
növekvõ méretû bûnözés egyike a ro-
mán társadalom legsúlyosabb gondja-
inak. Míg 1989-ben a százezer lakosra
jutó bûnesetek száma 192,5 volt,

1992-ben elérte a 699-et (Stãnoiu, 1994).
Ugyanilyen növekedés észlelhetõ a jogerõs

ítéletek tekintetében is: 1990-ben százezer la-
kosra számítva 160, 1997-ben viszont már 496.1

E különösen az 1989 utáni elsõ évekre jellemzõ
növekedés magyarázatára Durkheim elméleti meg-
közelítése kínálkozik alkalmasnak. A román társa-
dalom 1990 óta olyan átalakuláson ment át – a gaz-
dasági, társadalmi, politikai rendszer összeomlása
nyomán megrendültek a korábbi normák és érté-
kek is –, amely kiváltotta, pontosabban felszínre
hozta és tovább súlyosbította az anómia2 azon álla-
potát, amely rejtetten már 1989 elõtt is létezett. A
reformok folyamata, a szocialista típusú gazdaság-
ról a piacgazdaságra való áttérést célzó intézkedé-
sek, általában véve a gazdasági élet fejleményei az
emberi tényezõ alakulására elsõsorban negatív ha-
tást gyakoroltak.

„A munkaerõ foglalkoztatottsága bizonytalanná
vált, nagy méreteket öltött a munkanélküliség, erõ-
sen fokozódott a társadalmi függõség. Csökkent a la-
kosság jövedelmének vásárlóereje, valamint a javak
és a szolgáltatások fogyasztásának szintje. [...] Elmé-
lyült a társadalmi egyenlõtlenség, látható jelei van-
nak a társadalom polarizációjának, a súlyosbodó
szegénységnek és a társadalmi kirekesztettségnek.”3
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...elvesztik a 
szabadságot, a családot,
az addigi életük 
folyamán szerzett 
javakat, tekintélyüket,
az önmagukba és a 
másokba vetett 
bizalmat...
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Ilyen körülmények között következett be – különösen az 1989-et követõ elsõ
években – „a társadalmi ellenõrzésért felelõs szervek tekintélyének csökkenése”
(Stãnoiu, 1994). A normák és értékek fellazulása fokozódott, teret nyert a társadalmi
intézmények – különösen a társadalmi ellenõrzést ellátó intézmények – iránti kö-
zöny és érdektelenség, sõt az ezekkel szembeni kihívó magatartás. 

Ebben a keretben, ebben a vonatkoztatási rendszerben tárhatók fel makrotár-
sadalmi szinten azok az okok, amelyek a bûnesetek növekedéséhez vezettek az
1989 utáni években. Növekvõ tendenciát mutattak az erõszakos bûncselekmé-
nyek is, köztük az emberölés. A statisztikai adatok és azok elemzése rávilágított
arra, hogy növekedésrõl valójában csak az 1988–89-es évekhez mérten beszélhe-
tünk, de akkor már nem, ha az 1990–96 közötti periódust magában véve szem-
léljük.

Ha az emberölésre vonatkozó adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy számuk 447
(1998), illetve 344 (1989) helyett 1990-ben 700, 1992-ben pedig eléri a legmagasabb
értéket: 824. Ez a gyors, jól érzékelhetõ növekedés 1990-tõl kezdve az erõszakos bûn-
cselekményekre általában véve vonatkozik, ha számukat az elõzõ évekhez viszonyít-
juk. A hivatalos statisztikák szerint ezek száma 2645 volt 1988-ban, 5667 két évvel
késõbb, 1990-ben, a vizsgált periódus csúcsértéke pedig 1993-ra esik, amikor 9515.

A növekedés nem ennyire egyértelmû, ha az erõszakos bûncselekmények egészé-
hez mért arányt vesszük figyelembe. Ez az arány ugyanis csökkenõ tendenciát mu-
tat: 1988-ban 16,9 százalék, 1991-ben viszont csupán 9,3 – egyébként az emberölé-
sek száma épp ebben az évben érte el a legmagasabb szintet (a vizsgált periódusban).
Az emberölések arányának csökkenése a következõ években is folytatódott – nagyjá-
ból 8 százalékot tett ki.

