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I. A TÉMAKIVÁLASZTÁS ÉS INDOKLÁSA 

A weberi értékmentességi posztulátum a kutatás során választott eszközökben és a 

mérésben teljesíthető, azonban a kutatás tárgyának kiválasztása során, annak jelentőssé tétele 

által nem kerülhető el valamiféle értéktételezés.  

A kutató a társadalmi problémákra érzékenyen kiválasztja kutatása tárgyát, ezzel 

jelentőséget határoz meg. Ez értékterhelt, azonban a – valamelyest önkényes – 

jelentőségválasztás elkerülhetetlen. Az emberi méltóság viszont alapvetően a 

társadalomtudományos gondolkodás keretét átitató alapvetés, amely a társadalomkutatásban 

magától értetődően van jelen. Ha a kutató olyan kutatási területen végez vizsgálatot 

tudományos módszerekkel, amelyen belül az emberi méltóság részleges vagy teljes 

megsértése fennáll, s erről a tényről nem vesz tudomást, akkor nem felel meg a 

tudományterülete által meghatározott értékválasztásnak. A tudományos kutatás 

keretfeltételeinek tudomásul nem vétele pedig megkérdőjelezi a kutatás tudományosságát. Ha 

azonban az emberi méltóság mint alapérték jelen van a kutatás során, akkor a kutató érzelmei 

kényszerű kölcsönhatásba lépnek kutatása tárgyával. Megkerülhetetlenül akar valamit a 

tényfeltáráson túl is, s ez a változásra irányuló akarat függetlenedik az eredeti kutatási céltól. 

Lehet másodlagos és látens, de mégis meghatározóvá válik az akarat, a vágy: visszaállítani a 

megsérült emberi méltóságot. Ez a morális cél és a tudományos vizsgálódás szabályai 

azonban, látszólag legalább, antagonisztikus ellentétben állnak egymással. Mindennek 

tudatában, határaimat tudomásul véve és felvállalva ismertetem kutatásom tárgyát és célját.  

A kutatás alapkérdése egy újra és újra felmerülő kérdés: Mitől függenek a 

választásaink? Mitől függ, hogy merre indulunk? Kik a felelősek életünk alakulásáért? Miért 

választjuk a rosszat vagy a jót? 

A szabálykövetővé vagy bűnelkövetővé válás okait szeretném megtalálni. Arra 

keresem a választ, mely tényezők függvénye az, hogy egy halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek fiatalkorára kriminalizálódik és bűnözői karrier építésébe kezd, vagy – ellenállva 

környezete ártó hatásainak –, kiemelkedik a mérgező közegből, és a társadalom által 

elfogadott szabályok és morál szerint alakítja életét. Fellelhető-e valamiféle alapvető 

különbség a szocializációs háttérben, vagy inkább alkati tényezőkről beszélhetünk? 

Azonosíthatóak-e olyan beavatkozások, történések, melyeknek nagy szerep tulajdonítható 
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abban, hogy a veszélyeztetett, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok egy jó része nem követ 

antiszociális viselkedésformákat és nem lép a bűnözés útjára?  

 

A kutatás során azt várom, hogy hasonló szociális hátterű embereket tudok 

összehasonlítani, akik a kriminalizálódás dimenziójában különböznek. Azt feltételezem, hogy 

a környezeti, mentálhigiénés ártalmaknak/karaktertípusnak/mentalitásnak jellegzetes 

mintázatai alakulnak ki, amelyek az életutak narratíváit összehasonlítva rajzolhatók meg és 

így tipizálhatók. Feltételezem, hogy kirajzolódnak olyan környezeti és/vagy alkati tényezők 

(kapcsolati kötelékek, élettapasztalatok, személyiségjegyek) az egyéni életutak narratíváiban, 

amelyek döntően befolyásolják az egyén társadalmi szabályokhoz való alkalmazkodását, 

hozzáállását. Feltételezem, hogy a bennünket közvetlenül körülölelő társadalmi valóság és az 

abban elfoglalt helyünk megismerése döntő módon befolyásolja életszemléletünket, alakítja 

viselkedésrepertoárunkat és kitűzött céljainkat. Mindezek nyomán vázlatosan kirajzolódik az 

út, amelyet életünk folyamán bejárunk. 

 

A veszélyeztető tényezők feltérképezésén és az események láncolatának megismerésén és 

megértésén túl a szociális szféra általi beavatkozások következményeire fókuszáltam 

különösen, mert a kutatási célok között fogalmaztam meg a kriminális devianciák kockázati 

tényezőinek és a védőfaktoroknak az azonosítását.  

