
Az alábbi tanulmány alapja az az önkéntes és
anonim kérdõíves felmérés-, illetve kísérletsoro-
zat, amelyet önkéntes börtönmissziós éveim
alatt végeztem a Kozma utcai Budapesti Fegy-
ház és Börtönben. 

2007 decemberében végeztem itt elsõ alka-
lommal helyszíni kérdõíves felmérést. Célja an-
nak feltérképezése volt, hogy a – valamilyen
szinten – hívõ férfi fogvatartott miként fogadja
be Krisztus megváltó mûvét a börtönlét okozta
nehéz élethelyzetben, krízisben. E szempont-
nak igyekeztem prioritást adni azon a kérdõ-
íven, amelynek segítségével a börtönben fogva
tartottak vallási és lelkiállapotának felmérésé-
bõl a krízisük megélésére, annak folyamatára
szándékoztam következtetni, és abból – mint
börtönmissziós – különbözõ megállapításokat
tenni, azzal kapcsolatban, hogy a börtönlét ho-
gyan hat a vallásosságra, a vallásosság a meg-
küzdésen keresztül hogyan hat a börtönlétre;
milyen változások történnek a fogvatartottban a
börtönbüntetés következményeként?1

Az elsõ felmérés eredményeire támaszkodva
végeztem el a második felmérést 2008 novem-
berében, elsõsorban a visszaesés okainak vallási
összetevõi után kutatva, miután az elsõ felmérés
számos pozitív eredmény mellett (a büntetés; a
szenvedés értelme; az ellenséghez való viszony;
megbocsátás; istenkapcsolatok, Isten bevonása a
probléma megoldásba; hit- és imaélet; vallás a
neveltetésben; krízishelyzetek/öngyilkosság stb.)
rendkívül negatív számadatokat hozott a vissza-
esést illetõen. Nevezetesen: hogyan lehetséges
az, hogy egy önmagát a börtönátlagnál lényege-
sen vallásosabbnak tartó hívõ csoport – amely

érdekes módon a börtönátlagnál nagyobb arány-
ban tartalmaz életellenes bûncselekményekért
elítélteket, továbbá öngyilkossággal próbálkozó-
kat is – a börtönátlagnál kedvezõbb számos tu-
lajdonság dacára is nem, illetve alig képes meg-
küzdeni a bûnbe való visszaeséssel? A felmérés
jelentõsége nem pusztán a felmérés tárgyát ké-
pezõ jellemzõk számszerû feltárásában rejlik,
hanem abban (is), hogy a kérdõívre adott vála-
szok feldolgozása lehetõséget ad annak tanul-
mányozására, hogy milyen az elítéltek hitbeli
(vallásos) viselkedésének idõbeli változása, és ez-
zel közelebb vihet a visszaesés hitbeli természe-
tének megismeréséhez és megértéséhez.2

2009 decemberében végeztem el a harmadik
felmérést az elsõ és a második felméréssel azo-
nos helyen és körülmények között, de a minta
ezúttal is változott. Az ismét teljesen önkéntes
és anonim felmérés igen kényes kérdéseket fe-
szegetett: a börtönlét kényszerûsége közepette
a fogvatartottak szexuális szokásait, a másik
emberhez való viszonyukat (segítõkészség, em-
pátia, vagy épp ellenkezõleg: bosszúvágy, hosz-
tilitás, azaz ellenségesség, sértõdöttség), s
mindezek kapcsán a cigány és a nem cigány fér-
fiak közötti különbözõségeket, az ebbõl eredõ
esetleges feszültségeket tudakolta. A kérdések
közvetve a rendhez, a törvényességhez, az igaz-
ságszolgáltatáshoz való viszonyukat is kutatták.
A felmérés a korábbiakhoz hasonló nagyságú,
mintegy százfõs minta válaszait rögzítette. Ki-
lencvenhat értékelhetõ válasz érkezett vissza a
huszonegy kérdést tartalmazó kérdõív (1. mel-
léklet) kitöltése után. Jelen tanulmány e felmé-
rés eredményeit foglalja össze.
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Aszemélyiségváltozás háttere 
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1 Bányai M.: Börtönben fogva tartottak vallási- és lelkiállapot-felmérése. Embertárs, 2008/3., 257–274.  2 Bányai M.: Ismé-
telt megtérések visszaesõ bûnözõknél – Börtönben fogva tartottak vallási- és lelkiállapot-felmérése 2. Embertárs, 2009/4.,
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A kutatás eredményeinek értékelése során de-
rült ki, hogy a felmérés több, eddig nem ismert
összefüggésre vezetett rá, ezért menet közben –
az eredeti célt megtartva – úgy döntöttem, a
felmérés változóit a felmérés összes egyéb vál-
tozójával való keresztösszefüggésében is meg-
vizsgálom, ami a kutatás alapvetõ témáin túl ér-
tékes „melléktermékeket” (többnyire további
kérdéseket) hozott felszínre. Kérdéseket: ezért a
felmérés értékelése – adott esetben pusztán a
számszerû eredményeket közölve – a következ-
tetések után valóságos kérdõjeleket tesz, mert
az adott következtetés bizonyításához további
vizsgálatok szükségesek. Fõleg olyan vonatko-
zásban, hogy mely esetekben állítható nagy va-
lószínûséggel, hogy ok-okozati összefüggésrõl
van szó. Több összefüggés azonban már a felve-
tés szintjén is annyira meglepõ, hogy vélemé-
nyem szerint a kérdésfelvetés önmagában is ha-
ladás az ismeretek útján. 

A FOGVATARTOTT KAPCSOLATA 
KÖRNYEZETÉVEL

1. A sértettség/igazságtalanság élménye

Vajon a fogvatartottak mennyire tartják megér-
demeltnek jelenlegi börtönbüntetésüket? (2.
kérdés) A direkt válaszokon túl a fogvatartottak
viselkedésének messzemenõ további összefüg-
géseit lehetett megállapítani az erre és más kér-
désekre adott válaszaik keresztösszefüggéseibõl. 

A 91 értékelhetõ válasz írójából (48 cigány, 43
nem cigány férfi) 42% válaszolt úgy, hogy sze-
rinte nem érdemli meg jelenlegi büntetését (a
cigányok 44%-a, a nem cigányok 40%-a)! Az ezt
válaszolók 55%-a cigány, 45%-a nem cigány, va-
gyis ez pontosan tükrözi a kérdezett minta etni-
kai összetételét. A cigány válaszolók 8%-a, a
nem cigányok 9%-a kifejezetten ártatlannak
tartja magát, illetve bevallása szerint el sem kö-
vette azt, amivel vádolták, a többiek túl soknak
tartják a büntetést.

E sértett alapbeállítódásnak – ráadásul a sze-
mélytelen társadalom miatt, ahogyan õk érzik –
a felmérés adatainak feldolgozása alapján erõs
hatása van az illetõk sok más válaszára, azaz be-
állítódására is. Például közömbösség az igazság-

szolgáltatással és a bûnfelderítéssel szemben,
de embertársaik iránt is, a negatívabb viszonyu-
lásokról nem is beszélve.

Keresztösszefüggések a dühvel, haraggal, 
bosszúvággyal

Arra a kérdésre (1. kérdés), hogy mit tenne ak-
kor, ha vérbe fagyva találna egy földön fekvõ fér-
fit egy elhagyatott helyen, aki még él, és felisme-
ri, hogy miatta jutott a börtönbe, a 93 fõ vála-
szoló (51 cigány, 42 nem cigány) közül csak 13%
válaszolta azt, hogy „sorsára hagyná, mert azt
kapta, amit megérdemelt”. A cigányok 6%-a, a
nem cigányok 21%-a válaszolt így. Az így vála-
szolók 25%-a cigány, 75%-a nem cigány. 

Roppant érdekes, ha megnézzük a sértettség
és az utóbbi kérdésre adott válaszok összefüggé-
sét. Azon 13%-ból, akik segítség nélkül otthagy-
nák a földön embertársukat, 75% tartja magát
ártatlannak, illetve a kapott büntetést túl sú-
lyosnak. (Az így válaszoló cigányok 66%-a, a
nem cigányok 78%-a.) Õk teszik ki az „ártat-
lan/érzékeny” csoport 24%-át, a cigányok 10%-
át, a nem cigányok 41%-át. 

Úgy tûnik, hogy azokban, akik úgy élik meg
börtönbüntetésüket, hogy azt nem érdemelték
meg (ártatlanok, vagy túl súlyosnak tartják a
büntetésüket), valószínûleg olyan erõs belsõ
személyiségi sérülés keletkezik, különösen a
nem cigány fogvatartottak körében, amely tor-
zítja személyiségüket, s ez erõsen növeli a má-
sik ember iránti bosszú, közömbösség vagy ag-
resszió esélyét. Ráadásul ismert, hogy a krízisre
hajlamosító tényezõk, fõleg a halmozódó
stresszorok egyik legfontosabbika az ellenséges-
ség. Íme a nyomozóhatóságok és az igazságszol-
gáltatás felelõssége! Természetesen egyénen-
ként további vizsgálódásokat érdemelne, hogy
mennyiben az önértékelésükben, értékítéletük-
ben, személyiségükben eleve torzult egyének
állnak e számok mögött, illetve mennyiben a
netán valóban kifogásolható ítéletek. Továbbá,
hogy azért torzult-e a személyiségük, mert igaz-
ságtalanul börtönbe zárták õket, vagy a szemé-
lyiségükben eleve torzultak inkább igazságta-
lannak érzik a büntetésüket („érzékenyeb-
bek”)? És reakciójukban a nem cigány fogva-
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tartottak miért reagálnak minderre kimutatható-
an negatívabban cigány társaiknál? Jelen felmé-
rés csupán az összefüggés feltárására terjedhe-
tett ki.

Keresztösszefüggések a közömbösséggel, 
empátiahiánnyal

Részben kontrollkérdésként szerepelt a kérdõív-
nek az a kérdése (15. kérdés), amelyben az elõb-
bi két válaszlehetõségbõl (1. kérdés) kértem
megválaszolni, hogy „mit tenne, ha vérbe fagy-
va egy földön fekvõ ismeretlen cigány férfit ta-
lálna egy elhagyatott helyen, aki még él”. (Te-
hát a kérdésben érintett férfi ezúttal nem volt
oka a kérdezett börtönbe kerülésének.) 

A kérdésre 94 fõ válaszolt (51 cigány, 43 nem
cigány). A szerencsétlenül jártat sorsára hagyná
és továbbmenne 12% (a cigányok 8%-a, a nem
cigányok 16%-a). Az így válaszolók 36%-a ci-
gány, 64%-a nem cigány. A minta 88%-a segíte-
ne vagy segítséget hívna (a cigányok 92%-a, a
nem cigányok 84%-a). Az így válaszolók 57%-a
cigány, 43%-a nem cigány. Az erre a kérdésre
adott válaszok struktúrája láthatóan jó egyezõ-
séget mutat az elsõ cserbenhagyásos kérdéshez
adottal (1. kérdés), gyakorlatilag a teljes mintá-
nak ugyanolyan arányában vannak a segítséget
megtagadók. Azon 12%-ból, akik segítség nél-
kül otthagynák a földön embertársukat, ezúttal
55% tartja magát ártatlannak, illetve a kapott
büntetést túl súlyosnak. (Az így válaszoló cigá-
nyok 20%-a, a nem cigányok 83%-a!) A teljes
mintához viszonyítva, ahol összesen 42% az
„ártatlan”, 44% a cigányok között és 40% a
nem cigányok között, szembetûnõ, hogy a nem
cigány cserbenhagyók aránya milyen magas;
ezen „ártatlan/érzékeny” csoport 15%-a (a cigá-
nyok 5%-a, a nem cigányok 26%-a). 

Ha mélyebben megvizsgáljuk a tételes vála-
szokat, kiderül, hogy a két kérdésre nem ugyan-
azok válaszoltak az elsõ látásra elvárható logikus
következetességgel. Azaz azok között, akik az 1.
és a 15. kérdésre a cserbenhagyásos választ ad-
ták meg – az 1. kérdésre 3 cigány és 9 nem ci-
gány, azaz összesen 12 fõ, a 15. kérdésre 4 ci-
gány és 7 nem cigány, azaz összesen 11 fõ –, az
átfedés a cigányok között nulla, s a nem cigá-

nyok között is csak 3 fõ. Azaz lényegében má-
sok jelölték meg a cserbenhagyásos válaszokat a
két kérdésnél. Vajon miért? A válaszokból kitû-
nõen közös bennük – elsõsorban a nem cigá-
nyokra figyelemmel –, hogy a nem cigányok kö-
zött mindkét kérdésnél csupán 1 fõ az, aki a 2.
kérdésre válaszolva nem az „ártatlan” csoportba
sorolta a válaszát, tehát megérdemeltnek tartja
büntetését (azaz a nem cigányok között 86 és
89%-os egyezéssel a többi személy az „ártat-
lan/érzékeny” csoport tagja). Másfelõl: azon
nem cigány férfiak közül, akik nem tartják meg-
érdemeltnek a büntetésüket (2. kérdés), 35%
hagyná sorsára a 15. kérdés kapcsán a szeren-
csétlenül jártat, míg cigányoknál csak 5%. 

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy más-
más érzelmi reakciót vált ki a két kérdés. Az 1.
kérdésre adott cserbenhagyásos válasz feltehe-
tõen dühöt, haragot, bosszúvágyat takar, míg a
15. kérdésre adott cserbenhagyásos válasz elsõ-
sorban közömbösségre, az empátia hiányára
utal. Az, aki mindkét kérdésre pozitív segítõ re-
akcióval válaszolt – fõleg az 1. kérdésnél, ahol
az esetleg meglévõ dühöt, haragot, bosszúvá-
gyat a kérdésben vázolt személy iránt ehhez le
kellett gyõzni –, empátiás hozzáállásról tanús-
kodott. Úgy tûnik, elsõsorban a nem cigány vá-
laszadóknál erõsebb az a sértettségbõl, igazság-
talanságérzetbõl fakadó negatív indulat, amely
elõidézi, hogy ne az ösztönös, természetes segítés
vezérelje tetteiket, hanem a düh, a harag, a bosz-
szúvágy, illetve egyszerûen az empátia hiánya. Ez
olyan erõs, hogy még úgymond semleges hely-
zetben is elnyomja bennük a természetes segí-
tõkészséget, és közömbössé tesz. A cigány em-
berek az évszázadok során talán jobban hozzá-
szokhattak a társadalmi megkülönböztetéshez,
igazságtalansághoz, és ezért jobban képesek el-
tûrni? – Nem mintha ezért bármiféle társadal-
mi megkülönböztetés helyes lenne, de összeha-
sonlításképpen érdekes lehet kitekintenünk a
kereszténység példájára, amely üldözött korá-
ban más keresztényeket nevelt ki önmagából,
mint amikor elfogadottá vált, majd a hatalom
társa vagy részese lett.

Az 1. kérdésre adott válaszok korábban leírt
elemzésének számaiból kiderül, hogy azért azok
közül, akik nem tartják megérdemeltnek bünte-
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tésüket, a többség (76%) még így is segít a baj-
bajutotton – cigányoknál 90%, a nem cigányok-
nál csak 59% (!) –, annak ellenére, hogy annak a
személynek köszönheti, hogy börtönbe jutott.
A börtönbe juttatás szempontjából semleges
15. kérdésre adott válaszok korábban szintén le-
írt elemzésének számaiból kiderül, hogy azok
közül, akik nem tartják megérdemeltnek bünte-
tésüket, a többség (85%) ebben a helyzetben
még jobban segít a bajbajutotton – cigányoknál
95%, a nem cigányoknál csak 65% (!). 

A két kérdésre adott válaszok arányaiban ta-
pasztalható eltérés éppen abból fakadhat, hogy
nyilván könnyebb segíteni egy semleges sze-
mélynek, aki bajba jutott, mint egy olyannak,
akire haragszunk, mert utóbbi esetben még a
negatív indulatainkon is úrrá kell lennünk ah-
hoz, hogy segítsünk.

A harmadik felmérés 18. kérdése az egyéni ön-
feláldozás oldaláról vizsgálja az emberi kapcso-
latokat, ami részben átfedésben van az empáti-
ával, részben több annál. A kérdezett mint élet-
mentõ a viharos vízben négy fuldoklóhoz ér. A
négy ismeretlen férfi közül három cigány, egy
nem az. A mentõcsónak csak négyszemélyes.

A 90 fõ válaszoló (50 cigány, 40 nem cigány)
68%-a mindenkit felvesz, és õ maga inkább ki-
ugrik a csónakból, és a csónakba kapaszkodva, a
vízben várja a további segítséget (a cigányok
70%-a, a nem cigányok 65%-a). Az így válaszo-
lók 57%-a cigány, 43%-a nem cigány. 24% min-
den más szempont nélkül, egyiket a másik után
felveszi a csónakba, a negyediket kényszerûség-
bõl a vízben hagyja (a cigányok 26%-a, a nem
cigányok 23%-a). Az így válaszolók 59%-a ci-
gány, 41%-a nem cigány. Mindössze 6% (1 fõ ci-
gány, 5 fõ nem cigány), aki egy cigányt hagyna a
vízben, 1-1 fõ nem cigány pedig mindenkit, il-
letve a nem cigányt hagyná a vízben. E csoport
tagjai az egyetlen cigány férfi kivételével, azaz
86%-ban úgy nyilatkoztak, hogy nem érdemel-
ték meg a büntetésüket. A másik oldalról köze-
lítve még szemléletesebb képet kapunk: azon
nem cigányok közül, akik véleményük szerint
nem érdemelték meg büntetésüket, 35% hagy-
ná sorsára szerencsétlenül járt társát, míg a ci-
gányoknál az ennek megfelelõ arány csupán 5%
(egyetlen fõ)!