Az erõszakos bûncselekményekre, köztük az emberölésre vonatkozó országos
adatokból kihámozható elsõ következtetés: míg az elsõ esetében 1989 után a növe-
kedés egyértelmû, a másodikkal már nem ugyanaz a helyzet, a kép árnyalásra szorul
abban az értelemben, hogy a felfedezett bûncselekmények száma azért nagyobb,
mert 1990 után nagyobb maguknak a bûneseteknek a száma is. De a növekedés nem
azt jelenti, hogy az erõszakos bûncselekmények között nõtt az emberölések aránya,
ellenkezõleg, inkább csökkenésrõl beszélhetünk (az arányokat tekintve az elsõ he-
lyen a lopás áll).

A fentebb mondottakat megerõsíti a bûncselekmények kapcsán kimondott jog-
erõs ítéletek száma is. Miközben a személy ellen elkövetett bûncselekmények eseté-
ben a kimondott jogerõs ítéletek növekedése állandó 1990-et követõen, emberölésért
elítéltek esetén a tendencia elõbb emelkedõ, majd csökkenõ: számuk 1991-ben na-
gyobb, mint 1990-ben, 1992-ben nagyobb, mint 1991-ben, ezt követõen azonban le-
felé tart.

Vagyis 1990 és 1996 között Romániában 5381 emberölést követtek el. Számuk
egyetlen évben sem volt 700-nál kisebb, sem pedig 830-nál nagyobb, ami átlagban
0,43 százalékot tesz ki az országos szinten bejelentett bûncselekmények között, ez
az érték 0,5 és 0,2 között mozog a vizsgált periódusban. A korábban megjelölt évek-
hez viszonyítva a bûnesetek összességében az emberölés bûncselekménye meglehe-
tõsen állandó értéket mutat.

Kolozs megyében az 1988–89-es évekhez viszonyítva, amikor a bejelentett em-
berölések száma 12, illetve 9 volt, szintén egyértelmûen növekvõ tendenciát észle-
lünk a következõ években, jóllehet ezúttal is megfigyelhetõ bizonyos állandóság, nö-
vekedésrõl vagy csökkenésrõl pedig csak szûkebb idõkeretben beszélhetünk: 19-rõl
(1990) elõbb 20-ra (1991), majd 22-re (1992) emelkedik (ez a vizsgált periódusban a
legmagasabb érték), 1993 után azonban csökkenést észlelünk – számuk elõbb 19,
majd 1996-ban 12, ugyanannyi, mint 1988-ban.38
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Az emberölések nagyobb száma mind országos, mind megyei szinten az
1991–92-es évekre esik, amit azért érdemes kiemelni, mert arra az idõszakra volt a
legerõteljesebben jellemzõ a társadalmi anómia.

Ami a Kolozs megyében elkövetett emberölések sajátosságait és az ország egészé-
hez mért dinamikáját illeti, arról a következõket állapíthatjuk meg:

A Kolozs megyében elkövetett emberölések nem a falusi típusú bûncselekmé-
nyek sorába tartoznak, amelyek országos szinten inkább jellemzõek. E különbség
magyarázata a megye urbanizáltsági szintjében, a városi lakosság arányszámában ke-
resendõ, és egy további fontos vonatkozás felé mutat. A hetvenes-nyolcvanas évek-
hez hasonlóan a megye a kilencvenes években is alatta maradt az országos átlagnak,
ha pedig a jogerõs ítéleteket nézzük, közvetlenül az átlagérték alatt helyezkedett el.
Évrõl évre meglehetõs távolságra olyan „élenjáró” megyéktõl, mint Ialomiþa,
Cãlãraºi, Mehedinþi, Botoºani vagy Vrancea megye. Ez a bûnözés társadalmi okainak
egyik releváns tényezõjére világít rá: a kevésbé városiasodott vagy túlnyomórészt
mezõgazdasági termelésre berendezkedett megyék egyben olyan térségek részei,
ahol a legmagasabbak a szegénységi mutatók. E megyékben az országos átlagot meg-
haladó szinten mozog mind az emberölések, mind pedig a jogerõs ítéletek száma. Így
például 1995-ben a százezer lakosra esõ jogerõs ítéletek száma országosan 448 volt,
Kolozs megyében 383, Cãlãraºi megyében viszont 728 – a legmagasabb az országban.

Más szóval összefüggés áll fenn az emberöléses bûncselekmények száma és az
emberi létfeltételek általánosan vett alakulása között egy-egy térségben (urbanizáció,
gazdasági fejlettség, foglalkoztatottság stb.). Ez magyarázza, miért található Kolozs
megye az összes bûncselekmények és az emberölések tekintetében egyaránt kevés-
sel az országos átlag alatt. 

