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Munkafüzet
Kulturális antropológiai vizsgálat 

egy fogvatartotti csoportban
Ismereteim szerint a büntetés-végrehajtásnál még nem végeztek 
kulturális antropológiai vizsgálatot, összehasonlítva két, eltérő kul
túrájú csoport tagjainak problémakörét Dolgozatom alapját egy 
hároméves időtartamot átfogó, a szociológiából vett definícióval él
ve, személyes dokumentum képezi. Most nem kívánok e munka lét
rejöttének körülményeivel foglalkozni, mindössze annyit jegyzek 
meg, hogy a munkafüzet használata, rendszeres vezetése nem volt 
kötelező, de a napi feladatok ellátásában óriási segítséget nyújtott, 
ráadásul az idő múlásával bizonyos eseményeket pontosabban feli
dézhettem.

A személyes dokumentum lényegében két részből áll. Az első és legfontosabb egy 
munkafüzet, amelyet az 1990-es évek legelején kezdtem vezetni. Szinte naplószerűen 
rögzítettem benne a munkában lényeges eseményeket. A másik viszont olyan jellegű ki
mutatás, amelyben a vizsgálat során a velem érintkezésbe kerültek a kézjegyükkel hite
lesítették az adott információkat. A két dokumentumot párhuzamosan vezettem. A kul
turális antropológia központi problémája egyre inkább az ember társadalmi viselkedése 
és a kultúrák törvényszerűségének feltárása, általánosítása.

A vizsgálat idején egy büntetés-végrehajtási intézet körletén dolgoztam.* Itt éltek 
azok a szabadságuktól megfosztottak, akiknek sokasága adta a vizsgált csoportokat. 
Ugyanezen a területen helyezkedett el a szűkebb értelemben vett munkahelyem, az iro
dám, ahol egyrészt adminisztrációs feladataimat végezhettem, másrészt a vizsgált szemé
lyek itt szolgáltattak információt. Nem hivatalos kihallgatások, jegyzőkönyvek játszották 
a fő szerepet, hanem a szabadságvesztés-büntetésüket töltő vagy előzetes letartóztatásban 
lévő emberek benti, mindennapi életét átölelő információhalmazról van szó.

E munka fontos feltétele is teljesült, lehetséges volt a résztvevők megfigyelése. Szinte 
együtt éltem a fogvatartottakkal naponta nyolc órában.

A következő feltételegyüttes volt az elkötelezettség. Egyrészt elkötelezettnek kellett 
lenni a megbízóm, a bévé irányában, másrészt a vizsgált csoport iránt. Az antropológia
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etikája kötelezően előírja, hogy védeni kell a csoport testi, szociális, lelki jólétét, tisztelet
ben kell tartani méltóságát, magánéletét. Ez magában foglalja névtelenségét is. Feltétel az 
is, hogy a kutatás eredménye bemutatandó az egyénnek vagy csoportnak és a nyilvános
ságnak, illetőleg jelezni kell azt is, hogy a vizsgálatot végző munkája milyen hatással le
het a csoportra.

Az előző két feltételnek igyekeztem maradéktalanul eleget tenni. Nevelőként felada
tom a fogvatartott problémáinak megoldása. Fontos feltétel az is, hogy a vizsgálat huza
mosabb időn keresztül, folyamatosan tartson. A saját vizsgálatom 1991-94 között tartott. 
Az általam vizsgált időszakból véletlenszerűen kiemeltem az 1992. november 2-30. kö
zötti egy hónapnyi időtartamot. Azt hiszem, felelőtlenség lett volna nagyobb időszakot 
választani.

