Nő, 26 éves, egyetemi végzettséggel, irodista 
272 Férfi, 44 éves, végzettsége: 8 általános, betanított munkás 
273 Nő, 58 éves, egyetemi végzettséggel, vezető 
274 Nő, 32 éves, egyetemi végzettséggel, német nyelvtanár 
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Két személy a következőket írta definíciónak: 

- „Lopás jellemzi főleg, illetve a vaskereskedés.”  

- „Csoportosan garázdálkodnak, lopnak, csalnak, bántalmazzák a gyerekektől 

az idősekig.”275  

Az alábbiakban az eddigiektől eltérő 9 személy véleményét idézem: 

- „Bizonyos elkövetési módok brutalitása, nyers agresszivitása, az erőszak 

természetes alkalmazása sokak fejében kapcsolja össze ezeket az egyébként 

külön való szavakat. Ez egy érzelemfestő kifejezés, másként 

értelmezhetetlen.”276 

- „Számomra azt a téves elképzelést, hogy valaki csak azért, mert cigány ez 

előre vetíti azt és összekapcsolja azzal, hogy bűnözni fog. De szerintem nem 

azért lesz bűnöző, mert cigány. Hanem azért, mert olyan társadalmi, 

neveltetési stb. körülmények között nőtt fel, és élt, ami oda vezette. És ez 

történhet egy nem roma esetén is ugyanúgy.”277 

- „Ilyen fogalom nem létezik. Egyetlen népcsoportnak sem lételeme a 

bűnözés.”278 

- „A cigánybűnözés rasszista eufémizmus, ami a valós társadalmi problémákat 

(szegénység, kilátástalanság és bűnözés) egy népcsoporttal, annak bűnöző 

voltával kíván azonosítani (a vérében van). Társadalomtudományok 

(szociológia, kriminalisztika) az ellenkezőjét igazolják. Minden 

krízisjegyeket mutató társadalomnak megvannak a maga cigányai, 

magyarjai, románjai stb., akiket az összetettebb gondolkodásra kevéssé 

hajlamos többség - és annak véleményvezérei - bűnbakként jelöl meg, és 

aszerint is kezel. A megbélyegzés legszomorúbb hatása az adott 

népcsoporthoz tartozók kisebbségi érzésének kialakításában, valamint ennek 

visszacsapásában (túlkompenzálás) érhető tetten.”279  

- „A cigánybűnözés csak megélhetés céljából lehet. Sok helyen nem veszik fel 

dolgozni, és kénytelen lopni.”  

                                                
275 Nő, 36 éves, szakképző-technikum végzettséggel, üzletvezető helyettes 
276 59 éves férfi, gimnáziumi érettségivel, kisvállalkozó szabadúszó 
277 Férfi, 26 éves, egyetemi végzettséggel, jogász 
278 Férfi, 35 éves, érettségivel, összeszerelő egy multinál 
279 Nő, 53 éves, egyetemi végzettséggel, archivátor 
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- „A többségi társadalom által alkalmazott stigma, amellyel a sokszor nagyobb 

károkat okozó, nehezebben felderíthető, a többségi társadalom tagjai által 

elkövetett bűnözésről vonják el a figyelmet.”280  

- „Műszó. Szélsőséges emberek találmánya helytelen és rosszul értelmezett 

jelenségek rasszista jellegű meghatározására. Erőltetetten összeeszkábált 

kirekesztő fogalomkör minden olyan bűneset gyűjtőfogalommá tételére, 

amit esélytelenül élő, kétségbeesett, és a nyomor közelében élő emberek 

követnek el.”281  

- „Gyakorlott tesztkitöltőként átfutottam előre a kérdéseket, a 8. kérdés választ 

ad a hetedikre is: ami nem létezik, az nem definiálható.”282 

- „Náci terminológia, azt jelenti, hogy a többség a cigányokat 

kriminalizálja.”283 

A példákból arra következtethetek, hogy a kitöltők többsége a Wikipédián talált definíció 

szerint értelmezi a „cigánybűnözés” kifejezést. Vannak, akik konkrét 

bűncselekményeket/cselekményeket rendelnek ehhez a szóhoz, mint tartalom, és a válaszadók 

kisebb része értelmezhetetlennek/használhatatlannak tekintik. 

Nincs egy egyértelműen elfogadott, mindenki által elismert definíciója ennek a 

kifejezésnek, mivel ez a szóösszetétel értelmezhetetlen, illetve az értelme lehetne például 

cigányok által elkövetett bűncselekmények összessége. Kutatásaim során megállapítottam, 

hogy nagyon nehéz egyértelműen megállapítani egy személyről, hogy cigány-e. Ha az adott 

személyről nincsenek egyértelmű adataink, mert a megítélés és az önminősítés is tartalmaz 

tévedési faktorokat, akkor ez a definíció már csak ezért is bizonytalan/pontatlan. Másrészt, így 

azokat a cigányokat is bűnözőként állítja be, akik nem követnek el bűncselekményeket, tehát 

az előítéletet, a sztereotípiát erősíti. A definíció másik felénél - bűncselekményfajták, 

amelyeket főképp cigányok követnek el – szintén kérdés, hogy milyen módszerrel állapítják 

meg pontosan, hogy azok nagy részét cigányok követik el. Ez a magyarázat genetikai alapra 

helyezi a bűncselekmények elkövetésének okát, már majdnem a kollektív bűnösség elvét 

vallva. Nem a tett, hanem a tettes személye kerül előtérbe, ezt általánosítva, kiterjesztve olyan 

hasonló származású személyek megnevezésére is, akiknek a személyéhez nem köthető 

bűncselekmények elkövetése. Véleményem szerint a „cigánybűnözés” kifejezés nem tudja 

definiálni a tényleges elkövetőket, sőt, sértő módon ártatlan emberekre is bélyeget süt. 
                                                
280 Nő, 60 éves, egyetemi végzettséggel, SZTNH elnökhelyettes 
281 Férfi, 67 éves, főiskolai végzettséggel, nyugdíjas 
282 Férfi, 37 éves, egyetemi végzettséggel, egyetemi oktató 
283 Nő, 35 éves, egyetemi végzettséggel, filmrendező 
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Ennek a kifejezésnek a használatát ki kell vezetni a közbeszédből, és helyette egy másik 

terminust kell használni, ami megfelelően kifejezi az elkövetőket, megmutatva, hogy milyen 

okok állhatnak a bűncselekmények elkövetésének hátterében, de közben nem általánosít, nem 

táplálja az előítéletességet és a sztereotípiát.  

 

Kérdőívem következő kérdése arra irányult, hogy a kitöltő szerint létezik-e 

„cigánybűnözés”. Az Országos Kriminológiai Intézet a magyarországi bűnözési helyzetről, az 

elkövetők etnikai hovatartozásának nyilvántartásáról és a „cigánybűnözésről” című 

állásfoglalásában284, 2009 márciusában úgy fogalmazott, hogy a magyar társadalom nagy 

része úgy érzi, az ország bűnözési helyzete rossz, közbiztonsága romlik. Egyre többen úgy 

vélik, hogy a bűnözés meghatározó eleme a „cigánybűnözés”. A tömegtájékoztatás súlyos 

bűnesetekről számol be, és súlyos állításokat tartalmazó nyilatkozatok jelennek meg. Az 

emberek félnek, növekszik a bizonytalanság. 

Érthetőnek vélte az OKRI, ha az akkoriban történt súlyos erőszakcselekmények – 

elsősorban a néhány, a sajtó által kiemelten kezelt, szokatlanul brutális gyilkossági eset – 

heves indulatokat és fokozódó szorongást váltottak ki. Ahhoz azonban, hogy megfelelő 

lépéseket tehessünk, fontos, hogy valósághű képünk legyen arról, amit befolyásolni 

szeretnénk. A hazai bűnügyi statisztika adatai alapján az alábbi állításokat tette az OKRI: 

„1. Általában, az ismertté vált bűncselekmények (összes bűncselekmény) 

számát tekintve, a hazai bűnözési helyzet az utóbbi években nem romlott, 

inkább javult. 

2. Ezen belül lassú, de folyamatos növekedés tapasztalható az erőszakos és 

garázda jellegű bűncselekmények mutatóiban. Ez azonban nem az elmúlt 

néhány, hanem az utóbbi 20 év tendenciája.  

3. A legsúlyosabb ismertté vált erőszakos bűncselekmény, a befejezett 

emberöléses esetek száma az elmúlt években jelentősen, több mint 

egyharmadával csökkent.” 

Az OKRI szerint az emberek bűnözéssel kapcsolatos vélekedését és a közbiztonság 

helyzetének megítélését nem elsősorban a személyes tapasztalat, hanem vélhetően a 

tömegtájékoztatás által közvetített képek, és képzetek alakítják. Így érthető, hogy a tényleges 

bűnügyi fertőzöttségtől függetlenül az emberek mindenütt hasonló mértékben félnek, mint 

                                                
284 Országos Kriminológiai Intézet, Állásfoglalás a magyarországi bűnözési helyzetről, az elkövetők etnikai 

hovatartozásának nyilvántartásáról és a „cigánybűnözésről”, 2009  
 Interneten: http://www.okri.hu/content/blogcategory/26/52/ (letöltés ideje: 2015.07.30.) 
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ahogyan az is, hogy egy végletesen mediatizált és átpolitizált világban a bűnözéstől való 

félelem könnyen manipulálható. 

Az állásfoglalásban megfogalmazódik, hogy Magyarországon bűnügyi statisztika legutóbb 

a szocializmus idején vette számba külön a cigány származású bűnelkövetőket. Napjainkra az 

adatvédelmi rendszer jogszabályai nem teszik lehetővé ezt. Ezért etnikai hovatartozásra 

vonatkozó adatrögzítésre sem a bűnüldözés, sem az igazságszolgáltatás, sem a büntetés-

végrehajtás során nem kerül sor, ilyen adatnyilvántartás ma nem létezik. Ennek ellenére az 

emberek nagy része táplál ellenérzéseket a cigányokkal szemben. Az erre vonatkozó 

megnyilvánulások súlyát jelzi, hogy egy 2005-ös TÁRKI-elemzés szerint a magyar felnőtt 

lakosság 62% értett egyet azzal, hogy a bűnözési hajlam a romák vérében van. Ez az arány 

2000-ben még 55, 2002-ben 53% volt. Egy 2008-as vizsgálatban az úgynevezett 

"cigánybűnözést" már a megkérdezettek 91 %-a tartotta létező jelenségnek.285  

Ahogy láthattuk, 2008-ban az emberek több mint kilencven százaléka úgy vélte, hogy 

létezik a „cigánybűnözés”. Most megvizsgálom, hogy a kérdőívre válaszolók között milyen 

volt az arány. Erre a kérdésre 1 fő nem válaszolt. 13 válaszadó szerint nem létezik, néhány 

példát idézek azoktól, akik írtak véleményt is a válaszukhoz: 

- „Nem, ez egy értelmetlen műszó.”286 

- „Szerintem nem. Egy bűntettet nemcsak cigány hajthat végre, szerintem nem 

szabadna ilyen élesen elkülönítenünk őket erre a feladatra.”287 „Nem. Csak 

bűnözés van, amit emberek követnek el.”288  

- „Nem. A konkrét bűncselekményeket nem nemzetiségek, társadalmi léptékű 

közösségek, hanem egyének követik el: aki, amely nemzet használja a 

„kollektív bűnösség” kategóriáját, azzal szemben (újra és újra) használni is 

fogják. Tanulni kell a múltból.”289  

Két fő a következőket fogalmazta meg: 

- „Vannak cigány származású elkövetők, de ezt a megnevezést nem feltétlenül 

tartom helyesnek az általuk elkövetett bűncselekmények összegzésére.”290 

- „Bűnözés létezik, függetlenül attól, hogy melyik népcsoport tagja követi el. 