A kettõ aránya átlagosan 0,41 százalék, ez a mutató 0,5 (1991) és 0,1 (1996) kö-
zött mozog. Az emberölés bûntettére vonatkozó további felismerés, amelyet mind a
szamosújvári börtön, mind a megye statisztikai adatainak vizsgálata megerõsít: ezek
döntõen érzelmi, vagyis nem eszköz-jellegû bûncselekmények, elkövetésükre fõként
zárt térben, tehát családi otthonokban került sor, a támadó és az áldozat többnyire
ismerte egymást, az esetek jelentõs hányadában egyazon családba tartoztak. A leg-
gyakoribb kiváltó ok a spontán konfliktus, amelyhez mint a bûnelkövetést serkentõ
tényezõ hozzájárult a szeszes italok fogyasztása.

Társadalmi eredetû okként a vizsgált adatokból az olvasható ki, hogy a bûnözés
jelenségének alakulása arra világít rá, milyen árat kellett fizetnie a társadalomnak az
1990 és 1996 között az egész országban és így Kolozs megyében is végbement átala-
kulásokért és reformokért. A változások ára különös erõvel mutatkozik meg a csalá-
dok szintjén. A gazdasági válság, az évrõl évre elmélyülõ szegénység következmé-
nyei talán még erõsebben érvényesültek a kistermelõk és a családok szintjén, ott
nyilvánultak meg a legtöbb vonatkozásban (a termelõeszközökkel való ellátottság-
ban, a táplálék összetételében és minõségében, a nevelésre és kultúrára fordított ki-
adásokban, a családi élet és a családi viszonyok minõségében).  

Kolozs megyében 1996-ban 8,1 százalék volt a munkanélküliségi ráta, ebbõl a tar-
tósan (egy évnél nagyobb idõtartamú) munkanélküliek aránya meghaladta a 47,5
százalékot. A bejegyzett munkanélküliek száma alapján a megye az ötödik-hatodik
helyen állt országos viszonylatban. 

Megfigyelhetõ, hogy az emberölések és általában az erõszakos bûncselekmények
hirtelen emelkedésének idõszaka (1991–94) egybeesik a munkanélküliségi ráta meg-
ugrásával.

A foglalkoztatottság lefelé tartó dinamikája, a jövedelmek csökkenése azzal járt,
hogy a növekvõ szegénység frusztrációkhoz vezetett, egyre inkább elmélyült a társa-
dalmilag felértékelt célok és az elérésükre fordítható anyagi erõforrások közötti sza-
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kadék, ami együtt járt a marginalizálódott családok számának növekedésével. Meg-
ítélésünk szerint ez az életmód kapcsolatba hozható azzal, amit a szociológia a „szo-
ciabilitás” kifejezéssel jelöl. Vagyis azzal a ténnyel, hogy e családok tagjai többnyire
kisméretû hálózatokban mozognak. Viszonylag csekély számú személlyel kerülnek
érintkezésbe. Ha összefüggésbe hozzuk az „életciklus” fogalmát, amely Forsé szerint
(Boudon, 1997) döntõen befolyásolja a társadalmi szereplõk hálózati szociabilitását
azzal a ténnyel, hogy az emberölést elkövetõk többsége érett korú személy (ebben az
életkorban az emberek érdeklõdése a családra összpontosul), akkor magyarázatot ta-
lálunk arra is, miért éppen a családtagok, szülõ és gyermekek közötti heves interak-
ciók eredményeznek emberölést, és ezekre miért a támadó és az áldozat közös lak-
helyén kerül leggyakrabban sor.

A bûncselekmények elkövetésének okai – elsõ helyen a spontán konfliktus és a
krónikussá vált nézeteltérés – ugyancsak a hálózati összetevõ felé mutatnak, lévén
hogy bûnténybe torkolló konfliktusok és nézeteltérések leginkább olyan személyek
között fordulhatnak elõ, akik személyközi kapcsolataik folytán nagyobb gyakoriság-
gal kerülnek egymással érintkezésbe.

Abból, hogy az esetek 54 százalékában volt megállapítható a szeszes italok fo-
gyasztása, arra lehet következtetni, hogy az az életforma, amelyre a szakmai foglala-
tosságok és kapcsolatok, a képzésre és a mûvelõdésre vonatkozó érdeklõdés hiánya
jellemzõ, amely túlzottan koncentrál az elégedetlenség forrásaira, a kelleténél keve-
sebb figyelmet fordít azonban a megszüntetésüket elõsegítõ tényleges, alternatív
megoldásokra, igen komoly kockázati tényezõvé válhat, akár úgy, hogy áldozattá,
akár úgy, hogy erõszakos bûnelkövetõvé tesz valakit.