Keresztösszefüggések a homoszexualitással

Azon nem cigány személyek közül, akik úgy ér-
zik, hogy nem érdemelték meg büntetésüket
(„ártatlan/érzékeny”), 29% folytat homoszexuá-
lis kapcsolatot börtöntársával (nagyjából fele-
fele arányban rendszeresen, illetve néha), míg a
cigányok esetében csak 24%. (A teljes minta
21,3%-a folytat homoszexuális gyakorlatot [is].) 

A keresztösszefüggésekbõl adódó további ér-
dekes eredmény az, hogy az „ártatlanok/érzéke-
nyek” és egyúttal a másikat sorsára hagyók (1.
kérdés), azaz a választ adó mintából 2 fõ cigány
és 7 fõ nem cigány férfi között jóval magasabb a
homoszexuális gyakorlatot folytatók aránya,
mint a teljes minta átlagában. Mindkét cigány
férfi, illetve 3 fõ nem cigányember, azaz 100%
és 43%! 

A 15. kérdést kontrollkérdésnek értelmezve,
az erre adott válaszok alapján megerõsíthetjük
a fent leírtakat, ami a homoszexualitást illeti.
Az önmagukat az „ártatlan/érzékeny” csoport-
ba sorolók és egyúttal a szerencsétlenül jártat a
15. kérdés szerint sorsára hagyó 6 fõ nem ci-
gány személy közül 5 fõ homoszexuális hajla-
mú (3 fõ rendszeresen, 2 fõ elvétve), ami 83%-
ot képvisel. Közülük 2 személy egyúttal vam-
zer (besúgó, spicli, beépített „tégla”) is. Az
önmagukat az „ártatlan/érzékeny” csoportba
sorolók és egyúttal a szerencsétlenül jártat sor-
sára hagyók között csak egyetlen cigány férfi
van, aki egyúttal vamzer is. (Lásd a homosze-
xualitás és a vamzerszerep közötti összefüg-
gést késõbb.)

Lehet, hogy a homoszexuális hajlammal rendel-
kezõk érzékenyebben reagálnak az általuk igaz-
ságtalannak ítélt (vagy vélt) élethelyzetekre, mint
az ilyen késztetéssel nem rendelkezõ társaik? 

Összefoglalva

A sértettség pozitív korrelációt mutat – fõleg a
nem cigány fogvatartottak esetében – az elsõ-
sorban düh, harag, bosszúvágy által jellemzett
agresszív magatartással. Továbbá a közömbös-
séggel, a másik ember cserbenhagyására való
fokozottabb hajlammal, az empátiahiánnyal is
jellemzett hosztilitással és kapcsolati elutasí-
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tással, mind a privát, mind az azon kívüli – pél-
dául törvényesség, rend – kapcsolatokban. Is-
mert, hogy a hosztilitás a krízis kialakulására
hajlamosító egyik legerõsebb tényezõ, fõleg
olyan más tényezõk halmozódása esetén, ame-
lyek szintén gyakoriak a börtönben (indulatve-
zérelt reakciók, fokozott „acting out”-készség,
impulzuskontroll-zavarok, kapcsolati függõség,
kötõdési/elengedési nehézségek, pszichés tü-
netekkel küzdõk stb.), mindez egyidejû ku-
darcélmények hatására. Kevésbé erõs korreláci-
ót mutat a sértettség a homoszexuális hajlam
kialakulásával, és az olyan személyiségtorzulás-
sal, mint a börtöntárs egyéni érdekbõl való be-
vagy elárulása, illetve a homoszexualitással
együtt a hajlam a másik ember tárgyként törté-
nõ kezelésére, kihasználására.

A sértettség negatív korrelációt mutat a meg-
bocsátásra való készséggel, szintén fõleg a nem
cigány fogvatartottak esetében.

2. Megbocsátás – ellenségkép

A megbocsátás pszichológiáját, hatásmechaniz-
musát a szakirodalom részletesen tárgyalja.3 Je-
len fejezetben a felmérés eredményeit ennek
tükrében, az elméleti megállapításokkal való
összefüggésükben értékelem. 

A felmérés 13. kérdése, miszerint „karácsony
közeledtével hogyan viszonyul testvéréhez, aki-
vel évek óta haragban van, nem is beszélnek
egymással, mert úgy érzi, hogy testvére az, aki
megsértette”, érdekes kontrollja a fent leírtak-
nak. A 91 fõ válaszoló (48 cigány, 43 nem ci-
gány) 81%-a kezdeményezné a kibékülést (a ci-
gányok 83%-a, a nem cigányok 79%-a). Az így
válaszolók 54%-a cigány, 46%-a nem cigány, ez
gyakorlatilag a teljes minta etnikumi összeté-
telének felel meg. 19% nem tesz semmit (a ci-
gányok 17%-a, a nem cigányok 21%-a), mond-
ván, hogy a testvére sértette meg, kérjen õ bo-
csánatot. A testvértõl bocsánatkérést elvárók
43%-a a 2. kérdésre válaszolva nem érdemelte
meg börtönbüntetését (a cigányok 38%-a, a
nem cigányok 44%-a). 

Látható, hogy ez utóbbi arány gyakorlatilag
megegyezik a teljes minta ugyanezen kérdésre
vonatkozó válaszának arányával, így azt kell
mondanunk, hogy az elõzõekben részletesen
vizsgált sértettségnek a privát, személyes, családi
kapcsolatokra nincs megkülönböztetõ hatása.

Habár meg kell említeni azt, hogy az önma-
gukat az „ártatlan/érzékeny” csoportba soroló
nem cigány fogvatartottak 29%-a ebben a kér-
désben nem (illetve sem) békülne, szemben a
teljes nem cigány minta 21%-ával. Õk teszik ki
a nem békülõ nem cigány személyek 56%-át.
Ezzel szemben a cigány „ártatlan/érzékeny”
csoportba tartozóknak csak a 19%-a nem bé-
külne, szemben a teljes cigány mintára jellem-
zõ 17%-kal. Õk teszik ki a nem békülõ cigány
személyek 50%-át. 

Tehát úgy tûnik, hogy a cigány fogvatartottak
privát, személyes kapcsolataikban békülékenyeb-
bek, és a nem jogosnak tartott törvényi büntetés
miatti érzékenységük alig hat erre.

A harmadik felmérés 10. kérdése a közismert-
té vált olaszliszkai esetre kérdezett rá, ezúttal
etnikumi vonatkozás nélkül, miszerint mit te-
szel, ha „barátaiddal a kocsmából kijõve látod,
hogy egy gépkocsijával szabályosan közlekedõ
férfi a szemed láttára majdnem elgázolja a fi-
gyelmetlen kislányodat, aki szerencsére sértet-
lenül megússza”. 

A 94 fõ válaszoló (51 cigány, 43 nem cigány)
válasza hajszálpontosan azonos arányban, 42,5-
42,5%-ban oszlott meg a két lehetséges válasz
között, azaz egyik csoport a kislányt vonná kér-
dõre, a másik a gépkocsi vezetõjét. Így válaszolt
a cigányok 45-45%-a, illetve a nem cigányok 40-
40%-a. Mindkét esetben az így válaszolók 58%-
a volt cigány, 42%-a pedig nem cigány. Mást
tenne – harmadik lehetõségként – a válaszolók
14%-a (a cigányok 10%-a, a nem cigányok 21%-
a). Az így válaszolók 36%-a cigány, 64%-a nem
cigány. (Például önmagát is felelõsnek tartja,
mert nem figyelt a kislányra; köszönetet mon-
dana a gépkocsivezetõnek; mindkettõt felelõs-
ségre vonná; hálát ad Istennek, hogy nem tör-
tént baj, stb.)  

3 Lásd Horváth-Szabó K.: Vallás és emberi magatartás, Piliscsaba, 2008, PPKE. Szentmártoni M.: Megbocsátás és kiengesz-
telõdés. Vigilia, 2008/7., 542–547.
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Keresztösszefüggések

Érdekes eredményre jutunk, ha az elõzõ két
vizsgált tényezõ (karácsonyi békülés, olasz-
liszkai eset) egymással való összefüggését
vizsgáljuk. 

A testvérével karácsonykor sem békülõ 14
személy közül (8 fõ cigány, 6 fõ nem cigány)
71% a személygépkocsi vezetõjét vonná fele-
lõsségre (a cigány nem békülõk 75%-a, a nem
cigány nem békülõk 67%-a)! Õk teszik ki a
személygépkocsi-vezetõt elmarasztalók 29%-
át (32%-át a cigányoknál, 25%-át a nem cigá-
nyoknál). 

Eszerint úgy tûnik, a békülésre való kisebb
hajlandóság (nagyobb hosztilitás) erõsebb ag-
resszivitással jár együtt.

Nem kevésbé érdekes, hogy a homoszexuális
gyakorlatot folytatók (20 fõ, 11 cigány, 9 nem ci-
gány, lásd késõbb) 60%-a (12 fõ) szintén a sze-
mélygépkocsi vezetõjének támadna (6 fõ – a ci-
gányok 55%-a, 6 fõ – a nem cigányok 67%-a). 

Itt a homoszexualitáson kívül más tényezõk
is szerepet játszhatnak, mert nem igazán egye-
zik a tapasztalattal, hogy az ilyen emberek az
átlagosnál agresszívabbak lennének.

3. Megbocsátás 
– családi és más személyes kapcsolatok

A kapcsolatoknak azt a nagyon fontos részét,
amelyet a közvetlen környezet hatása, befolyása
jelent fõleg hitéleti, vallási szempontból, elsõ-
sorban a büntetett elõéletû visszaesõk számára,
a második felmérés eredményeit ismertetõ cikk
tárgyalja.4

Nyilván kiemelt jelentõségû, hogy emberi
kapcsolataikon belül a fogvatartottak hogyan
viszonyulnak feleségükhöz, élettársukhoz, pár-
jukhoz. A harmadik kérdõív 4., 6., 16. és 17. kér-
dései hipotetikus, de a fogvatartottak életében
nagyon is életszerû helyzetekre kérdeznek rá, a
megbocsátás, kiengesztelõdés kontra harag,
bosszú, büntetés témakörében. Ez a fogvatar-
tottak érzelmi, indulati hozzáállásának megis-
merését célozza.

A harmonikus családi élet védelmében a har-
madik felmérés kérdésére, miszerint hogyan vi-
szonyul ahhoz a kísértéshez, hogy egykor õt kiko-
sarazó szerelme véletlenül újra felbukkan az éle-
tében, miközben már a fogvatartottnak családja,
gyerekei vannak, a nagy többség egyértelmûen és
határozottan elutasító választ adott (4. kérdés).

A 92 fõ válaszoló (49 cigány, 43 nem cigány)
77%-a elhárítja a közeledést (a cigányok 76%-a,
a nem cigányok 79%-a). Az így válaszolók 52%-a
cigány, 48%-a nem cigány. 16% kihasználná a kí-
nálkozó alkalmat, mert igyekezne megkapni
egykori szerelmét (a cigányok 18%-a, a nem ci-
gányok 14%-a). Az így válaszolók 60%-a cigány,
40%-a nem cigány. A válaszolók 7%-a másképp
reagálna (megtartaná a kapcsolatot baráti szin-
ten, jól megverné, stb.).

Mit teszel, amikor „rájössz, hogy felesé-
ged/élettársad/barátnõd, akit szeretsz, teljesen
nyilvánvalóan megcsal (6. kérdés)? Te már egy
ideje szabadultál a börtönbõl, és õ megbocsá-
tott neked a börtön miatt, sõt hûséges volt hoz-
zád, amíg távol voltál.” 

A 87 válaszoló személy (44 cigány, 43 nem ci-
gány) 62%-a megbocsátana (a cigányok 73%-a,
a nem cigányok 56%-a), és megpróbálná helyre-
állítani a kapcsolatot. Az így válaszolók 56%-a
cigány, 44%-a nem cigány. 29% megszakítaná a
kapcsolatot (a cigányok 27%-a, a nem cigányok
30%-a). Az így válaszolók 48%-a cigány, 52%-a
nem cigány. A válaszolók 9%-a inkább megbün-
tetné a társát (a cigányok 5%-a, a nem cigányok
14%-a). Az így válaszolók 25%-a cigány, 75%-a
nem cigány. 

A 16. kérdésben a feleség/élettárs, „akit na-
gyon szerettél, évekkel ezelõtt elhagyott, és
most visszatér azzal, hogy nagyon megbánta,
kéri, hogy bocsáss meg, és szeretne újra veled
élni, mert még mindig te vagy számára az igazi.
Te azóta egyedül élsz. Mit teszel?” 

A 95 válaszoló (50 cigány, 45 nem cigány) 53%-
a megbocsátana, és visszafogadná a nõt (a cigá-
nyok 52%-a, a nem cigányok 53%-a). Az így vála-
szolók 52%-a cigány, 48%-a nem cigány. A vála-
szolók 30%-a megbocsát, de már nem fogad visz-
sza (a cigányok 34%-a, a nem cigányok 27%-a).
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Az így válaszolók 59%-a cigány, 41%-a nem ci-
gány. 16% nem bocsát meg, és elküldi a nõt (a
cigányok 14%-a, a nem cigányok 18%-a). Az így
válaszolók 47%-a cigány, 53%-a nem cigány.

A 17. kérdés esete hasonló az elõbbi helyzet-
hez, azzal a különbséggel, hogy „az asszony lát-
hatóan várandós, de nem tõled. Viszont te még
mindig szereted. Mit teszel?” 

Itt már a 93 fõ válaszolónak (50 cigány, 53
nem cigány) csak 41%-a bocsát meg, és fogadja
vissza a nõt a gyerekkel (a cigányok 46%-a, a
nem cigányok 35%-a). Az így válaszolók 60%-a
cigány, 40%-a nem cigány. 32% megbocsát, de
nem fogad vissza (a cigányok 36%-a, a nem ci-
gányok 28%-a). Érdekes, hogy ez a válasz szinte
hajszálpontosan az elõbbi kérdés azonos válasz-
lehetõségére adott válaszarányt tükrözi. 18%
nem bocsát meg, és elküldi a nõt (a cigányok
14%-a, a nem cigányok 23%-a). Az így válaszo-
lók 41%-a cigány, 59%-a nem cigány. Az így vá-
laszolók aránya az elõbbi kérdés hasonló válasz-
lehetõségének arányához áll közel. A válaszolók
9%-a visszafogadná az asszonyt, de csak úgy, ha
elveteti a gyereket (a cigányok 4%-a, a nem ci-
gányok 14%-a). Az így válaszolók 25%-a cigány,
75%-a nem cigány. 

Látható, hogy azok aránya, akik megbocsátó-
ak, és visszaveszik az asszonyt, plusz azok ará-
nya, akik csak a gyerek nélkül hajlandók vissza-
fogadni, együttesen teszik ki azt az arányt, mint
az elõzõ kérdésben a megbocsátó visszafoga-
dók. Feltételezhetõ tehát, hogy a gyerek „képbe
jövetele” ez utóbbi csoport visszafogadó készsé-
gét zavarta meg.

Keresztösszefüggések a sértõdött életérzéssel

Figyelemre méltó az az összefüggés, amelyet az
„ártatlan/érzékeny” csoport sértettsége és a 6.
kérdésben tanúsított elutasítás (kapcsolatmeg-
szakítás 29% [cigány 27%, nem cigány 30%]
plusz büntetés 9% [cigány 5%, nem cigány
14%]) között tapasztalhatunk, elsõsorban a
nem cigányok körében. Ugyanis válaszukban a
magukat az „ártatlan/érzékeny” csoporthoz soro-
ló nem cigányok közül 65% elutasító a jelen kér-
désben, szemben a teljes mintára vonatkozó,
zárójelbõl kiolvasható 44%-kal. Tehát ezek a

nem cigány fogvatartottak annyival érzékenyeb-
bek e magánszférát érintõ területen is, hogy kö-
zülük másfélszer annyian elutasítók, mint a
minta átlaga. Ráadásul õk teszik ki az ebben a
kérdésben elutasító magatartást tanúsító nem
cigány fogvatartottak 58%-át. Ez annál inkább
érdekes, mert a cigányok között ilyen értelmû
különbség nem tapasztalható! (Az önmagukat
„ártatlan/érzékenynek” tartó cigányok között
29% elutasító ebben a kérdésben, szemben a
teljes mintára vonatkozó, zárójelbõl kiolvasható
32%-kal. Õk teszik ki az elutasító magatartást
tanúsító cigány fogvatartottak 43%-át.) 