Az tény, hogy félelmet kelt az emberekben az agresszív, csoportosan 

randalírozók jelenléte.”291  
                                                
285 http://www.okri.hu/content/blogcategory/26/52/ (letöltés ideje: 2015.08.05.) 
286 59 éves férfi, gimnáziumi érettségivel, kisvállalkozó szabadúszó 
287 Nő, 28 éves, egyetemi végzettséggel, önkéntes lelkészi munkatárs 
288 Nő, 60 éves, egyetemi végzettséggel, SZTNH elnökhelyettes 
289 Férfi, 37 éves, egyetemi végzettséggel, egyetemi oktató 
290 Férfi, 18 éves, gimnáziumi érettségivel, tanuló 
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26 fő szerint létezik a „cigánybűnözés”. Néhány véleményt idézek a válaszokból: 

- „A fenti, kriminológiai értelemben igen. Más kérdés, hogy a fogalom nem 

adja pontosan vissza a mögöttes tartalmat, és bántó.”292 

- „Igen, ugyanúgy, mint ahogy „magyarbűnözés” is.”293  

- „Igen, ha a cigányok által elkövetett bűnöket értjük alatta. Van 

gyermekbűnözés is, amit így is hívunk. De a szegénybűnözés jobb 

kifejezés.”294 

- „Szerintem azért létezik, mert a társadalom felnagyítja. Ha egy kisebbségben 

nagy a bűnözés aránya, akkor az jobban kitűnik, mintha egy nagyobb 

közösségben van meg ugyanaz az arány. Azért, mert egy bűncselekményt 

roma követ el, attól még nem lesz cigánybűnözés.”295 

A fenti adatok alapján a megkérdezettek 63 százaléka szerint létezik a „cigánybűnözés”. 

Ez egy nagyon magas arány az eddigiek tükrében, miszerint ez egy helytelen, megtévesztő 

fogalom. 

 

Kérdőívem utolsó előtti kérdése a következő volt: véleménye szerint milyen tényezők 

hathatnak a bűncselekmények elkövetésére - gének vagy társadalmi körülmények? 

Erre a kérdésre mind a 42 kitöltő válaszolt. 32 fő szerint a társadalmi körülmények hatnak 

a bűncselekmények elkövetésére, néhány példát idézek a válaszokból: 

- „A társadalmi körülmények. A bűnözés nem a cigányság sajátja, minden 

etnikumban előfordul, nem lehet egy vagy több rossz gén jelenlétével 

elintézni.”296 

- „Társadalmi körülmények. A genetikai meghatározottságban nem hiszek. 

Még ha tudományosan alátámasztható lenne is, a környezeti hatások, minták 

és társadalmi körülmények domináns hatással vannak a bűnelkövetésre.”297 

- „A géneknek a bűnözéshez vajmi kevés közük van. A tanult mintáknak, a 

szenvedéssel teli gyerekkornak, a megbélyegzésnek, a kilátástalanságnak és 

a szegénységnek annál inkább.”298  

                                                                                                                                                   
291 Nő, 55 éves, egyetemi végzettséggel, ügyvezető 
292 Férfi, 45 éves, egyetemi végzettséggel, vezető beosztású 
293 Nő, 23 éves, diák 
294 Nő, 58 éves, egyetemi végzettséggel, vezető 
295 Nő, 32 éves, egyetemi végzettséggel, német nyelvtanár 
296 Nő, 42 éves, egyetemi végzettséggel, fuvarszervező 
297 Nő, 35 éves, érettségivel, vállalkozó (cégtulajdonos) 
298 Nő, 53 éves, egyetemi végzettséggel, archivátor 
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- „Szerintem mindenképp a társadalmi körülmények. Ha egy roma fiatal olyan 

környezetben nevelkedik, ahol nem jellemző a bűnözés, megfelelő 

ellátásban, taníttatásban részesül, nagyon kevés százalékban kerül arra sor, 

hogy bűnözővé váljon.”299 

- „A szülői, családi és kisközösségi környezet, minta bírhat legnagyobb 

hatással, ebben a sorrendben. Társadalmi körülményként fontos még a 

szegénység: a vagyon elleni bűncselekmények sajátosságokkal bíró 

kategóriája a „megélhetési bűnözésnek” az a része, amely valóban arról a 

választásról szól, hogy ma elmegyek-e fáért bárkinek az erdejébe vagy 

reggelre kihűlnek (megfagynak) a családtagjaim. Na, ilyenkor tessék 

ítélkezni valaki felett… A genetika objektív tudomány, nekem pedig 

nincsenek kellő ismereteim ahhoz, hogy felelősen tudjak nyilatkozni a 

területére eső kérdésekben.”300  

- „Az ember karmája hathat, de hogy a gének, azt nem tudom, hogy van-e az 

emberi DNS-ben bizonyítottan felelős gén a bűnözésre. Inkább társadalmi 

tényezők hatnak, mint már korábban is említettem, minél kirekesztettebb 

egy csoport, annál inkább hajlamosabbá fog válni a bűnözésre, főleg ha 

létfenntartása, az élete van függőben.”301 

A következő csoportba 9 személy tartozik, akik úgy vélik, hogy mindkét tényező 

kisebb/nagyobb arányban hathat a bűncselekmények elkövetésére. Itt is ismertetek néhány 

véleményt: 

- „Elsősorban a társadalmi körülmények, élethelyzetek, az egzisztenciális 

állapot. A genetikai hajlam a bűnelkövetésre szerintem kb. annyiban erősít 

rá, mint minden más cselekedetre, amit érzelmi-jellembeli 

személyiségvonásunk alakít.”302 

- „Társadalmi körülmények nagyobb részt. Kisebb részt a genetika, például az 

agresszív viselkedési formák.”303  

- „Mindkettő.”304  

- „Véleményem szerint mindkettő. A genetika is szerepet játszhat ebben ötven 

százalékban akár, de a körülmények inkább. Szerintem, ha egy szülő jól, 
                                                
299 Nő, 25 éves, egyetemi végzettséggel, egyetemi hallgató 
300 Férfi, 37 éves, egyetemi végzettséggel, egyetemi oktató 
301 Nő, 32 éves, egyetemi végzettséggel, német nyelvtanár 
302 59 éves férfi, gimnáziumi érettségivel, kisvállalkozó szabadúszó 
303 Férfi, 26 éves, egyetemi végzettséggel, jogász 
304 Nő, 42 éves, általános iskolai végzettséggel, munkanélküli 
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erkölcsösen neveli gyermekét, akkor ez kisebb százalékban fordulhat elő. A 

nevelésen rengeteg múlik. Azon is, hogy milyen mintát lát otthon adott 

esetben egy roma gyerek. Ha jó mintát lát, nagy a valószínűsége, hogy azt 

fogja követni. Ha rosszat, akkor lehet, hogy azt, bár hála Istennek nem egy 

példa van arra, hogy a rossz minta ellenére jó útra tért a csemete. De ez 

nemcsak roma családban fordult elő.”305 

- „40% gének, 60% körülmények.”306  

Mindösszesen 1 fő írta azt, hogy genetikai okok hathatnak a bűncselekmények 

elkövetésére, szerinte „a társadalmi körülmény nem lehet magyarázat. (Pl. a szegénységnek 

nem egyenes következménye a bűnelkövetés.) Maradnak a gének.”307 

Ha feltételezzük, hogy társadalmi körülmények hathatnak a bűncselekmények alakulására, 

akkor ezzel egyúttal feltételezzük, hogy ezen társadalmi körülmények megváltoztatásával a 

bűncselekmények elkövetését is el lehet kerülni. Persze ehhez a társadalom egésze kellhet 

ahhoz, hogy az alacsonyabb rétegben élők kitörhessenek a kényszerű körülményeikből. Amíg 

az emberek hisznek abban, hogy tehetünk azért, hogy a bűncselekmények elkövetésének 

aránya alacsonyabb legyen, addig tenni is fognak érte, ha találnak megfelelő megoldási 

utat/utakat. 

A második csoportba tartoznak azok, akik mind a géneket, mind a társadalmi 

körülményeket okolják. Ők is akkor győződhetnek meg véleményük igazáról/cáfolatáról, ha a 

társadalmi körülmények változásával a bűncselekmények elkövetése is változik, mert akkor 

kiderülhet, hogy a géneknek mekkora szerepe is van. 

A harmadik csoportba tartozók véleményével, akik genetikai alapra helyezi ezt a kérdést, 

az a legnagyobb probléma álláspontom szerint, hogy ha ezt tennénk, akkor nem kereshetnénk 

és nem is lenne megoldás erre a társadalmi veszélyhelyzetre, ami napjainkban fennáll. 

Véleményem szerint a „cigánybűnözés” kifejezés is genetikai alapra helyezi a kérdést. Ezért a 

kiutat ezzel zsákutcába tereli, és nem hagy teret a megoldások keresésére, ebből a 

szempontból is helytelennek találom ennek a fogalomnak a használatát. 

Kérdőívem utolsó kérdése: Ön szerint kiknek és milyen lépéseket kell megtenniük ahhoz, 

hogy eltűnhessen a társadalmi feszültség? 

Megoldási lehetőségeket kell keresnünk az évszázadok óta fennálló feszültségre, és annak 

következményeire, a szegregációra, a romák alacsony társadalmi rétegben való 

                                                
305 Nő, 28 éves, egyetemi végzettséggel, önkéntes lelkészi munkatárs 
306 Nő, 23 éves, diák 
307 Férfi, 38 éves, egyetemi végzettséggel, vezető 
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elhelyezkedésére. Itt most nem ismertetem a szakirodalom képviselőinek álláspontját, 

kutatásom befejezéseként bővebben ki fogom dolgozni a megoldási lehetőségeket. 