A vizsgált bûncselekmények 66 százaléka az áldozat halálával végzõdött. Ezt az
esetek 37 százalékában késszúrás, 29 százalékukban ökölcsapásokkal és rúgással tör-
ténõ bántalmazás idézte elõ. Az esetek többségében (75 százalék) a bántalmazás
imént említett, halált okozó módját alkoholos állapotban követték el. Véleményünk
szerint abban, hogy a támadó ily módon tört áldozata életére, az is szerepet játszik,
hogy többnyire érzelmi indíttatású emberölésrõl van szó. A mondottak értelmében
(és ezt jól példázzák az „Élettörténetek” is) bizonyos hasonlóságról, közös sebezhe-
tõségrõl beszélhetünk az áldozat és az agresszor között, úgy, ahogyan az az erõsza-
kos interakciós helyzetben megnyilvánul.

Eredhet ez a sebezhetõség az életmódból, a másik viselkedésének erõszakra kész-
tetõ félreértelmezésébõl, valamilyen függõ (addiktív) magatartásból, a konfliktusos
helyzet kezelésére alkalmas alternatív megoldás hiányából – ez vezet oda, hogy az
áldozat és az emberölés elkövetõje között bizonyos hasonlóság áll fenn. Paradox mó-
don ez a hasonlóság hozza össze és helyezi végül konfliktusos helyzetbe õket. Ami
alátámasztja a konfliktus Simmeltõl származó meghatározását, mely szerint a konf-
liktus az interakció egyik legelevenebb formája, voltaképpen társulási folyamat, az
egység helyreállításának módozata akár a konfliktus egyik tagjának teljes megsem-
misítése árán is (Simmel, 1908, Boudon, 1997 nyomán). 

Ebbõl a nézõpontból szemlélve az emberölés éppoly normális dolog, mint maga
a konfliktus. Bizonyítéka ennek egyrészt az a tény, hogy az emberölés a „tipikus meg-
oldások” (Baechler, 1975) azon körébe tartozik, amelyekhez az emberek, ha új hely-
zetbe kerülnek, mint kész megoldáshoz hajlamosak folyamodni. Azok a problémák,
amelyekkel egy társadalomban az embereknek szembe kell nézniük, nem végtelen
számúak, és a nemzedékek hosszú sora meglehetõsen teljes készletét hozza létre a
tipikus megoldásoknak (Cusson nyomán Boudon, 1997). E készletbe az emberölés is
beletartozik, amibõl az a következtetés adódik, hogy – a Kolozs megyei bûnözés össz-
képében szemlélve – hangsúlyosabban jelenik meg a norma- és értékrendszer szem-
pontjából zavaros társadalmi idõszakokban, amikor a társadalmi kapcsolatok atomi-40
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zálódnak, a Durkheim emlegette „társadalmi szolidaritás” pedig meggyengül.  Az
emberölés ilyenformán úgy nyilvánul meg, mint szegénység az erõforrások terén,
ami nem fõleg anyagi erõforrásokra értendõ, hanem azokra, amelyeket az életpálya
során tartalmas és értelmes szocializációval kellett volna feltölteni, vagyis a kommu-
nikáció, általában a társadalmi készségek erõforrásai terén érzékelhetõ szegénység
ez, az egyént ugyanis ezeknek kellene hozzásegíteniük ahhoz, hogy erõszakmentes
alternatív megoldásokkal, a társadalmilag megengedett határok között nézzen szem-
be az emberközi kapcsolatok hétköznapi helyzeteivel. Az erõforrások szóban forgó
hiánya igen gyakran olyan, szélre szorult, marginalizált életmódból fakad – és azt
maga is tovább fokozza –, amelyben a család és az iskola, a társadalmi mobilitás és
integrálódás fõ csatornái elégtelenül mûködnek. Ilyen körülmények között az em-
berölés úgy jelenik meg mint az érintett személyek újabb életrajzi „hibája”, amely
súlyosan, veszélyesen kihat a társadalom mûködésére, de amely túlmutat a bûnel-
követõ személyes élettörténetén.

Ami most már a fogva tartásra, annak az elítéltek tudatában lecsapódó hatásaira
vonatkozó elemzést illeti, az fényt derít arra, mi is húzódik meg a számok mögött,
amikor arról a „végtelenül hosszú idõ”-rõl van szó, ahogyan egy elítélt a büntetést
meghatározta.

Azok a stratégiák, amelyeket az emberölésért elítéltek a börtönévek elviselése ér-
dekében alkalmaznak, eltérõ képet mutatnak annak függvényében, ki-ki hogyan ér-
telmezi a büntetés-végrehajtáshoz való „alkalmazkodást”.