A 16. kérdésre adott válaszokból is figyelemre
méltó az a hasonló összefüggés, amelyet az „ár-
tatlan/érzékeny” csoport sértettsége és az eb-
ben a kérdésben tanúsított elutasítás (nem fo-
gad vissza 30% [cigány 34%, nem cigány 27%]
plusz el is küld 16% [cigány 14%, nem cigány
18%]) között tapasztalhatunk, elsõsorban a
nem cigányok körében. Ugyanis a magukat az
„ártatlan/érzékeny” csoporthoz soroló nem cigá-
nyok közül 88% (!) elutasító a jelen kérdésben,
szemben a teljes mintára vonatkozó, zárójelbõl
kiolvasható 45%-kal. Sokkal kevésbé tolerálják
az elhagyatást, mint a megcsalatást. Tehát ezek
a nem cigány fogvatartottak itt szintén annyival
érzékenyebbek e magánszférát érintõ területen
is, hogy közülük közel kétszer annyian elutasí-
tók, mint a minta átlaga. Ráadásul õk teszik ki
az ebben a kérdésben elutasító magatartást ta-
núsító nem cigány fogvatartottak 75%-át. Ez
annál inkább érdekes, mert a cigányok között
ekkora különbség nem tapasztalható. (Az ön-
magukat „ártatlan/érzékenynek” tartó cigányok
között 62% elutasító ebben a kérdésben, szem-
ben a teljes mintára vonatkozó, zárójelbõl kiol-
vasható 48%-kal. Õk teszik ki az elutasító maga-
tartást tanúsító cigány fogvatartottak 54%-át.) 

Úgy tûnik, a cigányok számára minõségi kü-
lönbség van a megcsalatás és elhagyatás között
(elõbbi inkább megbocsátható), míg nem ci-
gányoknál ez kevésbé áll fenn, kivéve az „ártat-
lan/érzékeny”-ségükben sértett nem cigányo-
kat, akik a cigány attitûdhöz hasonlóan viszo-
nyulnak.

A 17. kérdésre adott válaszok alapján is lekö-
vethetõ az a keresztösszefüggés, amelyet az „ár-
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tatlan/érzékeny” csoport sértettsége és az eb-
ben a kérdésben tanúsított elutasítás (nem fo-
gad vissza 32% [cigány 36%, nem cigány 28%],
plusz el is küld 18% [cigány 14%, nem cigány
23%], plusz feltétellel fogad vissza 9% [cigány
4%, nem cigány 14%]) között tapasztalhatunk,
elsõsorban a nem cigányok körében. Ugyanis a
magukat az „ártatlan/érzékeny” csoporthoz tar-
tozónak valló nem cigányok közül 82% (!) eluta-
sító a jelen kérdésben, szemben a teljes mintá-
ra vonatkozó, zárójelbõl kiolvasható 65%-kal.
Tehát ezek a nem cigány fogvatartottak itt is
annyival érzékenyebbek e magánszférát érintõ
területen is, hogy közülük jelentõsen többen el-
utasítók, mint a minta átlaga. Õk teszik ki az
ebben a kérdésben elutasító magatartást tanú-
sító nem cigány fogvatartottak 50%-át. Ez an-
nál inkább érdekes, mert a cigányok között ek-
kora különbség nem tapasztalható. (Az önma-
gukat „ártatlannak” tartó cigányok között 43%
elutasító ebben a kérdésben, szemben a teljes
mintára vonatkozó, zárójelbõl kiolvasható 54%-
kal. Õk teszik ki az elutasító magatartást tanú-
sító cigány fogvatartottak 33%-át.) 

Keresztösszefüggések a szégyenérzettel 
és bûntudattal

A 16. kérdés kapcsán a 14 fõ nem megbocsátó
(azaz elküldõ) – 7 cigány, 7 nem cigány – kö-
zül heten (3 cigány, 4 nem cigány) bûnnek
tartják az önkielégítést (lásd 7. kérdés), ami a
vizsgált megbocsátókészség és a szégyen/bûn-
tudat összefüggésére utalhat az önkielégítésen
keresztül (lásd késõbb). Ez 50%, a nem meg-
bocsátó cigányok 43%-a, a nem megbocsátó
nem cigányok 57%-a. (A teljes mintán belül
csak 37% tartja bûnnek, 43% a cigányoknál,
30% a nem cigányoknál – lásd késõbb.) Õk je-
lentik az önkielégítést bûnnek tartó fogvatar-
tottak  20%-át (cigányoknál 14%-át, nem cigá-
nyoknál 31%-át). 

Azaz nem cigányok esetén arányában közel
kétszeres eltérés tapasztalható az alapmintától.
Náluk a bûnnel, bûntudattal/szégyennel való
megküzdés a vonatkozó kérdésben szereplõ
élethelyzetre is kihat. Náluk az elhagyatás érzé-
sébe feltehetõen szégyen (is) vegyül, önérzetü-

ket sérti, hogy elhagyták õket. A sértettség és
szégyenérzet keverékérõl van szó.

A fenti kérdésben taglaltak a 17. kérdésre
adott válaszokra is elmondhatók, azzal az elté-
réssel, hogy ezúttal a cigányok esetén tapasztal-
ható az a fajta összefüggés, amelyet a 16. kérdés
kapcsán a nem cigányokra vonatkoztattam: a 17
fõ elküldõbõl (7 cigány, 10 nem cigány) 7 fõ (4
cigány, 3 nem cigány) tartja bûnnek az önkielé-
gítést, ami 41% (57% a cigányoknál, 30% a nem
cigányoknál). (A teljes mintán belül csak 37%
tartja bûnnek, 43% a cigányoknál, 30% a nem
cigányoknál.) 

Látható viszont, hogy a teljes minta számai-
hoz képest a cigányokkal kapcsolatos érintett
korreláció kevésbé erõs, mint az elõzõ kérdés
nem cigányainak esetében. Mi lehet az az elté-
rés az alaphelyzetben az elõzõ kérdéshez ké-
pest, amely etnikai vonatkozásban megfordítja
az eredményt? Az, hogy ezúttal nemcsak az asz-
szonyt, hanem a gyereket is elküldi (nem saját
gyerek!), miért okozhatja ezt a változást? Csak
egy lehetõség: a sértettségbõl adódóan erõsebb
bosszúvággyal jellemezhetõ nem cigányok eset-
leg nagyobb elégtételt éreznek az asszony meg-
büntetésére, hogy a gyerekével együtt küldik el? 

Keresztösszefüggések a válaszolók között

Roppant érdekes, ha megvizsgáljuk a 6., 16. és
17., úgynevezett érzelmi kérdések válaszadóinak
egymással való összefüggését. Bár gyakorlatilag
mindhárom kérdés a megbocsátás és az elutasí-
tás közötti döntést firtatja a párkapcsolatokban,
ebbõl egyáltalán nem következik az a fajta – el-
sõre elvárható logikus – magatartás, hogy a há-
rom kérdésben ugyanazok a személyek hasonló
válaszokat adtak. A 6. kérdés a megcsalatásról
szól, a 16. és 17. kérdés lényege az elhagyatást
követõ elégtételhez – nevezetesen a szeretett el-
hagyó visszatéréséhez – való viszonyulás. 

Azok közül, akik a 6. kérdésben elutasító vá-
laszt adtak (35 fõ, ebbõl 16 fõ cigány, 19 fõ nem
cigány), csak 46% (44% cigány, 47% nem cigány)
válaszolt elutasítóan a 16. és 17. kérdés valame-
lyikére vagy mindkettõre, és csak 20% (19% ci-
gány, 21% nem cigány) volt elutasító mindkét
utóbbi kérdésben. Az így válaszoló nem cigányok
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háromnegyede nem tartja megérdemeltnek a
büntetését, míg a cigányoknál csak egyharmad!

Megfordítva: a 16. kérdésre elutasítóan vála-
szolók közül 38% válaszolt a 6. kérdésre is el-
utasítóan (a cigányok 50%-a, a nem cigányok
29%-a), a 17. kérdésre elutasítóan válaszolók
közül pedig 35% tett hasonlóan (a cigányok
43%-a, a nem cigányok 30%-a). A 16. és 17. kér-
dések válaszadói között lényegesen erõsebb volt
a korreláció: a 17. kérdésre elutasítóan válaszo-
lók 59%-a a 16. kérdésre is elutasítóan válaszolt
(a cigányok 71%-a, a nem cigányok 50%-a), il-
letve a 16. kérdésre elutasítóan válaszolók
69%-a a 17. kérdésre is elutasító választ adott (a
cigányok 67%-a, a nem cigányok 71%-a). 

Összefoglalva

A válaszokból úgy tûnik, a cigányok családi kap-
csolataikban (is) sokkal megbocsátóbbak, mint
a nem cigányok; inkább megtartják a gyereket,
inkább visszafogadják az asszonyt. (A 13. kér-
désre adott válaszok alapján jobban törekszenek
kibékülésre a testvérükkel.) A nem cigányok
hajlamosabbak a kapcsolatok megszakítására, a
büntetésre, az elküldésre, a haragtartásra; sok-
kal kevesebben fogadják vissza az asszonyt gye-
rekkel, mint a 16. kérdésben anélkül. Továbbá a
nem cigányok – feltételezhetõen nagyobb érzé-
kenységük okán – sokkal kevésbé képesek meg-
emészteni vagy félretenni a büntetésükbõl fa-
kadó sértettséget, amelyet jobban belevisznek
magánszférájukba is. Mindez kissé meglepõnek
tûnhet, ugyanis a közvélekedés szerint a cigány
mentalitás általánosságban indulatosabb, érzel-
mesebb, szangvinikusabb, ami – legalábbis a
negatív tartalom oldaláról – a felméréseim sze-
rint egyáltalán nem igazolódott. 

4. Viszonyulás a társadalmi környezethez

A rendhez, törvényhez, igazságszolgáltatáshoz

Arra a kérdésre (3. kérdés), hogy egy filmet néz-
ve a rokonszenvesnek ábrázolt rendõrgyilkosnak
vagy az ellenszenvesnek ábrázolt felügyelõnek
drukkol-e, a 90 fõ válaszoló közül (48 fõ cigány,
42 nem cigány) 83% a felügyelõnek drukkol (a

cigányok 90%-a, a nem cigányok 76%-a), a
fennmaradó rész a gyilkosnak. 

Egy hasonló kérdés (5. kérdés) azt firtatta,
hogy ismét egy filmben egy cigány rendõr üldöz
egy nem cigány bûnözõt. Vajon kinek drukkol-
nak a válaszolók? Nos, a 94 válaszoló (50 cigány,
44 nem cigány) 52%-a egyiknek sem. Így vála-
szolt a cigányok 46%-a, a nem cigányok 59%-a,
ami erõs közömbösségre utal. A cigány rendõr-
nek drukkol a válaszolók 31%-a (a cigányok
44%-a, a nem cigányok 16%-a), a nem cigány
bûnözõnek a válaszolók 17%-a (a cigányok
10%-a, a nem cigányok 25%-a). Szembetûnõ a
különbség, hogy míg a cigányok közül a cigány
rendõrnek drukkol a válaszolók 44%-a, és csak
10%-uk drukkol a nem cigány bûnözõnek, ad-
dig a nem cigányok aránya ugyanebben a vonat-
kozásban éppen fordított: csak 16%-uk drukkol
a cigány rendõrnek, szemben azzal, hogy 25%-
uk a nem cigány bûnözõnek szorít. A morális
érzület és a rasszista érzelmek érdekes keveréké-
nek lecsapódása!

A számok azt mutatják, hogy azok közül,
akik a 3. kérdésben a felügyelõnek drukkolnak,
a többség (65%) az 5. kérdésre közömbösen re-
agált, azaz inkább egyiknek sem drukkol, mint-
sem hogy a cigány rendõrnek drukkoljon (az
így válaszoló cigányok 53%-a, a nem cigányok
81%-a). És amíg a 3. kérdésben a felügyelõnek
drukkolók 42%-a nem cigány (a nem cigány
fogvatartottak 76%-a), addig a cigány rendõr-
nek drukkolók 76%-a cigány (a cigány
fogvatartottak 44%-a). Mindez érdekes adalék
lehet a börtönviseltek oldaláról ahhoz, hogy a
rendõrség (nyilván tudatosan) cigány rendõrö-
ket is alkalmazzon (fõleg cigányok lakta vidéke-
ken), hogy a cigány lakosság között növelje tár-
sadalmi elfogadottságát. 

A következõ ismét egy filmes kérdés, az elõbb
említett fordítottja, amely így akár kontrollkér-
désnek is tekinthetõ (12. kérdés). Egy cigány
bûnözõt üldöz egy nem cigány rendõr. A 95 vá-
laszoló (52 cigány, 43 nem cigány) ezúttal is
erõsen közömbös; 53% egyiknek sem drukkol (a
cigányok 46%-a, a nem cigányok 54%-a). Mivel
ez szinte hajszálpontosan az elõbbi (5.) kérdés-
re adott válaszok arányait tükrözi, azt is mond-
hatjuk, hogy a közömbösség ugyan kétségtelen,
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de mindkét esetben az így válaszolók, azaz a
többség nem rasszista! A nem cigány rendõr-
nek drukkol a válaszolók 34%-a (az elõbbi kér-
désben a cigány rendõrnek 31%), a cigányok
40%-a, a nem cigányok 26%-a (az elõbbi kérdés-
nél a cigányok 44%-a, a nem cigányok 16%-a). A
cigány bûnözõnek drukkol a válaszolók 14%-a
(az elõbbi kérdésnél a nem cigány bûnözõnek
17%), ez a cigányok 15%-a, a nem cigányok
12%-a (az elõbbi kérdésnél a cigányok 10%-a, a
nem cigányok 25%-a). A nem cigány rendõrnek
a nem cigányok közül kétszer annyian drukkol-
nak (26%), mint a cigány bûnözõnek (12%),
ami éppen fordított eredménye az elõzõ kérdés-
re adott válaszoknak, ahol a nem cigány elítél-
tek 16%-a drukkolt csak a cigány rendõrnek, és
25%-a a nem cigány bûnözõnek. Vagyis amíg ci-
gányok között rasszista megkülönböztetés nem
tapasztalható, mert 40%-uk a nem cigány rend-
õrnek is inkább drukkol a 15% cigánybûnözõ-
szimpatizánssal szemben, addig nem cigányok
között a cigány rendõrnek csak 16% drukkol a
25%-nyi nemcigány-bûnözõ-szimpatizánssal
szemben!

Olyan következtetést is levonhatunk ebbõl,
hogy a cigány elítéltek között a nem cigány
rendõrök nagyjából hasonló arányban elfoga-
dottak (40%), mint a cigány rendõrök (44%), vi-
szont nem cigányok között még a nem cigány
rendõrök elfogadottsága is messze elmarad et-
tõl (26%), körükben a cigány rendõrök elfoga-
dottságáról nem is beszélve (16%).

Rasszista érzelmek

Jobban árnyalja a képet a 9. kérdésre adott vá-
lasz, amelybõl mindenféle társadalmi, törvényi
vagy igazságszolgáltatási viszonyulástól függet-
lenül – amelyek az elõzõ, hasonló kérdésekre
adott válaszokat erõteljesen befolyásolhatták –
ezúttal kizárólag a válaszolók rasszista érzelme-
it lehet lekövetni. Egy cigány és egy nem cigány
bokszoló izgalmas, sportszerû, teljesen egyen-
rangú meccset vív egymással. A „Kinek druk-
kolsz?” kérdésre a cigány, illetve a nem cigány
sportolóra adható válasz mellett volt olyan le-
hetõség is, hogy „Nem ilyen választás szerint
drukkolok”.

A válaszadók 71%-a reagált így (a cigányok
77%-a, a nem cigányok 64%-a). Az így válaszo-
lók 60%-a cigány, 40%-a nem cigány. Hogy ez sok
vagy kevés? Nos, a cigány bokszolónak a válaszo-
lók 17%-a drukkol (a cigányok 17%-a és a nem ci-
gányoknak úgyszintén 17%-a). Az így válaszolók
56%-a cigány, 44%-a nem cigány. (Ne feledjük,
hogy ez az arány pusztán a felmérés mintájának
etnikai összetételét tükrözi vissza, azaz semmifé-
le faji megkülönböztetést nem takar.) A nem ci-
gány bokszolónak a válaszolók 12%-a drukkol (a
cigányok 6%-a, a nem cigányok 19%-a). Az így
válaszolók 27%-a cigány, 73%-a nem cigány. (Ez
már messze nem a minta etnikai összetételét
tükrözi, mert a cigányok nem cigányokkal szem-
beni megkülönböztetésére utal.) 

A teljes minta etnikai összetételéhez képest
feleannyi cigány szavazott a nem cigány bok-
szolóra, ugyanakkor a nem cigányok közül szám
szerint ugyanannyian drukkolnak a cigány, mint
a nem cigány bokszolónak, ami azt jelenti, hogy
a teljes minta etnikai összetételének megfelelõ-
en drukkolnak a cigány bokszolónak is a nem ci-
gány fogvatartottak. 

SZEXUÁLIS VISELKEDÉS 
A BÖRTÖNBEN

A börtönlét bezártsága hangsúlyozottan veti fel
a szexualitás problémáját azokon a helyeken,
ahol nem engedélyezik vendégek fenti célból
történõ látogatását. Bár Magyarországon isme-
reteim szerint egy nagyon kedvezményezett kör
részére jutalomból adható néhány napos rövid
távú eltávozás, a börtönben nincs lehetõség
vendégek fogadására. Beszéltem sok évtizedes
börtönmissziós gyakorlattal rendelkezõ kollégá-
val Peruból, aki elmondta, hogy országában
azért nincsenek – vagy alig történnek – szexuá-
lis bûncselekmények a börtönökben, mert a fér-
fiak hetente kétszer, a nõi fogvatartottak pedig
hetente egyszer fogadhatnak látogatókat (elsõ-
sorban családtagokat) a börtönben. Ezen ok
miatt a homoszexuálisok arányát mindössze 5%
körülire becsülte – õk kizárólag olyanok, akik
már a börtönbe érkezésük elõtt is homoszexuá-
lis hajlamúak voltak –, szemben saját felméré-
sem itthoni adataival, amelyek ennek mintegy
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ötszörösét mutatják, és ennek a körnek legalább
a fele a börtönben válik átmenetileg vagy hosz-
szabb idõre homoszexuálissá (lásd késõbb). 