A fenti kérdésre 4 fő nem adott választ. 2 válaszadó szerint a romák feladata a társadalmi 

feszültségek eltüntetése: 

- „Elsősorban a roma kisebbség vezető alakjainak, hiszen a felzárkózáshoz az 

első lépést annak a félnek kell megtennie, aki fel akar zárkózni.”308 

- „A romák legyenek szorgalmasak, akarjanak tanulni, akarjanak tenni saját 

magukért, hogy hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak. A társadalom 

minden tagjának meg kell küzdeni egy-egy jó jegyért az iskolában. A 

munkahelyekre csak az tud bekerülni, aki megbízható, tanulásra kész, 

pontos és minden nap leteszi az asztalra a munkateljesítményét és az 

emberségét. A magyar társadalom nagyon elfogadó, elismeri a szorgalmas 

és megbízható embereket, tiszteli és becsüli azokat, akik akarnak és tesznek 

is önmagukért.”309 

A fenti csoportba tartozik az a két fő, akik szerint a romák feladata lenne a felzárkózás, a 

következő csoportba - amely 20 főt foglal magában - azok tartoznak, akik szerint mindkét fél 

feladata az egymáshoz közelítés. Idézek itt is néhány véleményt: 

- „A nem romáknak elfogadónak kell lenni, megadni az esélyt. A romáknak 

pedig tenni érte, hogy elfogadják. Központi, állami akarattal véleményem 

szerint nem sokat lehet elérni.”310  

- „1. Csökkenteni a korrupciót. 2. Csökkenteni a diszkriminációt. 3. A 

kisebbségnek és a többségnek is több nyitottsággal viseltetni.”311  

- „A feszültség mérséklése a társadalom, az állam és a roma nemzetiségűek 

részéről is igényelne lépéseket, de véleményem szerint ez a társadalmi 

feszültség nem fog eltűnni. (oktatás, képzés, munkalehetőség biztosítása, 

fegyelmezettebb normakövetés, társadalom normáihoz való alkalmazkodás, 

stigmák elhagyása, esélyegyenlőség)”312  

- „Mivel szilárd álláspontom, hogy nem a romák, mint etnikum, hanem az adott 

roma, mint individuum dönt a társadalmi felzárkózás kérdésében, minőségi 

és egyenlő (azaz a nem-romák számára is ugyanolyan színvonalú) oktatást 

                                                
308 Férfi, 18 éves, gimnáziumi végzettséggel, tanuló 
309 Nő, 55 éves, egyetemi végzettséggel, ügyvezető 
310 Férfi, 26 éves, egyetemi végzettséggel, jogász 
311 Férfi, 35 éves, érettségivel, összeszerelő egy multinál 
312 Nő, 38 éves, szakközépiskolai végzettséggel, kereskedelem/alkalmazott 
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javasolnék az állam részéről, erősebb, és önállóbb roma önkormányzatokat, 

végül pedig romák által önkéntesen, térítés nélkül vállalt, romák, és nem-

romák számára szervezett programokat, beszélgetéseket.”313  

- „Óvodákban és általános iskolákban ugyanúgy kellene kezelnie minden 

gyereket a tanári karnak (egymás elfogadása, szorgalomra nevelés), a cigány 

szülőknek dolgozniuk kellene, és erejükhöz mérten támogatni gyermekeik 

továbbtanulását, az államnak segítenie kellene a munkához jutást.”314 

- „Mind a romáknak, mind a nem romáknak is lépéseket kell tenniük annak 

érdekében, hogy ne legyenek társadalmi feszültségek. Pozitív hozzáállás a 

nem romák részéről, mert ők is emberek, és igenis van köztük becsülendő 

család, gyerek stb. A romák is próbáljanak emberibbek lenni a saját 

érdekükben.”315 

- „Nagyon sokat lehet tenni. Én csak néhány, nem kiérlelt ötletet tudok írni. 

Abban biztos vagyok, hogy mindkét kört kell egymáshoz közelíteni. A nem 

romáknak sokkal több információt adni a roma szokásokról, 

életszemléletről. Közös kulturális közösségeket kell szervezni, a roma 

népnevelést tanítani kellene az egyetemeken. A szociológus - és tanárképzés 

és a szegénygondozás is vegyen részt a párbeszédben, legyen kötelező a 

diploma megszerzéséhez a közöttük végzett munka. A romáknak tanulni, 

iskolába járni. Ez a legfontosabb út a cigányság számára is a 

felemelkedéshez. Pozitív diszkrimináció az iskolákban, cigány 

tehetségkutatók és népnevelők alkalmazása az iskolákban. A gyerekeknek 

nemcsak a tanulmányi eredményét kell nézni, a személyiségükben rejlő 

értékeket, érzékeket is észre kell az iskolában venni. Roma tehetség 

gondozás az értelmiség szerep vállalásával. Szövetségeseket keresni a roma 

társadalmon belül. Roma értelmiségiek, hatalmi szerepben lévők (vajdák) 

segítségét kérni. Kialakítani a romák közötti párbeszéd rendszerét. 

Romaközösségi megbízottakat kell kinevezni, akik a szegény romák között 

élnek és segítenek nekik az ügyintézésben, szabályok betartására sarkallják 

őket. Ezeket a helyi "vezetőket" oktatni kell az állampolgári és együttélési 

                                                
313 Férfi, 23 éves, gimnáziumi érettségivel (utolsó egyetemi év), hallgató/tanszéki demonstrátor 
314 Nő, 26 éves, egyetemi végzettséggel, irodista 
315 Nő, 36 éves, szakképző-technikummal, üzletvezető helyettes 
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szabályokra. Ők tartsák a kapcsolatot az iskolával, rendőrséggel, 

önkormányzattal, stb. Kapjanak fizetést a végzett munka arányában.”316 

- „Mindenkinek van lépnivalója, bármilyen úton, a lényeg, hogy a szeretet 

jegyében.”317 

- „A többségnek nyitottabbá kell válnia, a romáknak öntudatosabbá, 

lehetőségeket biztosítani romáknak egy megfelelő színvonalú élethez, és 

egy multikulturális demokráciát kell létrehozni.”318  

15 fő szerint a többségi társadalom feladata lenne a romák integrálásával kapcsolatos 

feladatok ellátása. Néhány véleményt idézek: 

- „A többségi társadalomnak kell csökkentenie a kulturális és szociális 

különbségeket.”319 

- „Az egész társadalomnak feladata lenne vele, de látványosabb, nagyobb 

lépéseket csak az állam tud tenni. Egyedül az integrációt látom 

megoldásnak, a szegénység, a gettók felszámolását, az edukációt. Ez 

rengeteg pénz, de nincs más opció.”320 

- „A többségi társadalom felelőssége a feszültség megszűntetése.”321 

- „Elsősorban a politikusok, a kormány, és az iskolák, a média. 
Ők nagyban segíthetnének, hogy elfogadja a társadalom a cigányokat és a 

romákat, mert ha az iskolák és a politika tenne arról, hogy a média ne azt 

sugallja az embereknek, hogy a sötét bőrű emberek nem emberek, hanem 

egy nyűg, akkor talán egy évtizeden belül megváltozna az emberek 

hozzáállása.”322 

Végül 1 fő véleménye különbözött az eddigi csoportoktól: 

„A nyolcvanas évek vége óta érzékenyen érint a probléma. Több politikai 

rendszer, több politikai párt próbálkozott az azóta eltelt évtizedekben, teljesen 

hiába. Ha távolabbról tekintek, konkrétan ötszáz éve képtelenek a cigányok 

integrálódni, sem erőszakkal, sem simogatással nem megy. Ezzel kezd most 

szembesülni a világ nyugati fele is. Ott azonnal ki merték mondani azt, amit 

nálunk még mindig nem szabad. Várom a pillanatot, amikor tudományosan is 

                                                
316 Nő, 58 éves, egyetemi végzettséggel, vezető 
317 Férfi, 37 éves, egyetemi végzettséggel, egyetemi oktató 
318 Nő, 35 éves, egyetemi végzettséggel, filmrendező 
319 59 éves, férfi, egyetemi végzettséggel, ügyvéd 
320 Férfi, 45 éves, egyetemi végzettséggel, vezető beosztású 
321 Nő, 60 éves, egyetemi végzettséggel, SZTNH elnökhelyettes 
322 Férfi, 44 éves, 8 általános, betanított munkás 
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felismerik, hogy ezek nem emberek, hanem valami állat és emberi faj közötti 

élőlények, akiket valamilyen rezervátumba kell terelni, mert úgy mindenkinek 

jobb lesz.”323  

A válaszadók kis része gondolja úgy, hogy kizárólag a romák feladata lenne a társadalmi 

feszültségek enyhítése. Nagyobb részük szerint ez a feladat a többségi társadalomra hárul, és 

csak ő tudná felszámolni a feszültségeket. A csoport legnagyobb része úgy véli, hogy mindkét 

fél munkája, szoros együttműködése győzheti le a társadalmi szakadékot, a felgyülemlett 

feszültségeket. A válaszadók közül csupán egy személy gondolja azt, hogy az eddigi 

próbálkozások alapján nincs lehetőség, és értelme a társadalmi együttélésnek. 

 

A következőkben megvizsgálom a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási 

Intézet (a továbbiakban: bv.) fogvatartottjainak véleményét a fenti kérdésekről. Fontosnak 

vélem, hogy e zárt csoportból is megismerjük az emberek véleményét, leginkább azért, mert 

egyes vélemények szerint a büntetés-végrehajtási intézetekben a romák felülreprezentáltak. 

Ez a vélemény az általános kérdőívre válaszolók között is megjelent. 

A bv.-ben 30 fő válaszolt a kérdésekre, mind férfi volt, a legfiatalabb 20 éves, a legidősebb 

47 éves. Az iskolázottságot tekintve a legalacsonyabb 4 általános iskolai évet végzett, a 

legmagasabb főiskolát. Természetesen itt sem mindenki töltötte ki a személyes adatokat. 

Az első kérdésre - ön szerint ki/kik tartoznak a cigány/roma nemzetiséghez? - két fő nem 

válaszolt. 6 fő szerint azok, akik annak vallják magukat. 3 válaszadó szerint azok, akik annak 

vallják magukat, kiegészítve még valami plusz specifikációval. Idézem ezeket a válaszokat: 

- „Akik azoknak vallják magukat. Jellemzően sötét bőrűek, és piros zsigulival 

járnak.”324 

- „Aki annak tartja magát, és úgy is él.”325 

- „Akiknek legalább az egyik szülőjük a roma népcsoporthoz tartozik, vagy aki 

teljes mértékben annak vallja magát.”326 

3 fő semleges választ adott, ezeket idézem: 

- „Nem tudom.” 

- „Ebben a kérdésben pártatlan vagyok.”  

Végül 16 fő szerint roma az, aki romának néz ki, vagy annak ítéli meg a 

környezete, itt is idézek néhány választ: 
                                                
323 Férfi, 38 éves, egyetemi végzettséggel, vezető 
324 Férfi, 33 éves, szakmunkásképző 
325 Férfi, 38 éves, szakmunkás 
326 Férfi, szakmunkás 
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- „Hát a cigók, mér, kik?”327 

- „Akik beszélik a nyelvet, és őrzik a hagyományokat.”328 

- „Azok az emberek, akiknek a szülei vagy bármilyen felmenője roma 

származású.”329  

A válaszokból láthatjuk, hogy a válaszadók nagy része a külső jegyek, illetve a nyelv, 

viselkedés alapján ítéli meg valakiről, hogy roma-e vagy sem. 