Az elsõ ismérv a munkavégzés. A „munkára kirendelteknek” sikerül aktívabban
alkalmazkodniuk, ennélfogva – azáltal is, hogy bevételhez jutnak – nagyobb mozgás-
térre tesznek szert, inkább van honnan megoldásokat meríteniük a hétköznapok
gondjaira. Ennek igen nagy a jelentõsége, ha tekintetbe vesszük, hogyan számolnak
be az elítéltek az „íratlan szabályokhoz” való alkalmazkodásról.

Sokatmondóan utal a második kritériumra az, amit az elítéltek ebbe az állításba
foglalnak: „a börtönben az embert nem kilóra mérik.” Ez a hatalom kritériuma (bár
nem feltétlenül a fizikai erõ értelmében), de egyúttal egyénre szabottságot is jelent.
Az elsõ esetben az alkalmazkodás úgy értendõ, hogy minden, ami az emberrel és kö-
rülötte történik, szüntelen alkalom elõnyök szerzésére, de jelentheti a mindenáron
való túlélés minimumát is. A börtönviszonyokhoz történõ alkalmazkodás elgondolá-
sának és kivitelezésének ez a módja magyarázza, miért beszélhetünk a szabadságuk-
tól megfosztottak saját, különálló világáról.

Az egyénre szabottságot egyrészt úgy kell értenünk, hogy az emberölésért fogva
tartottak számára a börtön megköveteli olyan – hivatalos és/vagy informális – szabá-
lyok elfogadását, amelyek látszólag eltörlik a különbségeket, uniformizálják a szemé-
lyeket. Másrészt viszont a szabadságvesztés megélésének nincs általános receptje, a
megoldások e „végtelenül hosszú idõ” kihívásaira minden egyes alkalommal egyedi-
ek, egyszeriek.

A tartós szabadságvesztéssel járó büntetés hatásai azok számára, akiknek azt el
kell szenvedniük, veszteségek formájában nyilvánulnak meg: elvesztik a szabadsá-
got, a családot, az addigi életük folyamán szerzett javakat, tekintélyüket, az önma-
gukba és a másokba vetett bizalmat, egészségüket, jövõt illetõ kilátásaikat.

Azok számára, akiknek még sok évük van hátra a kiszabott büntetésbõl, a jövõ
olyan menedék, amelyet tervekkel és reményekkel népesítenek be. De minél köze-
lebb kerül a szabadulás órája, a jövõ annál inkább félelmet ébreszt bennük, aggoda-
lommal szemlélik, olyan valósággal szembesíti õket, amelyre legtöbbjük nincs felké-
szülve: a börtönben töltött hosszú évek után a szabad élettel. 

„Csak még egy napot bírjak ki, csak a mai nap múljon el. Éveken át ezt mondo-
gattam magamban. Azt tanultam itt: így kell a bajokat elkerülni. Én itt azt mondha-
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tom, hogy növekedtem, számomra itt minden mozdulat világos. Nem tudom viszont,
mi lesz utána. Félek, nehogy történjen kint valami, történjen valami a szomszéd la-
kásban. Õk meg azt higgyék, õ tette, a gyilkos, nem tudom, hogyan reagálok erre.
Nem engedhetem meg magamnak, hogy ide visszatérjek.”

Post scriptum

Tíz évvel ezelõtt megjelent könyvem fentebb olvasható következtetései kapcsán
jogosan felvetõdhet a kérdés: a rendszerváltás elsõ évtizedének mutatói milyen mér-
tékben ismétlõdtek a következõ évtizedben? Ha az 1990–1996 közötti évek adatait
összevetjük a 2000–2007 közötti idõszak adataival, a következõ képet kapjuk. A nyil-
vántartásba vett bûnesetek egészébõl (353 745) az emberölések száma 2000-ben 581,
vagyis 0,16 százalék. Noha számuk csökkent (516), arányuk emelkedett 2004-ben,
amikor az összes bûnesetek (231 637) 0,22 százalékát tették ki, ez az arány 2007-ben
0,14 százalék volt (a 281 457 bûnesetbõl). Továbbra is megmaradt az a tendencia,
hogy a jogerõsen elítéltek között az emberölés bûntette két százalék alatt van. Ez az
arány 1990-ben 0,30 százalékot tett ki, 1996-ban 1,36 százalékot, viszont 2000-tõl
növekedést mutat (2000: 1,38, 2002: 1,56, 2003: 1,91, 2007: 1,63).
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