A szexualitással kapcsolatos vizsgálódásokat
azonban elsõsorban nem ilyen aspektusból,
nem – illetve nemcsak – primer célból végez-
tem, hanem azért, hogy az emberi viselkedést
és annak változásait a bezártság hatásának kö-
vetkeztében a börtönben jobban megismerjük:
milyen torzulások állhatnak elõ a viselkedésben,
a személyiségjegyekben. Mint látni fogjuk, en-
nek meghatározó hatása a bûn–bûntudat, szé-
gyen–szégyenérzet, lelkiismeret-furdalás embe-
ri megtapasztalásán keresztül intenzitásában
ahhoz mérhetõ, ahogyan a sértettség/igazságta-
lanság (elutasítottság, kitaszítottság) érzete a
viselkedést e tanulmányban bemutatott módon
és mértékben a hosztilitás irányába befolyásol-
ta. A lelkiismeret-furdalás, szégyenérzet,
bûn–bûntudat keletkezése és hatása az emberi
viselkedésre véleményem szerint viszonylag jól
nyomon követhetõ a börtönben az önkielégítés
cselekedetébõl. Az ugyanis, hogy ez milyen szé-
gyenérzetet vagy bûntudatot vált ki, messzeme-
nõkig összefügg a valóban torzultnak mondha-
tó személyiségjegyekkel, illetve viselkedéssel.

1. Önkielégítés

A felmérés 7. kérdése azt tudakolta, hogy a vála-
szoló véleménye szerint „bûn-e az önkielégítés”.
A 96 fõ válaszadó (52 cigány, 44 nem cigány)
37%-a (a cigányok 43%-a, a nem cigányok 30%-a)
igennel, a válaszolók 63%-a (a cigányok 57%-a, a
nem cigányok 70%-a) nemmel válaszolt. Az igen-
nel válaszolók 63%-a cigány, 37%-a nem cigány,
míg a nemmel válaszolók 49%-a cigány, 51%-a
nem cigány (lásd a táblázatot a 172. oldalon).

Mielõtt a felmérés konkrét adatait értékelném
és elemezném, szükségesnek tartom, hogy a kér-
dést elõbb a börtöntõl függetlenül is körüljárjuk,
mert úgy érzem, az erre adott válasz még keresz-

tény körökben sem kristályosodott ki teljesen és
egyértelmûen, a börtönlét pedig még árnyaltabb
választ igényel. Pontosabban a válasz már kikris-
tályosodott sokkal korábban, de a környezet ha-
tására mára elbizonytalanodott, mert „a világ”
véleménye a szexualitásról az elmúlt évszázad-
ban (évtizedekben?) általában is erõteljesen fel-
lazult. A mindenkori környezet véleménye meg-
határozó, és ha maga a környezet is változik –
nem feltétlenül pozitív irányba –, akkor néhány
szót e változó környezetrõl is ejteni kell.

Az önkielégítésrõl a hetvenes években író-
dott orvosi szakirodalomban azt olvashatjuk,
hogy „a serdülõkori rendszeres onanizálás – az-
zal ellentétben, hogy egyesek azzal akarnak
»jók lenni« a fiataloknál, hogy fennhangon hir-
detik ennek megengedettségét – »veszélyeztet-
heti a normális szexuális életet, és így a szemé-
lyiség egészséges fejlõdésmenetét zavarhat-
ja«.”5 Egy amerikai pasztorális tanácsadó kézi-
könyv egyik tanulmánya viszont a nyolcvanas
évekbõl az egyéni önkielégítést vagy a (há-
zas)pár kölcsönös, közös maszturbálását éppen
a szexuális zavarok kezelésére ajánlja a „Nem
mindig bûn a maszturbálás?” kérdésre válaszol-
va.6 A maszturbálás vélhetõen az a szexuális
cselekedet, amely mindmáig a legtöbb szégyen-
érzetet és bûntudatot idézte elõ – írják.7 (Ezért
választottam a kérdõívben éppen ezt a kérdést
a bûntudat és szégyenérzet következményei-
nek vizsgálatához.) A Katolikus Egyház Kate-
kizmusa a maszturbációt nem a bûn szóval il-
leti, hanem az megfogalmazása szerint „önma-
gában és súlyosan rendetlen cselekedet”.8 De
lehetnek „olyan körülmények, amelyek csök-
kenthetik vagy akár meg is szüntethetik az er-
kölcsi bûnösséget”,9 mert „a cselekedet beszá-
míthatósága és az érte vállalt felelõsség csök-
kenhet vagy megszûnhet a tudatlanság, figyel-
metlenség, az erõszak, a félelem, a megszokás,
a mértéktelen érzelmek és más pszichikai vagy
társadalmi tényezõk következtében”.10

5 Juhász P.: A klinikai neurológia alapjai. Budapest, 1977, Medicina, 447–448. Idézi: Csordás E. – Tringer L.: Képtelenség a
házasságra a férfi szexuális túlérzékenysége miatt. Kánonjog, Budapest, 2005, PPKE, 104.  6 Byrne, K.: Sexual Dysfunc-
tioning. In Wicks, R. J. – Parsons, R. D. – Capps, D.: Clinical Handbook of Pastoral Counselling. Mahwah, 1985, Integration
Books, Paulist Press, 531.  7 Uo.  8 A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK). Budapest, 1994, Szent István Társulat, 2352.
 9 Papp M.: A személyes kapcsolatok etikája – Szexuáletika. Jegyzet. Budapest, 2009, Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Fõiskola, 111.  10 KEK, 1735.
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Ahhoz, hogy a szexualitással kapcsolatos kér-
déseket a vizsgált szempontból és a vizsgált
helyzetben reálisan lássuk, tudomásul kell ven-
nünk azt is – nem biztos, hogy szeretnénk –,
hogy olyan változó világban élünk, amelyre való-
színûleg igaz, „hogy ilyen mértékû önkielégítési
hullám sohasem volt. A maszturbáció mai gya-
koriságának a jóléti országokban nincs párja sem
a történelmi múltban, sem más kultúrákban a
Föld különbözõ tájain. Ez pedig tünetértékû.”11

Le kell szögeznünk, hogy esetünkben elsõsor-
ban nem maga a válasz a lényeges, hanem an-
nak tudata és a viselkedésre gyakorolt hatása a
válaszolóban. Nem mindegy, hogy szégyenérzete
vagy bûntudata van tõle. (Lásd a késõbbiekben
részletesen.) „Ha meg is történik a maszturbá-
ció, ne legyen betegesen aggályos lelkiismeret-
furdalása, de ne is tartsa jónak. [...] A masztur-
báció objektíve halálos bûn akkor lenne, ha eb-
ben a tettben az ember egész alapdöntése reali-
zálódna, ezt pedig nagy valószínûséggel nem le-
het kijelenteni.”12 Ebben a kérdésben a lényege-
sebb az, hogy mit mondunk erre a börtönben
fogva tartott embernek.

Az önkielégítés gyakoriságát firtató kérdésre
(lásd a táblázatot a 172. oldalon) 96 válaszoló
(52 cigány, 44 nem cigány) 20%-a felelte azt,
hogy naponta végez önkielégítést (a cigányok
23%-a, a nem cigányok 16%-a), többen napon-
ta többször is. Az így válaszolók 63%-a cigány,
37%-a nem cigány. A válaszolók 16%-a hetente
többször végez önkielégítést – õk valamivel ke-
vesebben vannak a naponta önkielégítõknél (a
cigányok 13%-a, a nem cigányok 18%-a). Az így
válaszolók 47%-a cigány, 53%-a nem cigány. A
válaszolók 14%-a havonta többször végez önki-
elégítést (a cigányok 13%-a, a nem cigányok
14%-a). Az így válaszolók 54%-a cigány, 46%-a
nem cigány. A legnagyobb a válaszolók aránya
azok esetében, akik ennél is ritkábban végeznek
önkielégítést, õk 43%-ot képviselnek (a cigá-
nyok 45%-a, a nem cigányok 42%-a). Az így vá-
laszolók 56%-a cigány, 44%-a nem cigány.
Ugyanakkor a válaszolók 7%-a bevallása szerint
soha nem végez önkielégítést (a cigányok 6%-a,
a nem cigányok 9%-a). Az így válaszolók 43%-a

cigány, 57%-a nem cigány. Tehát gyakran, azaz
naponta vagy hetente többször a válaszolók
36%-a végez önkielégítést, illetve nagyon ritkán
vagy soha a válaszolók fele.

Figyelemre méltó, hogy azok közül, akik a kér-
dõíves válaszok alapján bûnnek tartják az önki-
elégítést, 12% mégis naponta végzi azt (a cigá-
nyok 9%-a, a nem cigányok 15%-a). Az így vála-
szolók 50-50%-a cigány, illetve nem cigány. Más-
részrõl a naponta önkielégítést végzõk 21%-a az,
aki ezt bûnnek tartja (cigányoknál 17%, nem ci-
gányoknál 29%). Ugyanebbõl a csoportból – az-
az akik bûnnek tartják az önkielégítést – továb-
bi 17% mégis hetente többször megteszi (a ci-
gányok 14%-a, a nem cigányok 23%-a). Az így
válaszolók etnikai megoszlása ezúttal is 50-
50%. Másrészt a hetente többször önkielégítõk
40%-a tartja bûnnek a maszturbálást (cigányok-
nál 43%, nem cigányoknál 38%). 

Tehát azok közül, akiknek a szemében bûn az
önkielégítés, 29% mégis gyakran, azaz naponta
vagy hetente többször is megteszi (a cigányok
23%-a, a nem cigányok 38%-a) egy katolikus
mintában. 

Ismét másfelõl a „gyakori önkielégítést vég-
zõk” 29%-a tartja bûnnek cselekedetét (cigá-
nyoknál 26%, nem cigányoknál 33%). Havonta
többször elégíti ki önmagát e csoportból a vá-
laszolók 9%-a (cigányoknál 5%, nem cigányok-
nál 15%), míg ennél is ritkábban a válaszolók
53%-a (cigányoknál 62%, nem cigányoknál
38%), soha pedig a válaszolók 9%-a (cigányok-
nál 9%, nem cigányoknál 8%). 

A számok alapján úgy tûnik, a cigány férfiak-
nak e kérdésben következetesebb a viselkedé-
sük, mint a nem cigányoknak; azt lehet monda-
ni, hogy a cigányok e tekintetben inkább csele-
kednek a lelkiismeretükkel összhangban, mint a
nem cigányok? Utóbbiak – legalábbis ebben a
vonatkozásban – ellentmondásosabbak, de
minden bizonnyal frusztráltabbak. 

Alátámasztani látszik e feltételezéseket a má-
sik oldalról, hogy azok közül, akik az önkielégí-
tést nem tartják bûnnek, naponta végzi azt 23%
(a cigányok 29%-a, a nem cigányok 16%-a), he-
tente többször ugyanezen csoport 14%-a (a cigá-
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11 Papp M.: A személyes kapcsolatok etikája, i. m. 109.  12 Uo. 113.
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nyok 13%-a, a nem cigányok 16%-a), azaz gyako-
ri önkielégítõnek mondhatjuk e csoport 37%-át
(cigányok 42%-a, nem cigányok 32%-a). Havon-
ta többször 16% (a cigányok 19%-a, a nem cigá-
nyok 13%-a), míg ennél ritkábban 40% végez
önkielégítést (a cigányok 36%-a, a nem cigányok
45%-a), soha pedig 6% (cigányoknál 3%, nem ci-
gányoknál 10%). Úgy tûnik, a cigányok a bûntu-
dat hiánya következtében e tekintetben felsza-
badultabbak nem cigány társaiknál. 

Érdekes a bevallása szerint önkielégítést soha
nem végzõ 7% további megoszlása aszerint,
hogy bûnnek tartja-e a maszturbálást, vagy sem,
ugyanis 57%-uk nem tartja bûnnek – mégsem
teszi. 

Ha a felmérés e részét a két csoport vonatko-
zásában összevetjük egymással, azaz hogy mi-
lyen különbségek észlelhetõk az önkielégítést
bûnnek, illetve nem bûnnek tartók szexuális vi-
selkedésében, akkor a következõket állapíthat-
juk meg a táblázat adatai alapján: logikusan el-
mondható, hogy szinte minden gyakoriságpara-
méter esetén többen vannak azok, akik nem
tartják bûnnek az önkielégítést, mint azok, akik
annak tartják. (Összességében a teljes minta
durván egyharmada tekinti bûnnek, kétharma-
da pedig nem.) 

Azok között, akik az önkielégítést nem tartják
bûnnek, arányában többen vannak a gyakori ön-
kielégítõk, mint abban a csoportban, ahol bûn-
nek tartják (37, illetve 29%), különösen a napi
gyakoriság esetében (23, illetve 12%). Ez így lo-
gikusnak tûnik, ha viszont megnézzük ennek
etnikai hátterét is, akkor különösen szembetû-
nõ ez a különbség a cigányok esetében (42, il-
letve 23%), ahol azok közül, akik bûnnek tartják
a maszturbálást, mintegy feleannyian végzik

azt, mint azok a cigány társaik, akik nem tartják
bûnnek. Nem cigány válaszadóknál ez éppen for-
dított: többen vannak azok, akik tettüket bûnnek
tartva mégis gyakran maszturbálnak (csoportjuk
38%-a), mint azok a társaik, akik ezt nem tartják
bûnnek (32%)!

Az eddig leírtakkal összefüggésben a nem ci-
gányok között ezért (is) minden bizonnyal töb-
ben küszködnek lelkiismeret-furdalással, szé-
gyenérzettel vagy a vallásosabbak (?) bûntudat-
tal. Vajon a nem cigányok – ezúttal kizárólag
szexuális vonatkozásban – miért viselkednek a
lelkiismeretükkel még inkább ellentétesen, mint
a cigányok? Mindennek milyen vallási gyökerei
lehetnek? 

2. Homoszexualitás

A kérdõív 14. kérdésére – „Elõfordult-e már, hogy
szexuális vágyát börtöntársa aktív közremûködé-
sével elégítette ki?” – a 94 válaszadó (52 cigány,
42 nem cigány) közül 8,5% úgy válaszolt, hogy
„igen, rendszeresen” (a cigányok 9,5%-a, a nem
cigányok 7%-a). Az így válaszolók 62,5%-a cigány,
37,5%-a nem cigány. „Igen, de csak néha” teszi
ezt a válaszolók 13%-a (a cigányok 11,5%-a, a
nem cigányok 14%-a). Az így válaszolók etnikai
megoszlása 50-50%. A két csoport aránya együt-
tesen, tehát akik homoszexuális késztetéseiket
kielégítik, 21,3%, azaz 20 fõ (11 cigány, 9 nem ci-
gány), és nincs érdemi etnikai különbség.13

Feltételezhetõ, hogy az utóbbi csoport (csak
néha teszik) nagy része a börtönben válik homo-
szexuálissá, az elõbbi csoport (rendszeres) nagy
része pedig már homoszexuálisként került a
börtönbe. Ilyen szempontból nyilvánvaló a bör-
tönlét felelõssége!14 Szükséges megjegyezni,

13 Nem hivatalos beszélgetéseink keretében a börtönszemélyzet a homoszexuálisok arányát mindösszesen 30% körülire be-
csülte.  14 Ebbõl a szempontból óriási különbség van a börtönlét két nagy problémája, a homoszexuális viselkedés és a
drogfogyasztás között. Az utóbbit vizsgáló felmérések szerint ugyanis „a tiltott szerek használata az elítéltek körében a be-
kerülésük elõtt magasabb volt, mint a normál populációban”, azaz nem a börtönben szoktak rá. („A magyarországi populá-
cióhoz viszonyítva a börtönben vizsgáltak esetében a szerfogyasztás arányait tekintve 4,8-szorosa [a kérdõívek alapján] a
marihuánafogyasztásnak a bekerülés elõtt. A további kábítószerek esetében is hasonló a helyzet, azaz a börtönbeli populá-
ció esetében az illegális kábítószerek, valamint visszaélésszerûen használt drogok fogyasztásának valószínûsége és elõfordu-
lása sokkal nagyobb, mint a magyarországi vizsgálatok más populációjában.”) „A változás iránya tekintetében döntõen a le-
szokás felé irányult, elenyészõ volt a szerváltás vagy a börtönben történõ rászokás, több esetben nem történt változás.” A
kérdõíven megkérdezett 201 fõbõl 194 válaszolt arra a kérdésre, hogy bekerülése elõtt fogyasztott-e kábítószert. A válasz-
adók közül 58,2% válasza igen volt a kérdésre. Ezen belül harminc interjúalanyból kizárólag négy fõ volt az, aki bekerülés
elõtt még a kipróbálás szintjén sem került kapcsolatba semmiféle kábítószerrel (13%), 87% azonban igen. Az interjúalanyok
egyharmada intravénás droghasználó. (Tíz évvel korábban, egy 1997-ben közölt felmérés szerint, ami tíz magyar büntetés-
végrehajtási intézetben folyt, az eredmények alapján a büntetésének megkezdése elõtti idõszakban még csak a
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hogy a homoszexuális hajlamot a keresztény eti-
ka nem nevezi bûnnek, csak „rendetlen” haj-
lamnak – a személy többnyire nem tehet hajla-
máról, nincs erkölcsi felelõssége emiatt –, a ho-
moszexuális tettet, aktust viszont bûnnek neve-
zi, többnyire súlyos bûnnek tartja, hiszen a sze-
mély mindig tehet szexuális tettérõl, amiért er-
kölcsi felelõsség terheli.15 (A szexuális egyesü-
lést is magában foglaló kapcsolatot nevezhetjük
szoros értelemben homoszexualitásnak, és a
kérdõíven nyilvánvalóan a tettekrõl kértem vála-
szokat, de ezek a tettek nem feltétlenül nevez-
hetõk mindig egyesülésnek.)