 

A következő kérdés: „Véleménye szerint létezik-e Magyarországon társadalmi feszültség a 

roma és a nem roma társadalmi csoportok között?” 1 fő nem válaszolt, két fő szerint nincs, 

vagy nem minden szempontból, ezeket idézem: 

- „Nem minden szempontból.” 

- „A nem roma társadalmi csoport a feszültség elkerülése végett a roma 

társadalmi csoportot börtönbe zárja. Így kizárt, hogy bármilyen feszültség 

lenne a két társadalmi csoport között.”330 

27 fő szerint létezik ez a társadalmi feszültség. Néhányan kifejtették azt, hogy szerintük 

ennek mi az oka: 

- „Igen. Csak sokan magukban tartják a további problémák elkerülése miatt.”331 

- „Igen, létezik! A közhiedelemmel ellentétben nem a romák gerjesztik 

elsősorban a feszültséget.”332 

- „Igen létezik! Sajnos a roma és nem roma kultúra között rengeteg az eltérés, 

amit egyik oldal sem tud vagy inkább nem is akar kiküszöbölni. Más 

mindkét nép mentalitása, ami soha nem fog találkozni egymással. Persze 

van ritka kivétel!”333 

- „Igen. Ha ki kellene fejtenem, akkor azt írnám, hogy mindig is létezett, de az 

utóbbi időben a média, és bizonyos politikai oldal ezt fel is erősíti (szavazat 

szerzés).”334 

Ahogy a válaszokból láthatjuk, többségben vannak azok, akik szerint létezik társadalmi 

feszültség a romák és a nem romák között. 

                                                
327 Férfi, 24 éves, vasbetonszerelő 
328 Férfi, 34 éves, 8 ált. 
329 Férfi, szakmunkás 
330 Férfi, 33 éves, főiskola 
331 Férfi, 33 éves, szakmunkásképző 
332 Férfi, 21 éves, szobafestő mázoló, hegesztő 
333 Férfi, szakmunkás 
334 Férfi, 36 éves, főiskola 
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A következő kérdés az volt, hogy „szegregálva (elkülönítve) vannak-e Ön szerint a romák 

a többségi társadalomtól?” 

A kérdésre 1 fő nem válaszolt, 19 személy véleménye szerint szegregálva vannak a 

cigányok a többségi társadalomtól. Néhány választ idézek, ahol a véleményét is kifejtette a 

válaszadó: 

- „Igen, pl. a cigánytelepek.”335 

- „Igen, a társadalom bűnözőinek tekintik őket, pedig semmilyen indokot nem 

szolgáltattak.”336 

- „Igen, mert véleményem szerint próbálják úgy kialakítani az önkormányzatok 

a szükséglakásokat, hogy a romák egy bizonyos városrészben kapjanak csak 

lakást, és azok családtagja próbálnak a közelükbe költözni, így elég pár 

családot egy helyre költöztetni, és a rejtett elkülönítés már meg is 

történt.”337  

- „Sajnálatos módon igen, a segítség helyett sokak inkább ítélkeznek, persze 

vannak kivételek.”338 

- „Igen. Már csak a bőrszínük miatt is (sajnos).”339 

- „Lakóhelyet tekintve bőven előfordul. Iskolai szegregáció is több esetben 

beigazolódott. Munkahelyeken is bőven látni példát.”340 

10 fő szerint nem létezik szegregáció. Itt is ismertetek néhány választ: 

- „Sajnos nem.”341 „Elkülönítve még nem, de ki akarják taszítani a 

társadalomból őket.” (Neme: férfi, kora: 22, legmagasabb iskolai 

végzettsége: 4 általános) 

- „Sajnos nem! Akkor lennének a romák szegregálva, ha az országban egy 

külön megyét jelölnének ki nekik, és oda telepítenék őket. Természetesen az 

összeset! Ha a romák semmiféle formában nem érintkezhetnének a nem 

romákkal, na akkor mondhatnák, hogy el vannak különítve!”342 

A válaszokból arra következtetek, hogy itt is a többség szerint létező probléma a 

szegregáció, elkülönítés. 

                                                
335 Férfi, 24 éves, vasbetonszerelő 
336 Férfi, 33 éves, főiskola 
337 Férfi, 25 éves, szakközépiskola 
338 Férfi, 20 éves, 7 osztály 
339 Férfi, 32 éves, 8 általános 
340 Férfi, 36 éves, főiskola 
341 Férfi, 33 éves, szakmunkásképző 
342 Férfi, szakmunkás 
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A következő kérdés arra irányult, hogy a kitöltők írják le véleményüket azzal kapcsolatban, 

hogy mi vezethetett a szegregációhoz, ha az létező jelenség. 7 személy nem adott erre a 

kérdésre a választ. 4 fő szerint a romák miatt alakult ki a szegregáció: 

- „A cigányok maguktól sem akarnak vegyülni a többi emberrel és ez igaz 

fordítva is. Életvitelük, szokásaik miatt nem tolerálják őket.” 

- „Az életvitelük és az életfelfogásuk miatt van szükség szegregációra.”343 

- „A cigók szokásai miatt.”344 

- „Az, hogy a roma közösség többnyire a mai napig nagymértékben 

iskolázatlan, így egyszerűen lehetetlen felzárkózniuk.”345 

5 fő szerint a többségi társadalom miatt alakulhatott ki a szegregáció, itt is idézek néhány 

választ: 

- „Az vezetett ide, hogy a magyarok hajlamosak arra, hogy a sztereotípia 

alapján minősítsék a roma embereket.”346 

- „Szerintem az vezetett a szegregációhoz, hogy a magyar mentalitás és az 

idegentől való félés miatt a magyarok nem mernek ugyanúgy viszonyulni 

egy romához, mint egy magyarhoz.”347 

4 fő általános okokat írt, itt van néhány példa: 

- „A bűnözés.”348 

- „Iskolázatlanság, műveletlenség, szegénység, társadalmi kirekesztés.”349  

- „Szerintem a fajgyűlölet.”350  

- „Az előítélet.”  

- „Rasszizmus”351  

A válaszadók kisebb része tehát a romákat, ennél valamivel többen a többségi társadalmat, 

de legnagyobb részben a társadalmi körülményeket, az előítéletet, a rasszizmust, a bűnözést 

jelölték meg a szegregáció okaként. 

 

                                                
343 Férfi, 33 éves, szakmunkásképző 
344 Férfi, 24 éves, vasbetonszerelő 
345 Férfi, szakmunkás 
346 Férfi, 21 éves, szobafestő mázoló, hegesztő 
347 Férfi, 25 éves, szakközépiskola 
348 Férfi, 11 osztály 
349 Férfi, 38 éves, szakmunkás 
350 Férfi, 27 éves, 8 általános 
351 Férfi, 47 éves, 8 általános 
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Az ötödik kérdésben a bűncselekmények elkövetése és a szegregáció közötti összefüggésre 

kérdeztem rá: hatással van-e Ön szerint a szegregáció a bűncselekmények arányainak 

alakulására a romák között? 

Erre a kérdésre 3 fő nem felelt. 13 fő azt válaszolta, hogy igen, hatással van. Néhány példa 

a válaszokból: 

- „Igen. Mivel nagyon kevesen kapnak munkalehetőséget, és lenézik őket.”352  

- „Természetesen, mivel ha így kirekesztik őket, és már előítélettel néznek rájuk, 

nekik 100-szor nehezebb munkát találni, viszont élniük nekik is kell valamiből, és 

a romák többsége megélhetési bűnöző.” 

1 személy szerint részben van hatással: 

- „Részben igen, mivel sok munkahelyre nem veszik fel őket.”353 

13 fő szerint nincs hatással a szegregáció a bűncselekmények elkövetésére, néhány 

véleményt idézek: 

- „Szerintem nem ez a fő indok, de jó ürügy a cigányoknak megmagyarázni 

tetteiket. Hivatkozhatnak a hátrányos megkülönböztetésre, a fajgyűlöletre.” 

- „Nem! Inkább a szegénység az oka.” 

Meglepő módon egyenlő arányban vannak azok, akik szerint hatással lehet a szegregáció a 

bűncselekmények elkövetésére, és azok, akik szerint nincs hatással. 

 

A kérdőív hatodik kérdése: Ön szerint magasabb-e a romák között a bűnözési arány, mint a 

nem romáknál? Amennyiben ez a véleménye, megjelölne okot/okokat, ami ezt 

eredményezhette? 1 fő nem válaszolt a kérdésre. 12 személy szerint nem magasabb az arány, 

néhány példát idézek is, hogy a véleményüket mivel indokolták: 

- „Nem, magyar, cigány, ha valaki bűnözik, az bűnözik, nincs cigány vagy 

magyar bűnözés.”354  

- „Nem, mert ha rá van szorulva az ember, akkor teljesen mindegy, hogy 

roma vagy nem.”355  

- „Szerintem nem magasabb, mivel ha a roma bűnözik, az alatt azt kell érteni, 

hogy elvisz az Olgi néni kertjéből 2 vagy 3 tyúkot, és már rámondják, hogy 

nagy bűnöző, de a magyar ember nem megy be egy kertbe pár darab állatért, 

                                                
352 Férfi, 27 éves, 8 általános 
353 Férfi, 22 éves, 8 általános 
354 Férfi, 24 éves, vasbetonszerelő 
355 Férfi 
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hanem bemegy a bankba és kiolt pár emberéletet, hogy pénzhez jusson, ez 

már bűnözés, ez a különbség a két faj között.”356  

- „Nincs, mert szerintem ezt úgy felfújják, ahogy van, a magyar nemzetiségű 

ember ugyanúgy hajlamos a bűnözésre.”357 

- „Nem, mert a nem roma is ugyanúgy bűnözik, csak nem úgy ítélik el őket, 

mint a romákat.”358 

12 fő szerint igen, magasabb az arány, az ő indokolásuk a következő volt: 

- „Százalékos arányban biztos magasabb a bűnözési arány. Az okai, sajnos azt 

kell mondani genetikusak. Ahány cigányt ismertem, ismerek, azok közül 

nincs egy sem, aki dolgozni járna. Ez a saját tapasztalatom, Győr olyan 

részén éltem éveken keresztül, ahol sok cigány élt egy helyen. Fel sem 

merült bennük az, hogy fizetésért dolgozzanak.”  

- „Igen. A romák piti bűncselekményt csinálnak, amihez nem kell 

gondolkodni, és nem kell tervezni előre, és nem kell megfelelő összeget 

belefektetni, hogy több pénzt csinálj.”359  

- „Igen. A szegregáció miatt. Soknak nem adnak munkát. Lenézik őket. 