Akkoriban a hozzám tartozó körletrész maximális befogadóképessége 160 férőhely volt. 
Ezen a körleten csak előzetes letartóztatásban lévők voltak. A vizsgálat során tételesen rög
zítettem, hogy ebből a csoportból hányán jeleztek problémát, illetőleg ezek a problémák mi
lyen jellegűek voltak. Az összehasonlítás alapját az képezte, hogy a csoportot két részre le
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hetett osztan i: cigány és nem cigány származásúakra. A központi kérdés itt az, hogy az elté
rő kultúrájú emberek által, zárt intézeti körülmények között felvetett problémák, kérdések, 
kérések mennyiben különböznek egymástól. A vizsgálat értékelésénél az első probléma az 
volt, hogy a két csoportot valamiképpen elválasszam egymástól. Ez négy feltétel valamelyi
kének teljesülésével volt lehetséges. Az egyik feltétel az, ha valakit az úgynevezett rasszje- 
gyei alapján, kétséget kizáróan cigánynak mondhatunk. Ide soroltam azokat, akiket környe
zetük annak tartott és saját maguk is cigánynak vallották magukat. Az utolsó feltétel pedig, 
ámbár ez kissé mesterkélt, aki a neve alapján cigánynak volt mondható.

A vizsgálat értékelésének első lépéseként az összegyűjtött adathalmazt rendeztem. 
Mint minden ilyen intézménynek, nekünk is van olyan házirendünk, amely a hét vala
mennyi napjára, órájára kötelező tevékenységet ír elő. Ennek alapján a már korábban jel
zett időtartam alatt 5 alkalommal fogadtam a fogvatartottakat nevelői meghallgatáson, 
ahol problémával, kéréssel fordulhattak hozzám. A 135 fő a meghallgatásokon összesen 
225 ügyfelet jelentett, akik 292 ügyet hoztak tudomásomra. A meghallgatásokon megje
lentek megoszlása úgy alakult, hogy cigány származású 106 volt, míg nem cigány 119. 
Az ügyek közül a cigányok 136-ot, míg a nem cigányok 156-ot adtak elő. Az erősen elő
ítéletes köztudatban az terjedt el, hogy a börtönökben túlnyomórészt cigányok vannak. 
Nos, a számítások, és a magam tapasztalata alapján ez nem egészen így van. A jelzett idő
szakban, azon a konkrét börtönkörleten, a fogvatartottak körülbelül 47 százalékát mond
hattuk cigány származásúnak.

A felmerült ügyeket szintén két csoportra oszthattam. Akként, hogy saját hatásköröm
ben elintézhettem-e, vagy sem. A két származási csoport által produkált kérdéseknél csak 
a saját hatáskörömet meghaladó ügyekben billent a mérleg a cigány származásúak felé, az 
összes többiben az adatok százalékos megoszlása az arányoknak megfelelő volt. A cigá
nyok több iratismertetést kértek a bíróságoktól, több alkalommal voltak pénzügyi problé
máik. Egészségügyi és rendőrséggel kapcsolatos kérdéseik is nagyobb számban fordul
tak elő, mint a nem cigányoknak.

Az előzőekben kifejtett néhány jelenség alapján összességében meg lehet állapítani, 
hogy a cigány és a nem cigány kultúrájú fogvatartottak közel hasonló problémákkal for
dultak a büntetés-végrehajtás illetékes munkatársához. Ez nem jelenti azonban azt, hogy 
a vizsgálat szélesebb körű értékelésekor különbözőségeket ne fedezzünk fel. Dolgoza
tom lényegi pontját véleményem szerint az adja, hogy egy nem megszokott környezetben 
is lehet szociálantropológiai jellegű vizsgálatot folytatni. Az eredmény pedig nem kétsé
ges, bár a vizsgálatnak csak kis részét dolgoztam még fel. Csupán ötletként említem meg, 
hogy a szociálantropológia kutatási módszertanát a későbbiekben használni lehetne a sze
mélyzet életkörülményeinek feltárására, a személyzet és a fogvatartottak közötti minden
napos kapcsolat feltérképezéséhez, vagy egy nagyobb mértékű, egész intézetet átfogó el
lenőrzés részeként is.
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