3. Keresztösszefüggések

Azok közül, akik az önkielégítést bûnnek tart-
ják (22 cigány, 13 nem cigány, összesen 35 fõ),
a homoszexuális cselekményt firtató kérdésre
(14. kérdés) 40% (8 cigány, 6 nem cigány, ösz-
szesen 14 fõ) válaszolt igennel (a cigányok
36%-a, a nem cigányok 46%-a). Ez a teljes
mintára jellemzõ aránynak (21,3%) majdnem
kétszerese, a nem cigányoknál pedig még an-
nál is több. Valószínû, hogy õk, akik az önki-
elégítést bûnnek tartják, többségükben – bár
erre vonatkozó kérdés nem volt – homoszexu-
ális cselekményeiket sem tartják természetes-
nek. A bûntudat vagy/és szégyenérzet klasszikus
gyökere! Méghozzá 29%-uk (2 fõ cigány, azaz a
cigányok egynegyede, illetve 2 nem cigány, az-
az a nem cigányok egyharmada, összesen 4 fõ)
rendszeresen, a többségük (6 cigány, 4 nem ci-
gány, összesen 10 fõ) csak néha gyakorolja. Õk
– tehát akik az önkielégítést bûnnek tartják –
teszik ki a homoszexuális gyakorlatot folytatók
70%-át (cigányoknál 73%, nem cigányoknál
67%), közülük a maradék 30% nem tartja bûn-
nek az önkielégítést. 

Azok közül, akik az önkielégítést nem tartják
bûnnek (29 cigány, 30 nem cigány fogvatartott,
összesen 59 fõ), ugyanerre a kérdésre csak 14%

(8 fõ) válaszolta azt, hogy homoszexuális kap-
csolatot tart fenn (a cigányok 17%-a, a nem ci-
gányok 10%-a), ami a teljes mintához képest
alacsonyabb arány. Ezt 50-50%-uk teszi rend-
szeresen (2 cigány, 2 nem cigány, összesen 4 fõ),
illetve csak néha (3 cigány, 1 nem cigány, össze-
sen 4 fõ). 

Tehát azok közül, akik az önkielégítést bûn-
nek tartják, arányukat tekintve háromszor any-
nyian vannak a homoszexuális gyakorlatot (is)
folytatók, mint azok között, akik az önkielégí-
tést nem tartják bûnnek. (Abszolút számukat
tekintve csak közel a kétszeresérõl van szó, mert
a teljes mintának durván csak egyharmada te-
kinti bûnnek az önkielégítést, kétharmada
nem.) Eszerint azoknak a személyeknek, akik az
önkielégítést bûnnek tartják, nagyobb hajlamuk
van a homoszexualitásra, netán inkább engednek
ilyen irányú késztetéseiknek, mint azok, akik nem
tartják bûnnek? Másképp fogalmazva: az önki-
elégítés következtében kialakuló bûntudat
vagy/és szégyenérzet az önkielégítést bûnnek
tartó személyek körében – és a nem cigányok
körében jobban – nagyobb eséllyel vezet
homoszexualitáshoz? Vajon miért? Roppant ér-
dekes összefüggés, ami sok további vizsgálatot
igényel. 

Az ok-okozati összefüggést keresve az önki-
elégítés gyakorisága és a homoszexuális gyakor-
lat között nem találtam lényeges eltérést a tel-
jes minta átlagától, õk – mármint a homoszexu-
álisok – jellemzõen nem a gyakori önkielégítõk-
höz tartoznak. A homoszexuális gyakorlatot (is)
folytatók több mint 70%-a csak havonta több-
ször vagy még ritkábban végez önkielégítést. (A
teljes minta átlagában ez az összehasonlítható
gyakoriság 58%-os volt; 62% azok között, akik
az önkielégítést bûnnek tartják, és ennél vala-
mivel alacsonyabb, 56% azok között, akik azt
nem tartják bûnnek.) Ugyanakkor az önkielégí-
tést soha nem végzõk között egyáltalán nem
volt homoszexuális gyakorlatot bevalló személy. 
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fogvatartottak 33,6%-a vallotta azt, hogy a börtön elõtti idõszakban rendszeresen fogyasztott drogokat. Az alábbi tulajdon-
ságokkal rendelkezõ elítéltek használtak leginkább valamilyen kábítószert „kinti”, civil életükben: 19–25 év közé esõk! mun-
kahellyel nem rendelkezõk!; jövedelmüket nagyobb arányban bûncselekményekbõl szerezték; nem fogyasztó társaiknál több
jövedelemmel rendelkeztek; hamarabb kezdtek el dohányozni és alkoholt fogyasztani; nagyobb arányban kíséreltek meg ön-
gyilkosságot büntetésük elõtt, illetve a börtönben is.) In: Csáki A. – Márton A. – Mészáros M.: Fogva tartott drogfogyasztók
fõbb jellemzõi (kutatási összefoglaló). Budapest, 2009, Váltó-sáv Alapítvány, 5., 41–42., 46.  15 Papp M.: A személyes kap-
csolatok etikája, i. m.
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Nem kevésbé érdekes az a fenti számokból
felmerülõ további kérdés, hogy az önkielégítést
bûnnek tartó, homoszexuális gyakorlatot folyta-
tó személyek körében miért a nem cigányok
vannak arányukat tekintve jelentõs többségben,
az önkielégítést nem bûnnek tartó, homoszexu-
ális gyakorlatot folytatók körében pedig éppen
fordítva: arányukat tekintve a cigányoké a rela-
tív többség.

A TORZULT SZEMÉLYISÉG 
VISELKEDÉSBELI JELLEMZÕI 

Elsõdleges szándékom szerint a homoszexuá-
lis viselkedéstõl teljesen függetlenül kérdez-
tem rá a felmérés során arra a hajlandóságra,
hogy a válaszoló megfelelõ ellenszolgálta-
tásért cserébe vállalja-e a vamzer (a börtön-
szlengben a besúgó/spicli/beépített „tégla”)
szerepét (11. kérdés). A 93 fõ (50 cigány, 43
nem cigány) válaszoló 13%-a válaszolt igennel
(6 cigány, 6 nem cigány, összesen 12 fõ). Ennél
azonban lényegesen fontosabbak a háttérösz-
szefüggések.

1. Keresztösszefüggések

Nézzük meg a harmadik felmérés kérdõívének
2., 11. és 14. kérdéseire adott válaszok közötti
összefüggéseket, vagyis található-e, és milyen
összefüggés aközött, hogy a fogvatartott a bün-
tetést nem tartja megérdemeltnek („ártat-
lan/érzékeny”), valamint a besúgás és a homo-
szexualitás között. (Az „ártatlan/érzékeny” és
homoszexuális kapcsolatot fentebb már tár-
gyaltuk a sértettség oldaláról; itt a torzult sze-
mélyiség jellemzõi szempontjából szerepelnek
ismételten a felmérés számadatai.) Értelem-
szerûen ezúttal is csak azok az összefüggések
érdemelnek figyelmet, ahol a számok a teljes
mintára jellemzõ átlagtól valamilyen irányba
lényegesen eltérnek. 

A közel százfõs mintából 42% (38 fõ) „ártat-
lan/érzékeny”, a cigányok 44%-a (21 fõ), a nem
cigányok 40%-a (17 fõ). Ugyanebbõl a mintából
21,3% (20 fõ) homoszexuális hajlamú, a cigá-
nyok 21,1%-a (11 fõ), a nem cigányok 21,4%-a
(9 fõ). Ugyancsak ugyanezen mintából 13% (12
fõ) vamzer, a cigányok 12%-a (6 fõ), a nem ci-
gányok 14%-a (6 fõ). 

„Érzékeny” és homoszexuális 
(10 fõ; 5 cigány, 5 nem cigány)
– az „érzékenyek” 26%-a (szemben a teljes min-

ta 21,3%-ával); cigányoknál 24% (szemben a
21,1%-kal), nem cigányoknál 29% (szemben a
21,4%-kal);

– a homoszexuálisok 50%-a (szemben a teljes
minta 42%-ával); cigányoknál 45% (szemben
a 44%-kal), nem cigányoknál 56% (szemben a
40%-kal).

„Érzékeny” és vamzer
(4 fõ; 1 cigány, 3 nem cigány)
– az „érzékenyek” 11%-a (szemben a teljes min-

ta 13%-ával); cigányoknál 5% (szemben a
12%-kal), nem cigányoknál 18% (szemben a
14%-kal);

– a vamzerek 36%-a (szemben a teljes minta
42%-ával); cigányoknál 17% (szemben a 44%-
kal), nem cigányoknál 60% (szemben a 40%-
kal).

Homoszexuális és vamzer16

(6 fõ; 1 cigány, 5 nem cigány)
– a homoszexuálisok 25%-a (szemben a teljes

minta 13%-ával); cigányoknál 9% (szemben a
12%-kal), nem cigányoknál 44% (szemben a
14%-kal);

– a vamzerek 42%-a (szemben a teljes minta
21,3%-ával); cigányoknál 17% (szemben a
21,1%-kal), nem cigányoknál 83% (szemben a
21,4%-kal).

16 A felmérés feltárt ok-okozati összefüggéseit nem hivatalos információk szerint némileg, de nem döntõ mértékben befo-
lyásolhatja az, hogy a börtönszemélyzet a vamzerhajlandóság és a homoszexualitás együtt járására olykor „rásegít” oly mó-
don, hogy a homoszexuális bántalmazástól vagy amiatt félõknek, hogy homoszexuálisok vagy ilyen irányú bûncselekményt
követtek el – hasonlóan a pedofília miatt elítéltekhez – védelmet (védett elhelyezést, a többiekénél nagyobb mértékû enge-
délyezett kedvezményeket) ígér a rendszeres információkért cserébe. Az ilyen veszélynek jobban kitett személyeket részben
eleve az elkövetett bûncselekmény, részben az elõzetes pszichológiai vizsgálat alapján jó eredménnyel lehet beazonosítani,
s így inkább rávehetõk a vamzerszerepre. 
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„Érzékeny” és homoszexuális és vamzer
– együttes halmozott elõfordulás mindössze 2 fõ

nem cigány fogvatartottnál volt mérhetõ. Õk
ketten az „érzékeny” nem cigányok 12%-át, a
homoszexuális nem cigányok 22%-át, a vam-
zer nem cigányok egyharmadát jelentik.
Ugyanõk a 15. kérdés cserbenhagyói között is
megtalálhatók. 

Az adatokból azt olvashatjuk ki, hogy a teljes
mintára jellemzõ számértékektõl való legna-
gyobb eltérés és így a személyiségjegyek együt-
tes elõfordulása legvalószínûbb a homoszexuális
és vamzer fogvatartottak esetében – nem cigá-
nyoknál. Ennél kisebb valószínûséggel, de a tel-
jes mintához képest még mindig jelentõs
együttes elõfordulást mutat az „ártatlan/érzé-
keny” és vamzer fogvatartottak aránya – nem ci-
gányoknál. És a teljes mintához képest szintén
jelentõs pozitív korrelációt mutat az „ártat-
lan/érzékeny” és homoszexuális fogvatartottak
elõfordulása – szintén nem cigányoknál. Ezzel
szemben a cigányoknál erõs negatív korreláció
áll fenn az „érzékenység” és vamzerkedés között,
illetve kevésbé erõs, de negatív a homoszexuali-
tás és vamzerkedés között.

Kizárólag a felmérés számszaki oldalát tekint-
ve úgy tûnik, hogy jellegzetességet keresve mint-
ha lenne „érzékeny”, elsõsorban „genetikailag
determinált” cigány homoszexuális, aki nem be-
súgó, és kevésbé „érzékeny”, hidegfejû, ámde el-
sõsorban személyiségtorzulása következtében
(környezeti hatásra) homoszexuális nem cigány,
aki a vamzerszerepet is elvállalja. Persze vannak
homoszexualitás nélkül is besúgást vállalók, de
õk nem „érzékenyek”. (Elenyészõ számú, mind-
össze egy-egy cigány, illetve nem cigány személy
volt besúgó és ugyanakkor „érzékeny” is.) És
persze vannak „érzékeny” nem cigány homosze-
xuálisok is, akik viszont nem besúgók. 

Idézzük fel a jelen tanulmányban korábban
közölt ideillõ összefüggést, miszerint azok kö-
zül, akik úgy érzik, hogy nem érdemelték meg a
börtönbüntetésüket, és egyúttal a szerencsétle-
nül jártat a kérdõív 15. kérdésére adott válasz
szerint sorsára hagynák (6 fõ nem cigány sze-
mély), 5 fõ homoszexuális hajlamú (3 fõ rend-
szeresen, 2 fõ elvétve), ami 83%-ot képvisel. Kö-

zülük 2 személy egyúttal besúgó is. Az önmagu-
kat az „ártatlan/érzékeny” csoportba sorolók és
egyúttal a szerencsétlenül jártat sorsára hagyók
között csak egyetlen cigány fogvatartott van,
aki egyúttal vamzer is! 

Az ilyen halmozott személyiségtorzulás nagy-
fokú együtt járása a homoszexualitással a nem
cigány fogvatartottak esetében nem lehet vélet-
len. A halmozott személyiségtorzulás ez eset-
ben a következõt jelenti: személyes sérülés, sér-
tettség (megbántottság állandó érzete), agresz-
szióra, bosszúállásra, a másik ember cserbenha-
gyására (közömbösségre) való fokozottabb haj-
lam, a börtöntárs egyéni érdekbõl való be- vagy
elárulása, homoszexualitás – egyszóval fokozot-
tabb hajlam a másik ember tárgyként való keze-
lésére, kihasználására. Mintha a nem cigányok
sokkal inkább engednének „bûnös” szexuális
ösztöneiknek; vajon miért? 

Idézzük fel azt a meglepõ eredményt, hogy a
gyakori önkielégítõknél (hetente többször vagy
naponta) azok közül, akiknek szemében bûn a
maszturbálás, a nem cigányok 38%-a mégis vég-
zi, míg a cigányoknál ugyanez a kategória csak
23%. Illetve a nem cigányok 32%-a gyakori ön-
kielégítõ azok közül, akik nem tartják bûnnek,
míg a cigányoknál 42%. 

Látható, hogy a cigány fogvatartottak eseté-
ben tapasztalható összefüggés logikus: lénye-
gesen többen, mintegy kétszer annyian vannak
náluk azok, akik gyakori önkielégítõk úgy, hogy
a maszturbálást nem tartják bûnnek, azaz
bûntudatuk sincs. Azokat a cigányokat, akik az
önkielégítést bûnnek tartják, a bûn elkövetésé-
tõl vagy a következményeitõl való félelem sok-
kal inkább visszatartja, mint nem cigány társa-
ikat. A nem cigányok bûnhöz való viszonyulása
ellentmondásos: közülük többen gyakori önkie-
légítõk úgy, hogy azt bûnnek tartják, mint azok,
akik nem tartják bûnnek. Arányukban majd-
nem akkora hányadot képviselnek, mint azok a
cigány társaik, akik szintén gyakori önkielégí-
tõk, de ezt nem tartják bûnnek. Tehát a bûn el-
követésétõl vagy következményeitõl való félelem
visszatartó ereje nem cigányoknál sokkal kisebb,
mint a cigányoknál. Bûntudat helyett ez inkább
a szégyenérzet kialakulásának ideális feltétel-
rendszere.
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Cigányok esetében a leírtakkal teljes össz-
hangban áll az, hogy a havonta ritkábban önki-
elégítõknél 62%-uk végzi azt azok között, akik
bûnnek tartják, szemben azon társaikkal, akik
arányában nagyjából feleannyian nem tartják
bûnnek (36%). Vagyis azok, akik közülük bûn-
nek tartják az önkielégítést, cselekedetük ritkí-
tásával reagálnak hasonló logika alapján, ahogy
azt fentebb leírtam. 

A cigány fogvatartottaknál a nagyon ritkán
önkielégítõk vagy azt soha nem végzõk aránya
azok között, akik ezt nem tartják bûnnek 39%,
míg azon társaik között, akik bûnnek tartják,
71%. (A nem cigányoknál ezúttal is éppen for-
dítva van: a csoportjuk 38%-a maszturbál rit-
kábban, mint havonta úgy, hogy az önkielégí-
tést bûnnek tartja, szemben azon társaikkal,
akik hasonló gyakorisággal, de nem bûnnek
tartva teszik ugyanezt, és 45%-ot képviselnek. A
nagyon ritkán vagy soha nem maszturbálók
együttesen csoportjuk 55%-át jelentik azok kö-
zött, akik az önkielégítést nem tartják bûnnek,
míg ugyanõk azok között, akik bûnnek tartják,
csoportjukban csak 46%-ot képviselnek.) 