Fajgyűlölet van.”360 

- „Munkahely hiánya miatt igen.”361 

- „Igen. Az ok az lehet, hogy egyszerűbbnek és megszokottnak tartják a 

bűnözést, mint dolgozni, és a szegénység, valamint munkahiány.”  

- „Igen (a statisztika és a hírközlő csatornák szerint).”362 

- „Igen, magasabb. Az okok, illetve ok: nem tudnak beilleszkedni a 

társadalomba. Az otthoni légkör nem azt a célt szolgálja, hogy ne 

bűnözésből éljenek meg. Persze tisztelet a kevés kivételnek! A nevelés 

hiánya sajnos azt vonzza magával, hogy olyan romák közé keverednek, akik 

nincsenek jó hatással a fiatal romákra. Röviden ennyi!”363 

5 fő a fenti csoportoktól eltérő válaszokat adott, ezeket idézem: 

                                                
356 Férfi, 22 éves, 4 általános 
357 Férfi, 20 éves, 7 osztály 
358 Férfi, 21 éves, 8 általános + szakközép iskola 
359 Férfi, 38 éves, szakmunkás 
360 Férfi, 22 éves, 8 általános 
361 Férfi, 27 éves, 8 általános 
362 Férfi, 32 éves, 8 általános 
363 Férfi, szakmunkás 
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- „Teljesen mindegy, akinek nem kedvező az anyagi helyzete, az úgyis 

bűncselekményeket fog elkövetni.”364 

- „Nem minden esetben.”  

- „Egyensúlyban van.”365 

- „Szerintem nagyobb az arány az úgynevezett megélhetési bűnözők között, 

mivel a nem mamut vállalatoknál gyakran válogatnak bőrszín alapján is. De 

az úgynevezett luxus bűnözők között, akik csak azért bűnöznek, hogy még 

több legyen, és nem csak a szükséges megélhetésért, ott viszont minden 

bizonnyal kevesebb a roma bűnöző.”366 

- „1. Valamilyen szinten nagyobb a romáknál a bűnözési arány, de magyarnál 

is ugyanúgy ezek fent állhatnak, mert nincsenek kizárva ezek a dolgok. 2. 

Pl: van egy magyar gyerek barátom, ő azért lop, hogy drogra legyen pénze, 

meg bulikra. 3. Romáknál is vannak olyanok, akik azért lopnak, hogy 

valahogy minden napra legyen mit enniük.”367 

A fogvatartott kitöltők között ismét fele-fele arányban oszlottak meg a vélemények, 

miszerint a romák között magasabb-e a bűncselekmények aránya, mint a nem romák között. 

Az okokat elolvasva sok elgondolkodtató véleménnyel találkoztam. 

 

A hetes pontban azt kértem a kitöltőktől, hogy fejtsék ki, szerintük mit jelent a következő 

fogalom: ”cigánybűnözés”. 4 fő nem válaszolt a kérdésre. Heten a Wikipédiáról megismert 

definíció valamely elemével magyarázták a fogalmat, néhány példa a válaszokból: 

- „Magyarországon 10 fogvatartottból minimum 7 cigány. Talán ebből az 

arányból lehet egy ilyen fogalom kialakulhatott ebben az országban. Biztos 

vannak specifikus bűncselekmények, amit jellemzően cigányok követnek 

el.” 

- „A cigánybűnözés ugyanaz, mint a magyarbűnözés. Csak annyi a 

különbség, hogy ezt cigányok művelik.”368 

- „Gondolom, romák követik el.”369 

- „Vannak olyan bűncselekmények, amit többségében romák követnek el. Ezt 

lehet tagadni, de sajnos akkor is így van.”370 
                                                
364 Férfi, 11 osztály 
365 Férfi, 33 éves, főiskola 
366 Férfi, 25 éves, szakközépiskola 
367 Férfi, 29 éves, 8 általános iskola 
368 Férfi, 21 éves, szobafestő mázoló, hegesztő 
369 Férfi, 11 osztály 
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6 fő a megélhetési bűnözés szinonimájaként használja e fogalmat, néhány példa ezekből a 

válaszokból: 

- „Szerintem a cigánybűnözés az úgynevezett megélhetési bűnözés. Szóval a 

cigánybűnözés általában az, amikor csak a megélhetéshez szükséges 

dolgokat próbálják megszerezni, pl. fa lopás, csirke lopás stb.”371  

- „Ez kissé túlzás, egyfajta megélhetési forma nagyrészben. Véleményem 

szerint.”372 

2 fő bűncselekmény típusokat írt le válaszában: 

- „Kisebb lopások, rablás, emberölés.”373 

- „1. zsebelés, meg ha fejébe veszi azt, hogy pl. ellopja a motort, azt biztos el 

is lopja. 2. Csoportosan mennek verekedésre, vagy lopni.”374  

3 fő szerint ilyen fogalom nem létezik. A véleményüket így fogalmazták meg: 

- „Ilyen nincs.”375 

- „Ilyen fogalom nincs, és nem is létezhet, mivel nem csak a cigány bűnözik, 

a nagy magyar ember bűnöket sokszor elhallgatják, ezzel nem értek egyet, 

hogy cigánybűnözés, mert ilyen nem létezhet, mert akkor kéne lennie 

magyarbűnözésnek is.”376 

- „Ilyen nincs, mert mindenki bűnöz, ha cigány, ha nem.”377 

Egy fő válasza a következő volt: „Nem tudom.”378 

További egy fő a következőt válaszolta: „Nem ismerem ezt a fogalmat.”379 6 fő válasza a 

következő volt: 

- „Azt, amit a magyar.” 

- „Véleményem szerint megkülönböztető rasszjegy.” 

- „A fajmegkülönböztetés pl. magyar-cigány.”380 

- „Politikai köznyelvben kifejlesztett, gerjesztett fogalom. A 

„magyarbűnözés" kifejezést senki nem használja. A bűnnek nincs, nem lehet 

etnikai színezete.”381  

                                                                                                                                                   
370 Férfi, szakmunkás 
371 Férfi, 25 éves, szakközépiskola 
372 Férfi, 20 éves, 7 osztály 
373 Férfi, 38 éves, szakmunkás 
374 Férfi, 29 éves, 8 általános iskola 
375 Férfi, 24 éves, vasbetonszerelő 
376 Férfi, 22 éves, 4 általános 
377 Férfi, 32 éves, szakközép 
378 Férfi, 22 éves, 8 általános 
379 Férfi, 33 éves, főiskola 
380 Férfi, 32 éves, 8 általános 
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- „Véleményem szerint ez ostobaság, ez a fogalom, hogy cigánybűnözés. 

Ebből is tisztán látszik az előítélet a romákkal szemben. Ez alapján a romák 

is mondhatnák más nemzetiségre, hogy pl. magyar bűnözés.” 

Ahogy a fenti arányok és a véleményekből idézett példák mutatják, nincs egy egységes 

fogalommagyarázat és egy többség, amely ezzel a fogalommal kapcsolatban egyetértene. 

 

A nyolcadik kérdésben a következőt tettem fel: Ön szerint létezik „cigánybűnözés”? Erre 3 

fő nem válaszolt. 12 válaszadó szerint igen, létezik „cigánybűnözés”, néhány véleményt 

ismertetek: 

- „Igen, mert létezik cigány életvitel, aminek egyenes következménye a 

bűnözés. A becsületesség kizárása az élet minden területéről.” 

- „Véleményem szerint igen, sajnos létezik cigánybűnözés, melynek okán 

lehetne vitatkozni.”382 

- „Sajnálatos módon létezik, de én nem így fogalmaznék.”383 

- „Létezik, mert ha csoportosan isznak, utána verekedést vagy mást követnek 

el. Mindenkit megvernének, mikor ittas állapotban vannak, vagy 

drogozva.”384 

13 fő szerint nem létezik ”cigánybűnözés”, a véleményeket itt is ismertetem: 

- „Nem, mert ugyanúgy elköveti a paraszt ember is a bűncselekményeket, 

mint a roma.”385 

- „Nem, mert szerintem egy kaptafára lehet venni a romát és nem romát, 

mindegyik ugyanolyan ember.”386  

- „Nem létezik olyan, hogy cigánybűnözés, olyan létezik, hogy megélhetési 

bűnözés, amit többnyire cigányok követnek el. Viszont az országnak 

minden rétegében ott a bűnözés, nem lehet külön cigánybűnözésről beszélni, 

mikor némely politikus vagy esetleg színész kerül börtönbe.”387 

- „Ilyen nem létezik, ugyanúgy bűnöznek más nemzetiségűek is, mégse 

ragasztják rájuk ezt a hülyeséget.” 

2 fő véleménye eltér a fentiektől: 

                                                                                                                                                   
381 Férfi, 36 éves, főiskola 
382 Férfi, 25 éves, szakközépiskola 
383 Férfi, 20 éves, 7 osztály 
384 Férfi, 29 éves, 8 általános iskola 
385 Férfi, 11 osztály 
386 Férfi 
387 Férfi, szakmunkás 
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- „Csak annyira, mint a magyarbűnözés.”388 

- „Nem tudom.”389 

A fenti válaszokból kiderül, hogy itt sincs egységes vélemény ebben a kérdésben, és elég 

magas azon emberek aránya, akik szerint létezik a cigánybűnözés. 

 

A kilencedik kérdés így hangzott: véleménye szerint milyen tényezők hathatnak a 

bűncselekmények elkövetésére - gének vagy társadalmi körülmények? 5 fő nem adott választ 

erre a kérdésre. 18 fő szerint a társadalmi tényezők hathatnak a bűncselekmények 

elkövetésére. Ismertetek ezek közül néhányat: 

- „Társadalmi körülmények teszik kényszerré a bűnözést, mivel bűnözői 

génnel nem lehet születni, esetleg bűnöző családba születni.”390 

- „A társadalmi körülmények (kiközösítés) stb.”391 

- „Egyértelmű, hogy a társadalmi körülmények, persze van kivétel, úgy, 

ahogy más nemzetiségeknél is. Sajnos olyan társadalmi rétegbe taszították a 

romákat, hogy nagyon nehéz nekik kitörni onnan, és rászorulnak a 

bűnelkövetésre, mert pl. nem mondhatja a gyermekeinek, a családjának, 

hogy most nem esztek, majd csak holnap, ezért rászorulnak sajnos a 

bűnözésre.” 

1 fő szerint a gének hathatnak a bűncselekmények elkövetésére. Az ő véleményét idézem: 

„Szerintem a roma emberekbe kódolva van a munka kerülése, és a könnyű pénz szerzésére 

való inger. Nem véletlenül van a börtönök 90%-a tele roma emberekkel.”392 

5 fő szerint mindkét tényező hatással van a bűncselekmények alakulására, idézek néhány 

véleményt: 

- „Szerintem mindkettő. Sajnos az a személyes tapasztalatom, hogy a 

cigányok sokkal nagyobb, erősebb hajlammal születnek erre az életvitelre, 

mint más népek. A szegénység, a szegregáció nem lehet indok arra, hogy 

már gyermekkorban inkább ellopjanak valamit, mint kifizessék.” 