2. Szégyen – bûntudat

Milyen következtetést vonhatunk le mindeb-
bõl? Talán nem járunk messze az igazságtól, ha
a felmérésekre alapozva azt feltételezzük, hogy a
cigányokra inkább jellemzõ a bûntudat, a nem
cigányokra pedig inkább a szégyenérzet (nem
csak?) a börtönlét viselkedése során? (A „nem
csak” kiegészítés ez esetben úgy értelmezendõ,
hogy a nem cigányok a szabadulás után inkább
eltitkolják – valószínûleg szégyellik is – börtön-
viselt múltjukat, mint a cigányok.) 

Közelebb jutunk a válaszhoz, ha a szakiroda-
lom azon megállapítására utalok, miszerint úgy
tûnik, hogy a szégyent és a bûntudatot az empá-
tia léte vagy hiánya különbözteti meg egymástól.
Ugyanis ha empatikus figyelem helyett a szé-
gyen foglal el központi szerepet, akkor ez nagy
valószínûséggel énorientált személyes levertsé-

gi reakciókhoz vezet. (Ennek lélektani magyará-
zata az, hogy a szégyen nyomorult érzése sok
szempontból összeegyeztethetetlennek tûnik a
másik emberre irányuló empatikus reakciók-
kal.)17 Ez nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy az
empátia hiánya minden esetben a szégyenre ve-
zethetõ vissza, de a szégyen érzete minden
esetben jó eséllyel eredményezi az empátia hiá-
nyát vagy csökkenését. 

A szégyen–bûntudat–empátia összefüggése-
ket érdekes módon támasztja alá a harmadik
felmérés felfedezése, miszerint összefüggés ta-
pasztalható a válaszokban aközött, hogy a
fogvatartott bûnnek tartja-e az önkielégítést (7.
kérdés), illetve mennyire segítõkész vagy az ál-
dozatot sorsára hagyó, ha rosszakaróját a földön
vérbe fagyva találja (1. kérdés); ha egy ismeret-
len cigány férfit vérbe fagyva talál a földön (15.
kérdés); ha életmentõként fuldoklót kell ki-
mentenie a vízbõl (18. kérdés). (Az 1., 15., 18.
kérdésekre adott válaszok önálló értékelését
lásd fentebb.) 

A 7. kérdésre válaszoló 94 fõ (51 cigány, 43
nem cigány) 37%-a tartja (35 fõ) bûnnek az ön-
kielégítést. A cigányok 43%-a (22 fõ), a nem ci-
gányok 30%-a (13 fõ). Közülük az 1. kérdésre
válaszolva az áldozatot a sorsára hagyja és nem
segít 2 cigány (9%) és 4 nem cigány (31%), ösz-
szesen 6 fõ (17%). Ez magasabb – különösen a
nem cigányok esetében –, mint a teljes mintá-
ból a másik embert sorsára hagyók aránya, ami
rendre 6% és 21%, összesen 13%. Érdekes, hogy
ezek teszik ki a sorsára hagyók 50%-át (cigá-
nyoknál 44%, nem cigányoknál 67%), vagyis
ennyien tartják a nem segítõk közül bûnnek az
önkielégítést, ami lényegesen magasabb annál –
elsõsorban a nem cigányoknál –, mint amennyi-
re a teljes minta bûnnek tartja (37%, cigányok-
nál 43%, nem cigányoknál 30%). 

Ugyancsak azok közül, akik bûnnek tartják az
önkielégítést, a 15. kérdésre adott válasz szerint
a cigány áldozatot sorsára hagyja és nem segít 4
cigány (18%) és 2 nem cigány (15%), összesen 6
fõ (17%). Ez ismét magasabb, mint a teljes

17 Tomcsányi T.: Bûn, bûntudat, szégyen – A delegált bûntudat valláslélektani és lelkigondozói megközelítése családtörté-
netek kapcsán. In Tomcsányi T.: Amikor gyönge, akkor erõs – Tanulmányok a valláslélektan, a pasztorálpszichológia és a
lelkigondozás körébõl. Budapest, 2002, Animula Kiadó, 42.
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mintából a másik embert a 15. kérdés válasza
szerint sorsára hagyók aránya, ami ezúttal rend-
re 8% és 16%, összesen 12%. Érdekes, hogy ezek
teszik ki a sorsára hagyók 64%-át (cigányoknál
100%-át, nem cigányoknál 29%-át), vagyis a
nem segítõk közül õk tartják bûnnek az önkielé-
gítést. (Az összehasonlító teljes minta jellemzõi
nem változtak: rendre 37%, illetve cigányoknál
43%, nem cigányoknál 30%.)

Végül megint azok közül, akik bûnnek tartják
az önkielégítést, a 18. kérdésre válaszolva az ál-
dozatot a vízben hagyja és nem segít 1 cigány
(4,5%) és 3 nem cigány (23%), összesen 4 fõ
(11%). A teljes mintából a másik embert a 18.
kérdés válasza szerint vízben hagyók aránya
rendre 12,5%, 4%, 8%. Ezúttal õk teszik ki a sor-
sára hagyók 71%-át (cigányoknál 100%-át, nem
cigányoknál 67%-át), vagyis a nem segítõk kö-
zül ennyien tartják bûnnek az önkielégítést.
(Az összehasonlító teljes minta jellemzõi nem
változtak: rendre 37%, illetve cigányoknál 43%,
nem cigányoknál 30%.)

Annak lehetséges magyarázata, hogy a három
eset között miért van ilyen különbség etnikai
szempontból, talán az, hogy a keresztösszefüg-
gések vizsgálata az egyébként megbízható nagy-
ságú kiinduló mintát már annyira leszûkíti,
hogy már néhány fõs eltérések is relatíve nagy
eltéréseket produkálnak százalékosan. (Bár ez-
zel együtt is érdekes, hogy az empátiát kutató
érintett három kérdés közül éppen abban a leg-
erõsebb a cigányok elutasítása, amelyben ci-
gány áldozatról van szó. Ahogy arról már a ko-
rábbiakban szó esett, az 1. kérdésre adott cser-
benhagyásos válasz dühöt, haragot, bosszúvá-
gyat takar, míg a 15. kérdésre adott cserbenha-
gyásos válasz elsõsorban közömbösségre, az em-
pátia hiányára utal.) Ha ezek miatt az etnikai
jellegzetességeket nem is tudjuk megbízhatóan
elemezni, a lényeges tendenciaszerû összefüg-
gések jól láthatók: nevezetesen a feltételezett
szégyenérzet – elsõsorban a nem cigány fogvatar-
tottaknál – és az empátia hiánya erõs pozitív kor-
relációt mutat. 

Nem kevésbé érdekes a homoszexualitás (14.
kérdés) és a bosszúval (düh, harag) vegyes cser-
benhagyás (1. kérdés) kapcsolata, mint az em-
pátia hiányának egy további speciális esete. 

Azon 12 fõ (3 cigány, 9 nem cigány) közül,
akik az áldozatot az utóbbi kérdésre válaszolva
sorsára hagyják („mert csak azt kapta, amit
megérdemelt”), 8 fõ, azaz a kétharmaduk (3 ci-
gány, 5 nem cigány) folytat rendszeresen vagy
csak néha homoszexuális gyakorlatot (a cigá-
nyok 100%-a, a nem cigányok 56%-a). (A teljes
mintára vonatkozó arány a homoszexualitást il-
letõen 21,3%.) Ezek az emberek a homoszexuá-
lis gyakorlatot folytatók (11 cigány, 9 nem ci-
gány, összesen 20 fõ) 40%-át jelentik (cigányok-
nál 27%, nem cigányoknál 56%). Íme a szégyen
és az empátia hiányának szakirodalomból ismert
és vázolt kapcsolata a felmérés számai alapján,
amennyiben feltételezzük a homoszexualitás és a
szégyenérzet közötti erõs kapcsolatot.

Hasonló eredményt kapunk, ha a homosze-
xualitást (14. kérdés) a másik cserbenhagyásos
esettel (közömbösség, empátia hiánya; lásd 15.
kérdés) hozzuk kapcsolatba. Azon 11 fõ (4 ci-
gány, 7 nem cigány) közül, akik az ezúttal isme-
retlen cigány férfit az utóbbi kérdésre válaszol-
va a sorsára hagyják, 8 fõ, azaz 72% (4 cigány, 4
nem cigány) homoszexuális gyakorlatot folytat
(a cigányok 100%-a, a nem cigányok 57%-a).

Legyen a kép teljes, és nézzük meg a homo-
szexualitás (14. kérdés) kapcsolatát a harmadik
cserbenhagyásos esettel (18. kérdés) is, ahol is
az empátia igénye az önfeláldozó-készséggel
együtt jelentkezik (vízimentõ). Azon 7 fõ (2 ci-
gány, 5 nem cigány) közül, akik a vízben hagy-
nák az utolsó vízben fuldoklót, mert az már
nem fér a csónakjukba, 5 fõ, azaz 71% (1 cigány,
4 nem cigány) homoszexuális hajlamú (a cigá-
nyok 50%-a, a nem cigányok 80%-a). 

Láthattuk az elõzõekben a homoszexualitás
és a besúgás (vamzerszerep) közötti erõs korre-
lációt. Itt most a 18. kérdés kapcsolatát vizsgál-
juk meg a 11. kérdéssel (vamzerszerep), mert
ha az elõzõ kapcsolat létezik, akkor feltételez-
hetõen ez utóbbi is. 

Tehát azon 7 fõ (2 cigány, 5 nem cigány) kö-
zül, akik a vízben hagynák az utolsó vízben ful-
doklót, 4 fõ, azaz 57% (1 cigány, 3 nem cigány)
vamzer (a cigányok 50%-a, a nem cigányok
60%-a). (A teljes mintára vonatkozó arány a
vamzerekre 13%, cigányokra 12%, a nem cigá-
nyokra 14%.) Õk teszik ki a besúgók (12 fõ; 6 ci-
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gány, 6 nem cigány) egyharmadát (17%-át, illet-
ve 50%-át). 

Igen, a besúgó – hasonlóan a homoszexuális
személyhez – kevésbé vállalkozik önfeláldozó
szerepre, de ez nem jelenti azt, hogy a klasszi-
kus empátia készsége is hiányzik belõle. Ugyan-
is ha a 11. kérdés (vamzerszerep) kapcsolatát
vizsgáljuk a másik két cserbenhagyásos kérdés-
sel (1. és 15. kérdés), akkor azt tapasztaljuk,
hogy a 12 fõ (6 cigány, 6 nem cigány) vamzer
közül mindössze egyetlen nem cigány válasz-
adó az, aki az 1. kérdésben sorsára hagyná a sze-
rencsétlenül jártat, ami jóval a teljes mintára
jellemzõ 13%-os arány alatt van, különösen, ha
azt a nem cigányokra bontva nézzük (21%). És
hasonlóképpen, ugyanezen 12 fõ (6 cigány, 6
nem cigány) vamzer közül mindössze egy-egy
cigány és nem cigány az, aki a 15. kérdésben
sorsára hagyná a földön fekvõ szerencsétlenül
jártat. Ez is alig haladja meg a teljes mintára
jellemzõ 12%-os arányt. 

Talán kissé cinikusnak hangzik, de a számok
alapján mintha úgy tûnne, hogy a homoszexuá-
lis hajlammal rendelkezõknek nincs, illetve sok-
kal kevesebb empátiájuk van, mint a besúgóknak.
Lehet, hogy a besúgás kevésbé ébreszt szégyen-
érzetet, mint a homoszexualitás, vagy esetleg
inkább „csak” bûntudatot okoz (ha okoz)?

Az eddigiekbõl a pszichológiai szakirodalom
alapján további messzire utaló következtetése-
ket vonhatunk le a személyiségjegyekre és a vi-
selkedésre vonatkozóan, amelyeket e tanul-
mányban ismertetett felmérések eredményei
nagyrészt alá is támasztanak. Szégyen és a bûn-
tudat egyaránt gyötrõ, fájdalmas, nyugtalanító,
gyakran szorongással járó érzelem. A szégyenér-
zet akkor merül fel, amikor az ember viselkedé-
se nem felel meg az önmagáról kialakított ideá-
lis, másoknak bemutatni kívánt képnek, az
énideálnak („én rossz vagyok”). A szégyenérzés
a múltra, a szégyentõl való szorongás a jövõre
vonatkozik, a szégyenlõsség megelõzõ beállító-
dás. Bûntudat viszont akkor keletkezik, amikor
az ember megszegi az emberi együttélésre vo-

natkozó szabályokat, megsért valakit, testi vagy
lelki fájdalmat okoz valakinek, elmulaszt meg-
tenni valamit, megszegi az ígéretét, elfelejt va-
lamit, ami a másiknak fontos („a jó én viselke-
dik kifogásolhatóan”).18 Attól függõen beszé-
lünk pszichológiai, morális vagy teológiai bûn-
tudatról, hogy az a megsértett másik egy em-
ber-e, egy közösség (általános morális törvé-
nyek), vagy éppen Isten. Fontos, hogy a bûntu-
dat elfogadott felelõsséggel jár, a szégyenérzet
pedig független a felelõsségtõl, ezért a bûntudat
keletkezésének fontos feltétele a lelkiismeret mû-
ködése és a döntési szabadság tudata.

Legutóbbi bûncselekményének elkövetésekor
a visszaesõ válaszolók (39 fõ) 62%-a érzett lelki-
ismeret-furdalást saját bevallása szerint, a má-
sodik felmérésünk kérdõívére válaszolva, elsõ-
sorban a tette elkövetése után (követõ lelkiis-
meret). Csak mintegy 10%-uk számolt be a tet-
te elõtti lelkiismeret-furdalásról is (megelõzõ
lelkiismeret). 36% nem érzett lelkiismeret-fur-
dalást (ebbõl 7% azért nem, mert a felmérés
idején is ártatlannak vallotta magát, illetve állí-
tása szerint nem követte el a neki felrótt bûn-
cselekményt), a többiek bizonytalanok voltak.19

A pszichológiai bûntudat két személy kapcso-
latában jelentkezik, a morális bûntudat a sze-
mély és a morális törvények viszonyából szár-
mazik, a teológiai bûntudat pedig csak Istennel
kapcsolatban értelmezhetõ. A teológiai bûntu-
dat a bûntudati formák legmagasabb és legátfo-
góbb szintje, ezért hosszantartó fejlõdés, lelki
út eredménye, ugyanis a rádöbbenés, a ráesz-
mélés összetett érzelmi aktusa – nevezetesen
annak felismerése, hogy a bûn elkövetése elsõ-
sorban az elkövetõnek árt, mert nem felel meg
teremtett voltából fakadó rendeltetésének –
meghatározó elem benne.20 A visszatekintés, a
bûntudat annak eszköze, hogy az ember a jövõ
felé fordulva meghaladhassa addigi létformáját.
Ez az, ami döntõen megkülönbözteti a szoron-
gástól és a csupán pszichológiai bûntudattól, és
egyben feltételezi vagy kiköveteli a kiengeszte-
lõdést.21 Természetesen nem azt állítom, hogy a

18 Horváth-Szabó K.: Vallás és emberi magatartás, i. m. 90–97.  19 Bányai M.: Ismételt megtérések visszaesõ bûnözõknél –
Börtönben fogva tartottak vallási- és lelkiállapot-felmérése 2., i. m.  20 Horváth-Szabó K.: Vallás és emberi magatartás, i. m.
91–95.  21 Tomcsányi T.: Bûn, bûntudat, szégyen, i. m. 27–67.
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cigány embereknek teológiai bûntudatuk van,
de azt igen, hogy a nem cigányokhoz képest
erõsebb érzelmi alapú vallásosságuk miatt a
személyes istenkapcsolatukból a neveltetésük
által eredõ félelem sajátos bûntudatot vált ki, és
ez meghatározó a felmérésben hivatkozási
pontként használt önkielégítéshez kialakított
viszonyukban, és valószínûleg lelkiismereti
alapként mûködik a szexualitással összefüggés-
be hozható minden más cselekedetüknél, de e
körön kívül is. 