- „Társadalmi körülmények: 80%, gének: 20%.”393 

- „Szerintem a gének és a társadalmi körülmények ugyanúgy közrejátszhatnak 

a bűncselekmények között.”394 
                                                
388 Férfi, 21 éves, szobafestő mázoló, hegesztő 
389 Férfi, 22 éves, 8 általános 
390 Férfi, 22 éves, 4 általános 
391 Férfi, 32 éves, 8 általános 
392 Férfi, 33 éves, szakmunkásképző 
393 Férfi, 21 éves, szobafestő mázoló, hegesztő 
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Egy fő véleménye különbözött a fenti kategóriáktól. Szerinte „mindig az ember maga dönti 

el, hogy bűnözik, és bűnöző életet él a jobb élet reményében.”395 A fogvatartottak között a 

válaszadás alapján kijelenthető, hogy többségben van az az álláspont, hogy a társadalmi 

körülmények hatnak leginkább a bűncselekmények alakulására. Kis részük szerint mindkét 

tényező hathat egy ember cselekedeteire, és csupán egy fő szerint okolhatók a gének a 

bűncselekmények elkövetéséért. Egy személy szerint az ember maga dönt arról, hogy 

elköveti-e a bűncselekményt, vagy sem. 

A kérdőív utolsó kérdése így hangzott: ön szerint kiknek és milyen lépéseket kell 

megtenniük ahhoz, hogy eltűnhessen a társadalmi feszültség? 5 fő nem töltötte ki a kérdőív 

ezen kérdését. 1 személy szerint a cigányságnak kellene lépnie, idézem ezt a véleményt: 

- „A cigány társadalomnak kellene bebizonyítania, hogy képesek egy hasznos 

része lenni a társadalomnak. Sajnos évszázadok alatt sem sikerült nekik, így 

azt gondolom, ez a feszültség soha nem tűnik el. Más országokban, főleg 

nyugaton, már be sem engedik őket, mert tudják, hogy ez egy olyan 

kisebbség, amivel folyamatosan gond van, de sajnos azokkal is probléma 

van, akik érdemben tudnának cselekedni. Addig, amíg a parlamentben is 

tolvajok ülnek, akiket nem érdekel a magyar emberek sorsa, hisz ők soha 

nem találkoznak személyesen cigány emberekkel, semmilyen élményük 

nincs a valós helyzettel kapcsolatban, addig nem változik semmi. Sőt a 

cigányok egyre többen lesznek, ami további problémák forrása. ” 

3 fő szerint mind a cigányságnak, mind a többségi társadalomnak lépéseket kellene tennie. 

Az ő véleményüket idézem: 

- „Szerintem meg kéne próbálni nem elkülöníteni a romákat, hanem 

összeköltöztetni a magyarok lakta városrészekkel, másik oldalról pedig a 

romáknak kell bizonyítani, hogy be tudnak állni a sorba, és nem bűnözéssel 

megszerezni a szükségleteiket.”396  

- „Mindenkinek közös felelőssége. A lépések egyszerűek. Emberség, 

felelősség magáért, tisztesség, esélyegyenlőség.”397 

- „Nekem erről az a véleményem, hogy mindkét félnek nyitnia kellene a 

másik nemzetiség, és kultúra felé, esélyt adni a roma társadalomnak, és nem 

                                                                                                                                                   
394 Férfi, 25 éves, szakközépiskola 
395 Férfi, 38 éves, szakmunkás 
396 Férfi, 25 éves, szakközépiskola 
397 Férfi, 36 éves, főiskola 
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pedig ismeretlenül előítélettel lenni feléjük. Mert ameddig ez az előítélet 

fennáll, a helyzet nem fog változni!” 

14 fő szerint a többségi társadalomnak kellene lépéseket tennie. Néhány véleményt 

ismertetek: 

- „A társadalomnak el kell fogadni a romákat is.”398 

- „Abból kiindulva, hogy a romák vannak kisebbségben, véleményem szerint 

a magyaroknak kéne a romák felé egy kicsit több bizalommal fordulni, és 

ennek látható eredménye lenne. Sok alkalommal még a lehetőséget sem 

kapják meg a roma emberek, hogy bizonyítsanak a bőrszínük miatt.”399 

- „1. Államnak kell biztosítani munkalehetőségeket az embereknek. 2. 

Minden ember tudjon munkát vállalni, ne legyen fajmegkülönböztetés.”400 

Voltak a fentiektől eltérő vélemények, amelyeket ismertetek: 

- „Soha nem lesz „béke” a roma és nem roma emberek között. Keményebb 

fellépés kellene a roma bűnözők között, és ezek miatt több börtönre lenne 

szükség.”401 

- „Az a baj Magyarországon, hogy semmilyen párt vagy mozgalom nem meri 

kimondani, hogy igenis létezik cigánybűnözés. Aki kimondja, azt 

szélsőségesnek nevezik. Az elmúlt 800 évben nem sikerült beilleszkedni 

ennek a népcsoportnak, és szerintem a következő 800 évben sem fog. 

Bármivel próbálkozhat a kormány, sajnos nem lehet őket normális útra 

terelni.” 

- „Szerintem nincs cigány, paraszt, stb. Emberek vannak. Addig, amíg piros 

vér folyik az emberekben, addig ember az ember. Csak sajnos ezt 1000 

emberből csak én látom így.”402  

- „Erre a teremtőnk, Jehova isten képes, és ezt meg is fogja tenni az ő 

királysága (kormányzata) által, mert a legnagyobb bajt abban látom, hogy az 

emberek különbséget tesznek a romák és a nem romák közt, ami 

rasszizmushoz és elnyomáshoz vezet, pedig az életben ami oly nehéz, 

egymást segíteni kéne, és nem pedig arról beszélni, hogy ki roma, és ki 

nem.” 

                                                
398 Férfi, 46 éves, szakmunkás 
399 Férfi, 21 éves, szobafestő mázoló, hegesztő 
400 Férfi, 29 éves, 8 általános iskola 
401 Férfi, 33 éves, szakmunkásképző 
402 Férfi, 24 éves, vasbetonszerelő 
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- „Nincs ilyen feszültség.”403 

- „Ez soha nem fog megszűnni, mindig is volt és mindig is lesz. Pl. hogy ha 

cigányokat említik, akkor nem neveznek külön fajt, pl. oláh cigány, beás 

cigány, drizárók stb, pedig sokban különbözünk, mégis egy kalap alá 

vesznek minket. Persze hogy van feszültség roma és magyar között. Ha egy 

magyar követ el egy olyan (pl.) bűncselekményt vagy akármit, mint egy 

roma, a romát háromszorosan büntetik, vagy súlyosabb ügyként kezelik 

ugyanazt a tettet. Gondolom hallotta Ön már azt a szót, hogy 

cigánybűnözés! Azt, hogy MAGYARBŰNÖZÉS???”404 

- „Én nem akarom védeni a romákat, én sem vagyok az, viszont köztük 

nőttem fel, és ha a magyarországi helyzetet vesszük, akkor nevetséges ez az 

előítélet. Az a gond, hogy a magyar ember kapott egy képet a roma 

társadalomról, és olyanok, mint a lovak, csak előre látnak, ahelyett, hogy 

behatóbban megismernék az ő helyzetüket, és az ő kultúrájukat és a 

személyes társadalmukat. A magyarok sem különbek náluk semmivel (sőt)! 

Persze mint mindenhol, vannak kivételek is. Amíg nem fogják megérteni 

őket, a kultúrájukat megismerni, addig ez a jelenlegi helyzet változni nem 

fog. Nekem az a tapasztalatom, hogy a romák nyitott emberek. Csak az a 

baj, hogy a magyar társadalom nem nyitott feléjük, talán csak pár százaléka, 

viszont ez a pár százalék biztos, hogy hasonló állásponton van, mint én.”  

Nagyon kevés megalapozott információ áll a rendelkezésünkre a roma kisebbségről. Sok 

feltételezés, szubjektív állítás szerepelt a kitöltők válaszaiban, sokszor előítélettől, 

sztereotípiától sem mentes gondolatokat osztottak meg a kitöltő személyek. A válaszok nem 

voltak egységesek. Tudatosítani kell az emberekben a cigánysággal kapcsolatos ismereteket, 

kiegyensúlyozottabb, objektív információkat kell átadni a többségi társadalomnak. Igaz, a 

kérdőívet kitöltők kevesen voltak ahhoz, hogy reprezentatív lehessen a kutatás, és hogy 

messzemenő következtetéseket vonhassak le, de így is világossá vált a válaszok arányaiból és 

a válaszokban kifejtett véleményekből, hogy fel kell tenni az ehhez hasonló kérdéseket, és 

olyan válaszokat is kell rá találni, amelyek tükrözik a valóságot. 

                                                
403 Férfi, 33 éves, főiskola 
404 Férfi, 32 éves, 8 általános 
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Konklúzió 
 

Az értekezésem bevezető fejezetében megfogalmazott hipotézisek és vizsgálati 

szempontok alapján kutatásom konklúzióját, és annak fő eredményeit az alábbiakban kívánom 

összegezni. 

A romák vonatkozásában a szegregációt és annak mechanizmusait kutatva, a következő 

megállapításokra jutottam. A romák nagy részét érinti kisebb vagy nagyobb fokú szegregáció, 

ráadásul esetükben a szegregáció több fajtája is kumulálódik, összeadódik. 

 A kutatásaim alapján megerősítés nyert továbbá az a hipotézisem is, hogy a romák nagy 

része az oktatásban, a lakhatásban, a munkaerőpiacon, a gazdaságban, tehát a kiemelkedő 

társadalmi alrendszerekben és érintkezési pontokon kénytelen elszenvedni a szegregáció 

jelenségét. 

Az a hipotézisem is bizonyítást nyert továbbá, hogy az oktatási szegregáció megléte a 

szegregáció további előfordulásait, formáit is generálja. A szegregáció megszüntetéséhez 

elsősorban az oktatási elkülönítést kellene megszüntetni, hogy ennek révén 

megakadályozhatóvá váljon a komplex szegregáció tovább öröklődése. Úgy vélem, hogy a 

szegregáció a társadalmi feszültségek egyik releváns táptalajául szolgál, a társadalmi 

feszültség pedig tovább erősíti mások mellett a szegregációs folyamatokat is. 