A valóság azonban ennél sokkal bonyolul-
tabb. Szégyenérzet és bûntudat csak elméleti-
leg választható szét ilyen tisztán. Egyrészt a
bûntudat szégyent is magába foglalhat, mivel
az elkövetett cselekedet tudata önbecsülésün-
ket is megsérti, csökkenti a mások részérõl el-
várható tiszteletet, megingatja az én és eszmé-
nye közötti harmóniát, vagyis diszharmónia lép
fel aközött, amilyen az ember valójában és ami-
lyen lenni szeretne, másrészt a szégyenérzet és
a bûntudat egyaránt folyamatosan változó té-
nyezõ; a bûntudat a szégyennel összekapcso-
lódva olykor szégyenné vagy valamilyen kelle-
metlen bûntudat-szégyen származékká is átala-
kulhat. Sõt, a szégyen és a bûntudat a valóság-
ban olyan szorosan összefonódnak, hogy egy-
másból való kiszûrésük érvénytelen következte-
tések levonásához vezethet.22

A szégyen esetében az énre, a bûntudatnál az
adott viselkedésre helyezõdik a hangsúly. A szé-
gyen érzése ezért alapvetõen fájdalmasabb a
bûntudatnál. (Lehet, hogy a nem cigány
fogvatartottak ezért élik meg nagyobb szenve-
désnek a börtönlétet cigány társaiknál? Ha így
van, akkor ebbõl fajsúlyos következtetés adódik
a pasztorális gondozást illetõen.) Az „én” rom-
latlan és egységes marad egy tipikus bûntudati
helyzetben, mert a bûntudat olyan feszültség-
gel, megbánással, lelkiismeret-furdalással jár,
amely a kiengesztelõdést elõsegítõ cselekedete-
ket, a jóvátétel iránti vágyat erõsíti az ember-
ben. A szégyen megélése kicsinyíti, értéktelení-
ti személyiségünk egészét, a szégyenkezõ em-
ber tehetetlennek érzi magát, szeretne elbújni,
a föld alá süllyedni. Ezek az érzések a passzív

elkerülés, kibújás, tagadás, elerõtlenedés irá-
nyába hatnak, tehát lényegük szerint destruktí-
vak. Ezzel szemben a bûntudat személyisé-
günknek csak azt a részét támadja, amely a tet-
tet elkövette, és arra ösztönöz, hogy jóvátegyük
az elrontott helyzetet. A bûntudat felelõsségér-
zettel párosul, a szégyenérzet a felelõsségérzet-
tõl függetlenül is jelentkezhet. A börtön szá-
mára nagyon fontos, hogy a szégyenre hajlamos
személyek nemcsak általánosan hajlamosabbak
a dühre, hanem frusztráció esetén nagyobb va-
lószínûséggel fogják destruktív módon kezelni
dühüket. Hasonlóan az ellenségesség, az inger-
lékenység, a negatív – eleve elutasító – megkö-
zelítési mód, a sértõdékenység a szakirodalom
gyanakvásmérései szerint a szégyenérzéssel po-
zitívan, a bûntudattal viszont negatívan korre-
lálnak. A dühkitörések korrelálnak a szégyen-
nel, azonban nem mutatnak összefüggést a
bûntudattal. A szégyenre való hajlam pozitív
korrelációt mutat a pszichés tünetek egész so-
rával, míg a bûntudatra hajlamos személyek-
nek számos lehetõségük van arra, hogy bûntu-
datérzésükön enyhítsenek. Sõt, a bûntudat leg-
jellemzõbben akkor akadályozza az adaptációt,
amikor szégyennel kapcsolódik össze. Leggyak-
rabban ennek hatására válhat patológiássá.
Leginkább az a bûntudat vezet a klinikai szak-
irodalomban oly sokszor leírt, véget nem érõ
rágódáshoz és én/önostorozáshoz, amelyre szé-
gyen rakódik. A bûntudat és a szégyen össze-
kapcsolódásának nem a bûntudat-, hanem a
szégyenösszetevõje jelent nagy problémát. (A
„milyen szörnyû dolgot tettem” gyötrõ kérdé-
sét háttérbe szorítja az az elhatalmasodó ké-
tely, hogy „milyen szörnyû ember vagyok”.)
Ugyanis a helytelen viselkedés megváltoztatha-
tó, a negatív hatások helyrehozhatók, ezzel
szemben sokkal nehezebb átalakítani vagy
megjavítani azt az ént, amely alapjaiban gyen-
ge. A szégyen vagy bûntudat kérdése tehát egy-
ben beállítódás, tudatos viszonyulás is. (Példá-
ul ha egy konkrét csõdhelyzetet vagy bármilyen
kihágást, negatív élethelyzetet az én tartósabb
hiányosságának jeleként értékelnek, a megol-
dásra vagy jóvátételre nyíló lehetõségek súlyo-
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san korlátozódnak. Ha nem a negatív beállí-
tottságú énre, hanem a rossz viselkedésre vagy
a megoldandó helyzetre fordítja figyelmét a
bûntudatra hajlamos személy, akkor máris a jó-
vátétel vagy a megoldás felé fordul.)23 Minden-
nek teológiai megfelelõje az ágostoni felszólí-
tás, miszerint a bûnt gyûlölni, a bûnöst szeret-
ni kell. Önmagától adódik ebbõl a pasztorális
tanácsadó megkívánt attitûdje.

Állíthatjuk-e ezek után, hogy a börtönlét so-
rán a cigányokra inkább jellemzõ a bûntudat, a
nem cigányokra pedig a szégyenérzet? A szakiro-
dalom vázolt elméleti fejtegetései és a felméré-
sekbõl általam levont következtetések a fenti
kérdésre helybenhagyóan válaszolva egy körül-
ményt leszámítva tulajdonképpen összhangban
lennének egymással. Ez a körülmény a felelõs-
ségvállalás. Ha ugyanis azt állítjuk, hogy a cigá-
nyokra inkább a bûntudat, a nem cigányokra pe-
dig a szégyenérzet jellemzõ – természetesen
nem „vegytiszta” formában –, akkor a cigányo-
kat ebbõl adódóan nagyobb felelõsségérzet, tu-
datos felelõsségvállalás kellene, hogy jellemezze,
ami nincs összhangban mindennapi tapasztala-
tainkkal. A valóság persze sokkal összetettebb,
mint azt gondolhatnánk. Ha egy cselekedetrõl
az a szilárd véleményünk, hogy nem bûn, elkö-
vetésekor ugyan mitõl éreznénk akár bûntuda-
tot vagy szégyent, netán lelkiismeret-furdalást?
Ha valaki éppen a családjáért érzett felelõsségtõl
indíttatva bûnözik, mert amúgy – bár mindent
megpróbált – munkanélküli, vajon hová lesz a
nagy elméletünk? Ha õ maga ezt nem tartja
bûnnek, akkor a felelõsséget sem kérhetjük szá-
mon rajta!? (Bár ez sem egészen így van, lásd
például a fanatikus háborús bûnösök felelõsség-
re vonását.) Sõt, lehet, hogy bûntudatot ugyan
nem érez, de a társadalmi környezet elítélõ ma-
gatartása miatt szégyellni fogja magát – talán
nem is a tette, hanem a lebukása miatt. Hogy
ítéljük meg tehát a „megélhetési bûnözést” vagy
akár a felmérés „technikai” kiinduló alapját ké-
pezõ önkielégítést a börtönviszonyok között?
Azt mondhatjuk rá, amit a hamis lelkiismeret
kapcsán. Nevelni kell! Nyilvánvaló, hogy e téren

is Jézus a lelkigondozó példaképe. Õ sosem ítélt
el a múltra vonatkozóan, de a jövõt illetõen az
általa felvázolt cél mindig az isteni értékrend
volt. Akkor hát mondjuk ki a bûnre, hogy bûn,
és hogy a fogvatartott a jövõben lehetõleg tar-
tózkodjon tõle? Azt kockáztatva, hogy amit ed-
dig úgy tett, hogy az szerinte nem bûn, a jövõ-
ben – esetleg nem oly gyakran, mint korábban –
úgy fog megtenni, hogy bûntudata lesz tõle? S
esetleg ha ennek eredményeként saját értékte-
lenségének érzete válik uralkodóvá, akkor szé-
gyenérzete lesz tõle, annak minden negatív kö-
vetkezményével? Látható, hogy a kérdés nagyon
bonyolult.

A II. vatikáni zsinat szerint az emberi maga-
tartás erkölcsi mértékét objektív kritériumok
alapján, valamint a személy és cselekedete ter-
mészete alapján kell értékelni. A személy termé-
szetét a maga és kapcsolatainak teljességében
kell szemlélni, ami kiterjed a személy minden
lényeges sajátosságára. Így a cselekedet erkölcsi-
leg jónak tekinthetõ, ha a személyt önmagában
és kapcsolataiban nézve az a maga és kapcsola-
tai számára hasznos, a saját és kapcsolatainak ki-
bontakozását segíti.24 Vagyis a személy egészé-
nek, fejlõdésének, fejlõdése irányultságának s
ezzel összefüggésben felelõsségének van döntõ
jelentõsége. Azaz a kapott talentumoknak sok-
kal inkább, mint az elkövetett bûneink feletti
önmarcangolásnak. Medjugorje néhai ferences
lelkipásztora, Slavko Barbariƒ így ír errõl: 

„A gyónással kapcsolatos kételyeimnek és sok
hívõ kérdésének igenis van létjogosultsága, ha
ezt a szentséget csak az elkövetett rossz szem-
pontjából vizsgáljuk. [...] Aki szerint a láb csak
arra jó, hogy ne essünk el, annak egész életében
ülnie kellene, mert amint felállna, eleshetne.
[...] Eszerint önmagát kevésbé károsítja meg az,
aki az eleséstõl való félelmében fel sem kel, mint
az, aki feláll és járkál, még annak árán is, ha oly-
kor elbotlik. [...] A keresztény élet tehát nem
harc a bûn ellen, hanem küzdés az értékekért.”25

A lényeg tehát: a tettek, a szándék (érzület)
és a körülmények együttes figyelembevétele
(régen önmagában a cselekedet volt mérvadó);

23 Uo. 28–43.  24 Somfai B.: Bioetika-vázlatok. Szeged, 1995, 63.  25 Barbariƒ, S.: Bízd rám sebzett szívedet! Szeged, 2005,
Agapé Kiadó, 16., 19–20.
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annak alapos és felelõsségteljes mérlegelése a
segítõ részérõl, hogy esetünkben a fogvatartott
cselekedete (például az önkielégítés) mennyire
köti le, mennyire jelenti élete alapmotiváció-
ját, mennyire van mindennapi életének közép-
pontjában, azaz mennyire központi kérdés szá-
mára. Minél inkább az, vagy azzá váló, annál
inkább felelõsségünk, hogy megfelelõ módon
elmagyarázzuk, hogy nem helyes, sõt „súlyosan
rendetlen cselekedetrõl” van szó, amely mö-
gött valami nagyobb rendetlenség vagy bûn rej-
tõzik, aminek ez csak tüneti jele. Segíthet an-
nak megállapításában, hogy a cselekedet meny-
nyire van az illetõ élete középpontjában, ha
egyéni beszélgetések során egyre jobban megis-
merve õt cselekedetét el tudjuk helyezni élete
egész irányultságának vonalán. Jó hasznát tud-
juk venni a szellemek Szent Ignác-i megkülön-
böztetése alapkérdésének: életének egész irá-
nyultságára elmondható-e, hogy mostanra tar-
tósan Isten felé mutat, vagy sem? (Ez a mód-
szer abban is segít bennünket, hogy jobban rá-
érezzünk: a fogvatartott lelkigondozást, „lélek-
simogatást” igényel-e, vagy érett már a kísérés-
re.) Ha életének alapirányultsága Isten felé ve-
zet, a lelkiismeretére lehet apellálni, hogy min-
den esetben, amikor „bûnbe” esik, figyeljen
belsõ hangjára: ha cselekedete után zavartságot
érez, akkor lelkiismerete az Istenhez vezetõ
iránnyal ellentétesnek tartja cselekedetét, ezért

próbáljon a jövõben erõteljesebben ellenállni a
kísértésnek. A jó irányba tartó embernek csak
az Istennel összhangban lévõ cselekedetek
okoznak örömteli, zavartalan jó érzést. Akinek
viszont a belsõ hangja „nem zavarja” rossz cse-
lekedetét, sõt lelkileg netán jó érzés kíséri, az
Szent Ignác szerint azt jelenti, hogy az illetõ
irányultsága nem Isten felé mutat, hanem ép-
pen ellenkezõleg. Ugyanis – egész életét tekint-
ve – az Istennel ellentétes irányultságú ember-
nek a helytelen cselekedetek okoznak maradék-
talanul jó érzést, és a jó cselekedetek zavarják.
Az ilyen embert megfelelõ módon rá kell éb-
reszteni, hogy nem helyes, amit tesz, különben
– bûntudat nélkül ugyan – még jobban az Is-
tennel ellentétes irányba hajszolja magát. Eb-
bõl a szempontból annak kockázata, hogy az
eddig bûntudat nélkül élõ embernek esetleg
bûntudata vagy szégyenérzete támad, a kiseb-
bik rossz ahhoz képest, hogy végleg belelovalja
magát egy helytelen cselekedetbe. És ez már a
segítõk felelõssége is.

Slavko Barbariƒ intelmét szem elõtt tartva
próbáljuk meg a fogvatartottat jó, önfeláldozó,
másokat segítõ szemlélethez segíteni, és így
megváltoztatni életének irányultságát. Ez meg-
rögzött bûnhöz kötöttsége esetén, illetve annak
dacára is irányváltást adhat életének. Minden-
esetre az új irány fontosabbá válhat számára,
mint a „bûne”. 
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1. táblázat: Az önkielégítést végzõk létszámadatai (fõ)

naponta hetente többször havonta többször ritkábban soha összesen

cigány nem
cigány együtt cigány nem

cigány együtt cigány nem
cigány együtt cigány nem

cigány együtt cigány nem
cigány együtt cigány nem

cigány együtt

bûn-
nek

tartja
2 2 4 3 3 6 1 2 3 13 5 18 2 1 3 21 13 34

nem
bûn 9 5 14 4 5 9 6 4 10 11 14 25 1 3 4 31 31 62

együt-
tesen 11 7 18 7 8 15 7 6 13 24 19 43 3 4 7 52 44 96
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BÖRTÖNFELMÉRÉS 3.

A kérdõív kitöltése önkéntes. Kérem, hogy névtelenül, kérdésenként egyetlen megfelelõ kis kör át-
húzásával válaszoljon õszintén az alábbi kérdésekre! (Ha óhajtja, bármelyik kérdésnél a válaszához
külön kiegészítést is tehet.) 

1. Vérbe fagyva találsz egy földön fekvõ férfit egy elhagyatott helyen. Még él. Felismered, hogy õ
az, aki miatt börtönbe jutottál. Mit teszel?

o sorsára hagyod, mert azt kapta, amit megérdemelt
o segítesz neki vagy segítséget hívsz 

2. Véleményem szerint a jelenlegi börtönbüntetésemet
o megérdemeltem 
o nem érdemeltem meg, mert... (indokold)   

3. Egy jó krimit nézel a filmen. A gyilkos férfi, aki rendõrt ölt, amúgy rokonszenves, az õt üldözõ
felügyelõ pedig ellenszenves figura. Kinek drukkolsz?

o a gyilkosnak
o a felügyelõnek 

4. Véletlenül találkozol ifjúkori nagy szerelmeddel, aki akkor kikosarazott. Most viszont ugyancsak
rokonszenvez veled, de neked már családod, gyerekeid vannak; szabadon, harmonikusan élsz.
Neki is családja, gyerekei vannak. Mit teszel?

o udvariasan elhárítod a közeledését
o igyekszel megkapni 
o ha mást tennél, írd ide

5. Filmet nézel. Egy cigány rendõr üldöz egy nem cigány bûnözõt. Kinek drukkolsz?
o a rendõrnek
o a bûnözõnek
o egyiknek sem

6. Rájössz, hogy feleséged / élettársad / barátnõd, akit szeretsz, teljesen nyilvánvalóan megcsal. Te
már egy ideje szabadultál a börtönbõl, és õ megbocsátott neked a börtön miatt, sõt hûséges volt
hozzád, amíg távol voltál. Mit teszel?

o megbüntetem
o megbocsátok (megpróbálom helyreállítani a kapcsolatot)
o megszakítom vele a kapcsolatot

7. Véleményem szerint bûn az önkielégítés? 
o igen         o nem

8. A börtönben rendszeresen önkielégítést végzek: 
o naponta
o hetente többször
o havonta többször
o ritkábban
o soha
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19. Izgalmas bokszmeccset nézel. Egy cigány és egy nem cigány sportoló teljesen egyenrangú,
sportszerû küzdelmet vív a ringben egymással. Kinek drukkolsz?

o a cigánynak
o a nem cigánynak
o nem ilyen választás szerint drukkolok 

10. Barátaiddal a kocsmából kijõve látod, hogy egy gépkocsijával szabályosan közlekedõ férfi a sze-
med láttára majdnem elgázolja a figyelmetlen kislányodat, aki szerencsére sértetlenül megúsz-
sza. Mit teszel?

o kérdõre vonom a lányomat
o felelõsségre vonom a gépkocsivezetõt
o ha mást tennél, írd ide, hogy mit 

11. Megfelelõ ellenszolgáltatásért cserébe vállalom a vamzer (besúgó) szerepét a börtönben?
o igen
o nem, semmi pénzért

12. Filmet nézel. Egy cigány bûnözõt üldöz egy nem cigány rendõr. Kinek drukkolsz?
o rendõrnek
o bûnözõnek
o egyiknek sem

13. Karácsony közeledik. Testvéreddel hosszú évek óta haragban vagy, mert úgy érzed, hogy õ az,
aki nagyon megsértett. Emiatt nem beszéltek egymással. Teszel-e valamit?

o kezdeményezem vele a kibékülést
o semmit; õ sértett meg, kérjen õ bocsánatot 

14. Elõfordult már, hogy szexuális vágyamat börtöntársam aktív közremûködésével elégítettem ki:
o igen, rendszeresen
o igen, néha
o nem, soha  

15. Vérbe fagyva találsz egy földön fekvõ ismeretlen cigány férfit egy elhagyatott helyen. Még él.
Mit teszel?

o sorsára hagyod, és továbbmész
o segítesz neki vagy segítséget hívsz

16. Feleséged/élettársad, akit nagyon szerettél, évekkel ezelõtt elhagyott. Most visszatér azzal,
hogy nagyon megbánta, kéri, hogy bocsáss meg, és szeretne újra veled élni, mert még mindig
te vagy számára az igazi. Te azóta egyedül élsz. Mit teszel?