A hipotézisek megfogalmazását, valamint a szükséges elméleti megalapozást követően a 

bűnözővé válás különböző kriminológiai irányzatait vettem górcső alá. Elsőként az anómia-

elméleteket mutattam be, ahol Durkheim álláspontját összegezve arra a következtetésre 

jutottam, hogy a szerző egy olyan társadalmi állapotot figyelt meg, ahol a társadalmi struktúra 

meglehetősen gyors átalakuláson megy keresztül, ezzel üresítve ki a régi normák és a korábbi 

struktúrák intézményeit, szükségképpen megnövelve egyúttal a bűnözés mértékét is. Robert 

K. Merton Durkheim elméletét tovább gondolva oda konkludált, hogy az anómia nem pusztán 

egy átmeneti állapotot jelent egy társadalomban, hanem éppen ellenkezőleg, az egy állandóan 

jelen lévő jelenség. A problémát abban látta Merton, hogy a társadalom ugyan minden egyes 

tagjának ugyanazokat a célokat kínálja, de az ehhez szükséges lehetőségeket már nem 

biztosítja. Ennek egyik következményeként az alsóbb osztályok az ellehetetlenített legitim 

pályák helyett más, illegitim megoldásokat lesznek kénytelenek választani. 

Az anómia-elméleteket összefoglalva megállapítható, hogy a kutatók a bűnözés és a 

deviancia forrását végső soron a társadalomban felhalmozódó strukturális feszültségekben, 

valamint a megfelelő erkölcsi szabályozás hiányában lelték meg.  A társadalom bizonyos 

csoportjai és egyénei számára elérhetetlennek bizonyulnak a saját törekvéseik, így a vágyak és 
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az azok beteljesülése között húzódó szakadék a társadalom bizonyos tagjainak deviáns 

hajlamaiban is megjelenik, ezzel egyes esetekben megvalósítva a kriminális cselekedetek 

elkövetését.  

A címkézési-elméletek képviselői azt vallották, hogy egy cselekedet minősítése konkrétan 

nem az elkövető viselkedésétől függ, hanem attól, hogy a társadalmi intézmények miként 

reagálnak a szóban forgó magatartásra, miként minősítik azt a stigmatizáció folyamatában. A 

szóban forgó elmélet képviselői szerint a társadalmi normáktól eltérő viselkedés nem az adott 

ember társadalmi kudarcából fakad, hanem a társadalmi kontroll intézményeinek definíciós, 

címkéző gyakorlatából. 

A szubkultúra-elméletek arra a kérdésre keresik a választ, hogy a „multikulturális” 

társadalmakban az ún. szubkulturális hatások által determinált deviáns viselkedések 

vezethetnek-e a bűnözővé váláshoz. E terület kutatói fokozott figyelmet fordítottak annak 

igazolására, hogy ebben az esetben a normaszegő és normakövető magatartás között nem 

húzódik áthatolhatatlan fal, hiszen egy szubkulturális csoportban tanúsított viselkedés a 

csoporthoz tartozók számára teljesen normális. 

A tanulás elmélete, azaz a differenciális asszociáció elmélete szerint az emberek közvetlen 

módom kapcsolatba kerülnek bizonyos „definíciókkal, amelyek kedveznek a törvények 

megszegésének”, továbbá olyan „definíciókkal, amelyek a törvények meg nem szegésének 

kedveznek.” Pozitív és negatív impulzusok tehát egyaránt érhetik őket, és a definíciók 

„százalékos megoszlása” lesz végül perdöntő annak eldöntésében, hogy egy személy 

bűnözővé válik-e vagy sem. Edwin Sutherland meglátása szerint a deviáns magatartás és a 

bűnözés tanult viselkedési forma, de ugyanúgy a jogkövetés is egy tanulható minta. A kutatás 

folyamán az említett kriminológiai irányzatok analitikus eredményeire reflektálva igyekeztem 

a romákra nézve bizonyos konzekvenciákat levonni. 

 A következő tematikus egységben a kutatás történeti dimenzióinak megalapozásaként a 

cigányság eredetét, történetét és összetételét vizsgáltam. Az elvégzett elemzésekből kiderült, 

hogy a cigányság eredete homályba vész, történelmük hányattatásban bővelkedik, az erőszak, 

a bizonytalanság és a kilátástalanság kísérte végig a romák történelmét. Fontos kiemelni, hogy 

a cigánysággal kapcsolatban nem beszélhetünk homogén csoportról; a cigányság több 

csoportra tagozódik, és nagyfokú keveredés figyelhető meg más népcsoportokkal is. Aromák 

magyarországi megjelenése sem egy időben történt az egy cigánycsoportba tartozó 

egyénekkel; éppen ellenkezőleg, erre több hullámban került sor, és a különböző roma 

csoportok több irányból érkeztek hazánkba.  
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Ezt követően az 1887-ben megjelent első magyar kriminalisztikai tankönyv szerzője, 

Endrődi Géza csendőr főhadnagy, továbbá Horváth István nyugalmazott járásbíró 1916-os, 

illetve Gesztelyi Nagy László 1941-es írásait analizáltam a romákról. Mind három forrás 

biológiai alapokra vezette vissza a romák bűnözői életmódját. Pomogyi László Cigánykérdés 

és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon című könyvében a romák bűnözésének 

statisztikai valóságát vonta kétségbe, mert a statisztikai számításoknál nem a valós romák 

létszámához viszonyították a bűnöző romák számát. 

A Kemény István irányításával folytatott 1971-es empirikus vizsgálatok rámutattak, hogy a 

romák létszáma 32.0000 főben állapítható meg. E csoport nagyobb szegmense alkotja a 

társadalom legalsóbb rétegeit, táptalajt biztosítva az anómia-elméletekben megfogalmazott 

társadalmi feszültségnek.  

Ahogy Vavró István fogalmazott a „cigánybűnözés” vizsgálatának elméleti és módszertani 

kérdéseiről értekezve: a romákkal kapcsolatban nem könnyű egy azzal kapcsolatos statisztikai 

fogalmat találni, hogy ki tekinthető romának. Megállapítást nyert továbbá, hogy statisztikai 

szempontból nem tartható egzakt módon vizsgálhatónak a cigánybűnözés helyzetét. 

A cigányságra irányuló integrációs kísérletek a XX-XXI. században című fejezetben 

világossá vált, hogy az integrációs kísérletek ellenére is komoly társadalmi, gazdasági, 

lakhatási és iskolázottsági szakadék, már-már feszültség figyelhető meg a romák 

vonatkozásában. A jogszabályokban megjelenő romaképet vizsgálva megfigyeltem, hogy a 

közel egy évszázados intervallumot megvizsgálva pozitív irányú változások történtek a 

jogszabályok szövegezésével megrajzolt romakép terén. Véleményem szerint emellett a 

jogalkotás is hatékonyan hozzájárulhat a romakérdés megoldásához.  

A következő fejezetben a média által közvetített romaképet vettem górcső alá. A kutatás 

folyamában világossá vált, hogy a médiának hatalmas befolyása lehet társadalmi 

folyamatokra, és hogy elengedhetetlen a kiegyensúlyozott hírközlés. 

A magyarországi alapadatokat vizsgálva Tauber István kutatásaiban megállapította, hogy a 

cigányság tagjai által elkövetett bűncselekmények a következő okokra vezethetők vissza: a 

cigányságnak a társadalom struktúrájában elfoglalt alacsony réteghelyzetére, illetve az ehhez 

kapcsolódó életmódjukra. E réteghelyzet viszont sajátos történeti fejlődésük következménye. 

Tauber kriminogén tényezőként lokalizálta a lassú társadalmi átstrukturálódást, a vertikális 

mobilitást, a migrációt, és az ehhez kapcsolódó sajátos kultúrát, „szubkultúrát”. Emellett a 

szerző kétségbe vonja a „cigánybűnözés” mint kategória létjogosultságát is. 

Gönczöl Katalin Bűnös szegények című könyvében ismertetett kutatása a tanulási-

elméletek gyakorlati megvalósulásának egyik iskolapéldája, mivel a kutató megfigyelte, hogy 
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miként sajátítja el a fiatalabb generáció a devianciákat, a negatív hatásokat az idősebb 

generációtól, és azt hogyan adja tovább a következő generációnak, ezzel predesztinálva előre 

a sorsukat.  

Póczik Szilveszter a szegénység attitűdjét kutatva rámutatott, hogy a szegények 40-60 

százaléka roma származású, és megállapította, hogy a szegénység közegében törvényszerűen 

létrejönnek bűnöző szubkultúrák, ahol a gazdagodás egyik forrásának vagy éppen csak 

megélhetésnek tekintik a bűncselekmények elkövetését. 

H. Szilágyi István és Loss Sándor a „Cigány per” című tanulmányukban a címkézési-

elméletek gyakorlati megjelenését figyelték meg, mivel azok a perek, amelyben cigányok is 

érintettek, egy ún. rítus van jelen. Az eljárás tehát a résztvevői számára nem szolgál 

meglepetésekkel, sőt még valódi alternatívákkal sem. A romák a bárminemű iskolázatlanság 

dacára is felismerik, hogy gyakorlatilag már akkor elveszítették a pert, amikor romának 

születtek. 

Az előítéletek és a sztereotípiák vizsgálata során nem lehetett meglepő, hogy milyen 

nagyfokú előítéletesség sztereotípia érvényesül a romákkal szemben, ezáltal váltva ki vagy 

erősítve meg különböző társadalmi feszültségeket is. 

Az elméleti vizsgálódásokat meglátásom szerint a kérdőíves vizsgálatom empirikus 

megállapításai támasztják alá, és egészítik ki. A kérdőív a romák és a bűnözés kapcsolatát 

igyekezett feltérképezni. Ez statisztikai értelemben természetesen nem minősül reprezentatív 

kutatásnak, de az a vizsgálatba bevontak kérdőíves válaszaiból is jól körvonalazhatóan 

megmutatkozott, hogy a válaszadók milyen arányban képviselik a különböző kriminológiai 

irányzatok véleményét. A válaszokban ugyanis az értekezésem elején ismertetett elméletek 

mindegyike megjelenik.  

A kutatásaim során az alábbi következtetéseket vontam le. Magyarországon létezik egy 

nagyfokú feszültség vagy konfliktus, amely a cigányság többszörösen összefonódó-

összekapcsolódó ördögi körében makro-és mikro szinten egyaránt. mikró, mint makró szinten 

is. 

Ezek az ördögi körök a következők. A szegregációs kör mechanizmusából adódóan, 

amennyiben egy fő/társadalmi csoport szegregálása megtörténik, azáltal az érintett kollektíva 

még inkább eltávolodik a gazdasági, munkahelyi, társadalmi élettértől is, ez pedig magával 

vonja a szegregáció ismételt megerősödését is. 

Egy újabb ördögi körnek tekinthető az előítélet/sztereotípia is, melynél a fentiekhez 

hasonló folyamatok játszódnak le. 
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Végül pedig a ”cigánybűnözés” fogalmához is kötődik egy ördögi kör. E fogalom 

önmagában is komoly negatív hatások mentén zárja ciklikus pályára a cigánysághoz 

kapcsolható ismereteket, véleményeket. E kifejezés alkalmas összegezni a romák 

bűnelkövetésének biológiai alapját, az előítéletek, a sztereotípiák valóságtartamát is. 

Az elvégzett kutatások során számomra is világossá vált, hogy a romák a negatív helyzet 

kialakulásához maguk is nagymértékben hozzájárultak, de a „cigánybűnözést” mint fogalmat 

nem találtam jogilag megalapozottnak, elfogadhatónak. Álláspontom szerint ugyanis az 

inkriminált kifejezés használata azért is tekinthető nagyon károsnak, mert ha elfogadjuk, hogy 

a romák biológiai örökségük következtében bűnöznek, akkor e logikából adódóan nincs 

semmi féle megoldás a romák által elkövetett bűncselekmények megelőzésére, elkerülésére. 

Véleményem szerint a lehető legrosszabb következményekhez vezetne, ha elfogadnánk a 

génekben öröklődő bűnelkövetői viselkedést, és szőnyeg alá söpörnénk a fenn álló 

problémákat, konfliktusokat, feszültségeket. Prioritásként kellene kezelnünk a romák 

helyzetéről, illetve a romákat és a többségi társadalmat érintő társadalmi, kriminológiai 

folyamatokról történő diskurzus lefolytatását, egyben a szükséges megoldások keresését.  

Tényként kell kezelni, hogy a romák a fentebb leírt ördögi körökben mozognak, és talán ott 

is ragadtak. Fel kell ismerni továbbá, hogy a jelzett folyamatok és jelenségek érvényesülése 

ellen aktívan közre kell működni, és meg kell keresni azokat a pontokat, valamint e két 

csoportból azokat a személyeket, szervezeteket és intézményeket, akik, illetve amelyek 

hozzájárulhatnak a ciklikus csapdákból történő kiszabaduláshoz. 

Úgy gondolom, hogy a többségi és a roma társadalom tagjai és képviselői is felelősséggel 

tartoznak azért – és a lehetőségük is adott ennek az előmozdításához –, hogy a romák 

integrációja bekövetkezzen. Meglátásom szerint az állam, illetve a többségi társadalom 

potenciálját vizsgálva is több eszköz áll rendelkezésre annak érdekében, hogy a szegregáció 

és a társadalmi különbségek megszüntetése érdekében munkálkodjon komplex stratégiák 

kidolgozásával, és hatékony integrációs programokkal. Azt is fontos ugyanakkor kiemelni, 

hogy a romák egyéni és szervezeti szinten is számos-számtalan lépést tehetnek, és kell is 

tenniük. Álláspontom szerint a romák elsősorban az előítéletek, a sztereotípiák cáfolásával, 

valamint a kultúrájuk, gazdasági és társadalmi helyzetük ismertetésével, és a nemes ügy 

melletti elkötelezettségük kimutatásával tehetnék meg a lépéseket az integráció irányába. 

Az első lépés, amelyet meg lehet és meg is szükséges kell tenni, a „cigánybűnözés" 

tudománytalan, egyben kártékony fogalma helyett egy valóságot inkább tükröző, és a 

problémákra kiemelten fókuszáló definíciót kell bevezetni. Javaslatom szerint ez nem más, 

mint a „bűncselekményt társadalmi, környezeti negatív hatások következtében elkövető 
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személyek”, rövidítve a „Btk.-elkövetők”. Ez több szempontból is alkalmasabb fogalom, mint 

az előző volt. Amint hangsúlyoztam, biológiai szempontokra nem lehet helyezni a 

bűncselekmények elkövetésének okait. E fogalom a társadalom és a környezet negatív 

hatásainak alapjaira helyezi a kérdéskört. Természetesen ez a fogalom is magában foglalja, 

hogy a negatív társadalmi, és környezeti hatások leginkább a romákat sújtják, de nem az 

összes cigány származású személyt. A fogalomban egyúttal az is megjelenik, hogy a bűnözést 

illetően nem csak a cigányság érintett. 

Amennyiben a kommunikációban meghonosodik a „Btk.-elkövetők” fogalma, elkezdődhet 

egy olyan folyamat, amely révén szélsőséges érzelmi megnyilvánulások nélkül nyílik 

lehetőség a bűncselekmény-elkövetések gyökerei és okai, valamint a negatív társadalmi, 

környezeti hatások, és azok megváltoztatási lehetőségei kutatására. Így a jelzett probléma 

megoldása nem csupán „romakérdésnek” számít, hanem egy társadalmilag megoldandó 

feladattá válik, amely nem előítéletektől és diszkriminációtól terhelt, hanem egy olyan cél 

érdekében munkálkodik, amely a társadalom egészének érdekeit szolgálja. 

A többségi társadalom feladatát képezi továbbá, hogy a lehető legobjektívebb módon mérj 

fel, tekintse át és kutass azokat a lehetőségeket, amelyekkel hozzájárulhat a romák 

integrálásához. Ahogy már rámutattam, a többségi társadalomnak megvan az a lehetősége, 

hogy komplex stratégiai tervekkel, átfogó intézkedésekkel felszámolja a szegregációt, az 

előítéleteket, a sztereotípiákat és a gazdasági különbségeket. Fontos, hogy a romákkal 

kapcsolatos helyzet szakértők interpretálása révén, de folyamatosan előtérbe legyen helyezve. 

Úgy vélem, hogy az értekezésem során levont következtetéseket is szem előtt kell tartani, 

azaz hogy a cigányság nem egy homogén csoport, hogy nem lehet a biológiai örökségük miatt 

vagy éppen a történelmi múltjuk miatt a továbbiakban is büntetni őket. 

A cigányságnak pedig az alábbi elengedhetetlen lépéseket, intézkedéseket kell megtenniük: 

nélkülözhetetlen, hogy az egyes romák, a romák csoportjai, és intézményesült szervezetei 

belássák, hogy a hozzáállásuk döntőnek bizonyul a sikeres integráció előmozdítása, ezáltal az 

ördögi körök megtörése során. Fontos kiemelni, hogy a kultúrájuk megismertetésével, az 

együttélési írott és íratlan szabályainak betartásával, az esetleges függőségek és a 

motiválatlanság felszámolásával ők is hatékonyan konvergálhatnak a társadalmi színterekbe 

történő sikeresebb integráció felé. 

Természetesen a több évszázada fennálló társadalmi-környezeti viszonyokból nehéz 

kitörni, prima facie szinte lehetetlennek tűnhet azokat felszámolni. Mégis szükségesnek 

tartom, hogy a romák mind individuumként, mind csoportosan pozitív példákon keresztül 
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törekedjenek a saját és a többségi társadalom számára is kecsegtető egységes társadalom 

kialakítására.  

Fontos eredménye a kutatásomnak a szegregáció, az oktatási rendszer, a differenciális 

asszociáció és a bűnözés szoros összefüggéseiből álló háló következményeinek ismertetése és 

hatásainak bemutatása. 

Többször és hangsúlyozottan tárgyalom az oktatás és a szegregáció szoros kölcsönhatását, 

hiszen a szegregáció legsúlyosabb problémákat okozó formája az oktatási szegregáció. Ennek 

felszámolásával a többi szegregációs folyamat is megállítható és ezzel a cigányság teljes 

társadalmi helyzete is előre mozdítható. 

De véleményem szerint nem elég csak az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést biztosítani, 

mert az évszázadokon át átöröklődő társadalmi hátrányok eltörlését kizárólag pozitív 

megkülönböztetéssel, aktív beavatkozással lehet érdemben elősegíteni. Álláspontom szerint 

az oktatáson keresztül kiválóan átadhatók, azok a pozitív definíciók is, melyek nagyban 

befolyásolhatják a bűnözéssel kapcsolatos attitűdöket, viselkedési formákat.  

Következtetésem szerint tehát az a fiatal, aki a mikrokörnyezetében nem megfelelő 

értékrendet kap, azon fiatalok esetében az oktatáson keresztül ez pótolható illetve kialakítható. 

Ebből következik, hogy a bűnözővé válás vagy a jogkövető magatartás szoros kapcsolatban el 

ezekkel a folyamatokkal. Szem előtt kell tartani, hogy a ma fiatalja a jövő felnőttje lesz, és ha 

folyamatosan átadásra kerülnek a megfelelő impulzusok a jogkövetéshez, akkor a következő 

generációk magatartása is ehhez fog igazodni. Az oktatás mellett még hangsúlyosan fontos 

lehet a családsegítési rendszer hatékonysága is. 
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Mellékletek 

1. Melléklet  -  Általános kérdőív 

• Ön szerint ki/kik tartoznak a cigány/roma nemzetiséghez? 

• Véleménye szerint létezik-e Magyarországon társadalmi feszültség a roma és a nem 

roma társadalmi csoportok között? 

• Szegregálva vannak-e Ön szerint a romák a többségi társadalomtól? 

• Ha igen, akkor mi vezetett a szegregáció kialakulásához?  

• Hatással van-e Ön szerint a szegregáció a bűncselekmények arányainak alakulására a 

romák közt? 

• Ön szerint magasabb-e a romák között a bűnözési arány, mint a nem romáknál, 

amennyiben ez a véleménye megjelölne okot/okokat ami ezt eredményezhette? 

• Kérem fejtse ki, hogy ön szerint mit jelent a következő fogalom: „cigánybűnözés” 

• Ön szerint létezik „cigánybűnözés”? 

• Véleménye szerint milyen tényezők hathatnak a bűncselekmények elkövetésére - 

gének vagy társadalmi körülmények? 

• Ön szerint kiknek és milyen lépéseket kell megtenniük ahhoz, hogy eltűnhessen a 

társadalmi feszültség? 

• Amennyiben van további gondolata/véleménye a fenti vagy ehhez hasonló témában, 

akkor kérem, fejtse ki bátran! 

Személyes adatok 

 Neme: 

 Kora: 

 Legmagasabb iskolai végzettsége: 

 Munkahelye/státusza: 
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fogvatartottjai részére 

• Ön szerint ki/kik tartoznak a cigány/roma nemzetiséghez? 

• Véleménye szerint létezik-e Magyarországon társadalmi feszültség a roma és a nem 

roma társadalmi csoportok között? 

• Szegregálva (elkülönítve) vannak-e Ön szerint a romák a többségi társadalomtól? 

• Ha igen, akkor mi vezetett a szegregáció kialakulásához?  

• Hatással van-e Ön szerint a szegregáció a bűncselekmények arányainak alakulására a 

romák közt? 

• Ön szerint magasabb-e a romák között a bűnözési arány, mint a nem romáknál, 

amennyiben ez a véleménye megjelölne okot/okokat ami ezt eredményezhette? 

• Kérem fejtse ki, hogy ön szerint mit jelent a következő fogalom: „cigánybűnözés” 

• Ön szerint létezik „cigánybűnözés”? 

• Véleménye szerint milyen tényezők hathatnak a bűncselekmények elkövetésére - 

gének vagy társadalmi körülmények? 

• Ön szerint kiknek és milyen lépéseket kell megtenniük ahhoz, hogy eltűnhessen a 

társadalmi feszültség? 

• Amennyiben van további gondolata/véleménye a fenti vagy ehhez hasonló témában, 

akkor kérem, fejtse ki bátran! 

Személyes adatok 

 Neme: 

 Kora: 

 Legmagasabb iskolai végzettség: 

 

 