o megbocsátok, de már nem fogadom vissza
o megbocsátok, és örömmel visszafogadom
o nem bocsátok meg, és elküldöm

17. A helyzet ugyanaz, mint az elõzõ kérdésnél, azzal a különbséggel, hogy az asszony láthatóan
várandós, de nem tõled. Viszont te még mindig szereted. Mit teszel?

o megbocsátok, de már nem fogadom vissza
o megbocsátok, és örömmel visszafogadom a leendõ gyerekkel
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o megbocsátok, de csak azzal a feltétellel fogadom vissza, hogy a gyereket elveteti  
o nem bocsátok meg, és elküldöm 

18. Életmentõ és kiváló úszó vagy. Négyen fuldokolnak a viharos vízben, de a túlterhelés elkerülé-
se miatt neked szigorúan csak három személyt szabad felvenned a mentõcsónakba. A négy kö-
zépkorú ismeretlen férfi közül három cigány, egy nem az. Mit teszel? 

o egy cigányt a vízben hagyok, a többieket felveszem 
o a nem cigányt a vízben hagyom, a többieket felveszem
o nem érdekel, hogy ki kicsoda – ahogy odaérek, egyiket a másik után felveszem, de a negyedi-

ket kénytelen vagyok otthagyni
o mindenkit felveszek, és kiugrom a csónakból, mert én a csónakba kapaszkodva is megõrzöm

az életemet, amíg segítség érkezik

19. Jelenlegi börtönbüntetésed hossza:
o 0–2 év
o 2–4 év
o 4–6 év
o 6–8 év
o 8–10 év
o 10–12 év
o 12–14 év
o 14–16 év
o több

20. Emlékezetem szerint töltöttem ki kérdõívet az alábbi vallási-lelki felmérések alkalmával
(mindkét kört jelöld, ha mindkét felmérésen részt vettél):

o tavaly (2008. december)
o tavalyelõtt (2007. november)
o nem

21. Ön cigány vagy cigány származású?
o igen            o nem

Köszönöm az együttmûködést!
2009. december
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A FELMÉRÉSEK MINTÁJÁNAK 
SZEMÉLYES HÁTTÉRINFORMÁCIÓI

Kisebb eltérésekkel mindhárom felmérésre jel-
lemzõ, hogy a válaszadók 55%-a cigány ember,
és a tendencia nem ennek csökkenése irányába
mutat. A válaszolók 12%-a válaszolt mindkét
korábbi felmérésben is (a cigányok 4%-a, a nem
cigányok 16%-a). Egyik korábbi felmérésben
sem vett részt a válaszolók 47%-a (a cigányok
53%-a, a nem cigányok 40%-a). Az elsõ felmé-
résben is már válaszolt a harmadik alkalommal
válaszolók 12%-a (a cigányok 10%-a, a nem ci-
gányok 14%-a). A második felmérésben is már
válaszolt a harmadik alkalommal válaszolók
30%-a (a cigányok 29%-a, a nem cigányok 30%-
a). (Lásd az 1. táblázatot a 178. oldalon.)

Megdöbbentõ, hogy az elsõ felmérés alkalmá-
val a minta 15%-a vallotta azt, hogy elsõ bör-
tönbüntetését tölti, tehát 85%-uk visszaesõ,
ami minden elõzetes várakozást és hazai bör-
tönstatisztikát felül-, illetve „alulmúl”! (Volt,
aki harmincháromszor volt korábban büntetve,
illetve volt, aki összesen huszonhét évet töltött
börtönben.) A második felmérés során a minta
30%-a (17 fõ) vallotta azt, hogy elsõ börtönbün-
tetését tölti, tehát itt csak a minta 70%-a volt
visszaesõ. 

Más felmérések szerint a megkérdezettek
73%-a, azaz négyötöde visszaesõként van ismét
büntetés-végrehajtási intézetben.1 Több mint
érdekes, hogy ezzel szemben a 2003-tól 2009-ig
terjedõ idõszakban a 2009. évet leszámítva
nagyságrendileg a regisztrált bûnelkövetõk
mintegy kétharmada elsõ bûntényes, egyharma-
da pedig büntetett elõéletû, tehát az én felmé-
résem éppen ellenkezõ arányt hozott eredmé-

nyül! (Ha a hivatalos statisztikát mint országos
kitekintést elfogadjuk, akkor a drasztikus eltérés
egyetlen magyarázata csak az lehet, hogy erre a
börtönre elsõsorban a „nehézfiúk” jellemzõk.)
2009-ben mintegy nyolcezerrel nõtt a büntetett
elõéletû elkövetõk száma. Az érezhetõ méretû
növekedés az országos hivatalos arányt 60:40-re
módosította. „Ennek okai egyelõre nem állapít-
hatók meg, ahogyan az sem dönthetõ el, hogy
egyszeri adattorzulásról, avagy új trend kezdeté-
rõl van-e szó.”2 Nos, a fogvatartottakkal való
kapcsolataim alapján, élettörténetüket, menta-
litásukat megismerve szerény véleményem az,
hogy sajnos biztosan nem egyedi kiugrásról van
szó. Az 1. táblázatból az is kiderül, hogy míg az
elsõ felméréskor a visszaesõk háromnegyede, az-
az a válaszolók 65%-a többszörös visszaesõ, a
második felmérés mintájában a visszaesõk 80%-a,
azaz a válaszolóknak ezúttal is 65%-a többszörös
visszaesõ!3 Ebbõl a szempontból még valószí-
nûbb az az elõbb említett feltételezés, hogy az
országos átlaghoz képest valóban nehézfiúkról
van szó, hiszen a hivatkozott hivatalos forrás
szerint „a büntetett elõéletû bûnelkövetõk
nagyjából háromnegyede egyszerû bûnismétlõ”,
míg az én felméréseim ebben a vonatkozásban
is éppen fordított eredményt mutattak! Az is
feltûnõ, és az említett feltételezést tovább erõ-
síti, hogy az elsõ felmérés vizsgált mintája más-
félszer akkora arányban tartalmazott életellenes
cselekmény miatt elítélteket (15%), mint ami
ennek a börtönnek a teljes fogvatartotti állomá-
nyára jellemzõ (9–10%)! (Ezzel szemben meg
kell jegyezni – ismét a már idézett hivatalos or-
szágos statisztikára hivatkozva –, hogy a befeje-
zett szándékos emberölések száma az 1999. évi
250-rõl tíz év alatt fokozatosan csökkent 138-ra,

176EMBERTÁRS
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1 Csáki A. – Márton A. – Mészáros M: Fogva tartott drogfogyasztók fõbb jellemzõi. Kutatási összefoglaló. Budapest, 2009,
Váltó-sáv Alapítvány, 12.  2 Az ezredfordulót követõ bûnözési helyzet. Elemzés az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi
bûnügyi statisztika adatai alapján. Budapest, 2010, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Statisztikai és Elemzõ Osztály.
 3 Az utóbbi idõben több alkalommal és több fórumon elhangzott az az angolszász gyakorlat mintájára követendõ javas-
lat, miszerint a bíróságok számára kötelezõvé teszik, hogy a súlyos vagy erõszakos bûncselekmények visszaesõ elkövetõit a
harmadik alkalom után életfogytiglani szabadságvesztésre kell ítélni. Mivel az 1. táblázat a büntetés idõtartama és nem a
cselekmény fajtája és gyakorisága szerint mutatja az elítéltek számát, azt, hogy maga a cselekmény mennyire volt súlyos és
hányadik alkalommal történt, a bírósági ítéletek gyakorlata alapján csak valószínûsíteni tudom a büntetés idejébõl visszakö-
vetkeztetve. Ha a súlyosság határát ilyen alapon önkényesen 6 év körül szabom meg, akkor a táblázatból látható, hogy mind
a jelenlegi büntetés hossza, mind a korábbi bûncselekmények gyakorisága alapján a jelenleg fogva tartott visszaesõk mini-
mum 60%-át ebbe a kategóriába kellene sorolni! Ha a súlyosság határát 3 évben szabom meg, akkor a visszaesõk mintegy
háromnegyede lenne érintett. A jelenlegi börtönférõhely-kapacitás esetén már az elõbbi esetben is a jelenlegi körülbelül 14-
15 ezres férõhely-kapacitást mintegy kétharmadával kellene szinte azonnal bõvíteni! (Már a jelenlegi körülbelül 17 ezer fõ
egyidejû elítélt is mintegy 130%-os túltelítettséget jelent a férõhelyek emberjogi normáit figyelembe véve!) 
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azaz mivel Magyarországon az elkövetett re-
gisztrált bûnesetek száma éves szinten 350–400
ezer körüli, a regisztrált bûnelkövetõk száma
éves szinten 110–130 ezer fõ között mozog évek
óta – illetve ennél mintegy 50%-kal magasabb az
ismeretlen elkövetõk száma –, az említett em-
berölések a regisztrált bûnelkövetõknek mintegy
0,15%-át képviselik!) Súlyosabb bûn – nagyobb
büntetés – nagyobb szenvedés – erõsebb „lélek-
pépesítés” – nagyobb késztetés a vallás bevoná-
sára a megküzdésbe? A minta a második felmé-
rés alkalmával is nagyobb arányban tartalmazott
életellenes cselekmény miatt elítélteket (11%),
mint ami ennek a börtönnek a teljes fogvatar-
totti állományára jellemzõ. Külön érdekes, hogy
ugyanennek a mintának 7 fõ emberölésért el-
ítélt tagjából 4 fõ, azaz több mint a fele elsõ
bûntényes.

A második felmérés 17 fõ elsõ bûntényesébõl
csak 2 fõ cigány férfi, viszont a visszaesõk két-
harmada cigány. A 2. táblázat adatai alapján
(lásd a 178. oldalon), amit a második felmérés
szolgáltatott, az elsõ bûntényes átlagos bünte-
tése 7,8 év elsõre!

A fenti táblázatok adataiból súlyozott átlaggal
számítva a második felmérés mintájának „átla-
gos elítéltje” harminchét éves, jelenleg hétéves
büntetését tölti, amibõl három évet letöltött.
Harmincnégy éves korában már öt alkalommal
összesen tíz évet töltött börtönben. Mivel a
mintában húsz év alatti korú nem volt, „átlagos
elítéltünk” mindezt csak úgy tudta „elõállítani”,
hogy a büntetések között nagy valószínûséggel
kevesebb, mint egy év telhetett csak el.

Az 1. táblázat adatai szerint a 2 év alatt elítél-
tek 65%-a, a 2 és 4 év közöttiek 56%-a, a 4 és 6
év közöttiek 71%-a, a 6 és 8 év közöttieknek csu-
pán egyharmada, a 8 és 10 év közöttieknek szin-
tén egyharmada, a 10 éven felülieknek pedig
57%-a cigány. Számomra kissé meglepõ a 10
éven felüli büntetéssel sújtottak relatíve magas
aránya, együttesen 32%, ami egyértelmûen sú-
lyos bûncselekményre utal. Ebben nincs etniku-
mi különbség. Ugyancsak érdekes, hogy a cigá-
nyok egynegyede a legenyhébb (2 év alatt) bün-

tetéssel jellemezhetõ, a nem cigányok közel egy-
harmada viszont a 6–8 év büntetési tartomány-
ba esik a harmadik felmérés adatai szerint.

Azon túl, hogy ha egyszer egy cigány személy
börtönbe jut, nagyobb „forgási sebességgel” ke-
rül ismételten vissza, nem lehet állítani, hogy a
visszaesõk csupán korábbi büntetésének jellem-
zõi és az etnikum között bármiféle összefüggés
lenne. Viszont 2005-ös adatok alapján az orszá-
gosan nyilvánvalóvá vált bûncselekmények egy-
harmadát cigányok követik el.4

Az elkövetett bûncselekményeknek több mint
a fele a második felmérésbõl adódóan vagyon el-
leni (amibõl 22% lopás, 20% rablás) – feltételez-
hetõen ezt tükrözi a második felmérésben szig-
nifikánsan kiugró 6 és 8 év közötti büntetés
hossza –, 27%-a személy elleni, mintegy 5-5%-
ban nemi erkölcs elleni, illetve közélet tisztasá-
ga elleni (kábítószer, embercsempészet, korrup-
ció), illetve közrend elleni (lõfegyver, garázda-
ság). (Országos átlagban a bûncselekmények
mintegy 70%-a nem erõszakos vagyon elleni.5)
(Lásd a 3. táblázatot a 179. oldalon.)

Szûk egy év elteltével az elsõ két felmérés
mintája között elmozdulás tapasztalható a fia-
talabb életkor javára. Az össztársadalmi tenden-
ciák mellett valószínûleg ez is az egyik oka an-
nak, hogy a nõtlenek aránya megugrott, a nõse-
ké csökkent, különösen az elsõ házasságukban
élõk aránya (6%!). Ennek megfelelõen megnõtt
a gyermektelenek aránya, a három- vagy több-
gyerekeseké pedig csökkent. Más felmérések
szerint a megkérdezettek 43,3%-a nõtlen, 37,3%
élettársi kapcsolatban él, nõs 6%, elvált 10%, öz-
vegy 1,5%, és a  kérdõíves vizsgálat során a meg-
kérdezettek 55,6%-ának volt csak gyermeke.6

A felekezeti hovatartozást illetõen más, a tel-
jes fogvatartotti – tehát nemcsak vallásos – állo-
mányt felölelõ reprezentatív felmérés szerint az
állomány 51%-a római katolikus, 21%-a refor-
mátus, 5%-a evangélikus, a fennmaradó egyéb.7

(Az elsõ vízszintes számsor az elsõ, a második
vízszintes számsor a második felmérés adatait
tartalmazza. Az életállapotra vonatkozó részle-
tes adatokat csak a második felmérés kérdezte.) 

4 Tomka F.: Lelkipásztori teológia és az új evangelizáció. Budapest, 2006, Szent István Társulat, 3., 317.  5 Uo.  6 Csáki
A. – Márton A. – Mészáros M: Fogva tartott drogfogyasztók fõbb jellemzõi, i. m. 27–28.  7 Vári K.: A börtönlelkészség hét éve
Magyarországon. Szakdolgozat. Budapest, 2007, ELTE Jogi Továbbképzõ Intézete, Igazságügyi Szociális Tanácsadó Szak.
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Függelék, 1. táblázat: A büntetés és a büntetett elõélet jellemzõi a válaszolók arányában (%)

Függelék, 2. táblázat: Elsõ bûntényesek alapvetõ jellemzõi

Börtönbüntetés hossza (év)

< 2 2–4 4,1–6 6,1–8 8,1–10 10,1–12 12,1–14 14,1–16 > 16 10,1–20 > 20

2 25 21 17 14 15 6 1. felmérés (%)

2 24 18 36 4 16 0 2. felmérés (%)

21 10 15 19 3 5 14 6,5 7 32 3. felmérés (%)

25 10 19 11 2 5 12 10 5 32 cigány

17 10 10 29 5 5 17 2 7 31 nem cigány

A visszaesõk korábbi büntetésének

száma (alkalom) együttes hossza (év)

1 2 3 4–10 11–20 < 2 2–4 4,1–6 6,1–8 8,1–10 10,1–15 15,1–20 > 20

24 24 23 15 14 5 16 31 4 8 14 12 10 1. felmérés

21 15 15 39 10 2 12 22 10 19 13 12 10 2. felmérés

Jelenlegi büntetésébõl letöltött idõ (év)

< 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7

6 5 6 27 11 9 – 9 18 2 6 1

Bûntény kategóriája Büntetés hossza (év) Elítélt kora (év)

csempészés 3 30

csalás 3,5 46

vagyon elleni 3,5 27

vagyon elleni 5 ?

rablás 5,5 36*

kerítés, csempészés 5,5 31*

? 6 42

pedofilia 6 39

személy elleni 7 ?

rablás 7,5 47

személy elleni 8 24

szemérem elleni 9 37

emberölés 10 35

emberölés 13 23

emberölés 14 23

emberölés 18 59

rablásra felbujtás nem jogerõs*

Jelmagyarázat: *cigány
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Függelék, 3. táblázat: A reprezentatív minta jellemzõi százalékos megoszlás szerint (%)

Jelmagyarázat: * 40%-nak elsõ, 60%-nak második, illetve harmadik házassága

Életkor Életállapot Megkötött házasságok száma

20–30 31–40 41–50 50 felett nõtlen nõs elvált élettársi
kapcsolat egy kettõ három

22 30 33 15 33 22 15 30 70 22 8 1. felmérés

22 44 24 10 2. felmérés

Nõtlen, egyedülálló Nõtlen, élettárssal

37% 16%

Elvált, egyedülálló Elvált, élettárssal

14% 5%

Özvegy, egyedülálló Özvegy, élettárssal

3,5% 3,5%

Házas, házastárssal* Házas, élettárssal

14% 3,5%

Házas, egyedül

3,5%

Gyermekek száma Iskolai végzettség Felekezeti hovatartozás

nincs 1 2 3 4 több
1–4.

általános
iskola

5–8.
általános

iskola

közép-
iskola

felsõ-
fokú katolikus más vallás

nélküli

21 25 14 21 7 12 12 58 27 3 80 10 10 1. felmérés

31 24 15 18 4 8 6 50 39 5 84 10 6 2. felmérés
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