A mérgező családban felnövő gyermekek a leszakadt, kirekesztett kis közösségek 

leggyengébb pontjai, akik némaságra ítéltetnek, gyakran egy életen át. Ezért tartom fontosnak, 

hogy feltárjam és elemezzem életútjaikat és magyarázatokat keressek mindarra, ami történt és 

történik ma is velük és körülöttük. Azt remélem, hogy a tudomásulvétel által van esély a 

változtatás igényét a társadalomban felszítani, így a megelőzést segíteni és a bajban megfelelő 

eredményességgel reagálni. 

 

Az interjúk elkészítése során olyan fiatalokkal beszélgethettem, akik 

gyermekkorukban áldozatok voltak. Felnövekedve a fiatalok egy része áldozatból elkövetővé 

lett, és másokat tett áldozattá. A fiatalok másik része megpróbált úgy kilépni a mérgező 

környezetből, amelyben gyermekkorát töltötte, hogy egy élhetőbbnek és humánusabbnak 

ígérkező világ vegye őt körül.  

Azok a fiatalok, akikkel beszéltem, életük során sokszor a legszélsőségesebb 

brutalitáson és megaláztatásokon mentek keresztül. A túlélésért folytatott küzdelmükért 

minden megbecsülést és tisztelet megérdemelnek. Köszönettel is tartozom valamennyiüknek, 
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hogy megbíztak bennem – az ő szempontjukból sokszor minden ráció és korábbi 

élettapasztalataik ellenére is.  

A börtönben beszélgetve átalakult az eredeti kérdés, amely eredetileg foglalkoztatott 

és elindított a kutatás útján. A „Hogyan jutottak ide ezek a fiatalok?” kérdés – élettörténeteik 

hallgatása közben – átváltozott arra a kérdésre: „Mitől lehetséges, hogy vannak fiatalok, akik 

hasonló gyermekkort túlélve, hasonló sorsra predesztinálva mégsem börtönben, vagy 

elmegyógyintézetben kötnek ki?”  

A jogkövetőként és bűnelkövetőként címkézett csoportokon belül a fiatalok között 

persze nagy különbségek vannak, majd minden tekintetben. Mindkét csoportban vannak 

olyanok, akik sodródva, szinte öntudatlanul kerültek abba a helyzetbe, ahol az interjúkészítés 

időpontjában jártak. Vannak, akik törvényen kívülinek tekintik magukat, tetteiket személyük 

legitimálja önmaguk számára. Akadnak, akik kritikusan szemlélik eddigi döntéseiket és azok 

hatásait, akik változni és változtatni kívánnak életükön.  

Nehéz, olykor teljesíthetetlen feladat volt számomra, hogy a kutató, külső megfigyelő 

szerepéből ne csússzak át a segítő szerepébe. A kiszolgáltatottság, megalázottság, félelem és 

fájdalom érzései a fiatalokból az interjúk során sokszor olyan mennyiségben áradtak felém, 

hogy a tudományosság szabályainak nem csak hogy nehéz volt megfelelni, de időnként én 

magam sem éreztem tisztességesnek és becsülendőnek ezt a hozzáállást. A bűnelkövető 

fiatalokkal való interjúkat követően hányatott sorsú, de norma- és jogkövetővé vált fiatalokkal 

beszéltem. Némelyikükből olyan szelíd alázat, humánum és kitartás áradt, amelynek láttán 

úgy éreztem: van itt még valami a környezeti hatásokon kívül – amely talán nem a szociológia 

tárgyához, de mindenképpen a kérdés megválaszolásához tartozik. Nem magyarázható 

minden a lelki szerkezetek és környezeti hatások kölcsönhatásával, a szerencsével és a 

véletlennel.  

Mindent egybevetve, a kutatás tapasztalatain keresztül egyrészt sok tekintetben 

szembesülnöm kellett saját korlátaimmal és tehetetlenségemmel, másrészt rengeteg probléma 

vált felismerhetővé számomra az intézményrendszerek működését, az oktatást, a 

kisebbségpolitikát és a társadalmunkban uralkodó mentalitást illetően egyaránt.  
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II. A GYERMEK- ÉS FIATALKORÚ BŰNELKÖVETÉS ÉS HÁTTERE 
FÉLKEMÉNY ADATOK ALAPJÁN 

Ebben a fejezetben - a konvencionális és elfogadott tagolás szerint - a statisztikai 

adatokat ismertetném, amelyek szükségesek az általam választott téma és vizsgált jelenség 

társadalmi hátterének megismeréséhez. Két akadályba ütköztem ezen a téren, amelyek miatt a 

szigorúan vett statisztikai adatok ismertetésétől némiképp eltérek, illetve kiegészítem azt. Az 

egyik, hogy a jelenség feltérképezése céljából teljesebb képhez juthatunk akkor, ha a bűnözési 

és bűnüldözési adatok ismertetése (ENYÜBS - Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi 

bűnügyi statisztikai rendszer)1 mellett a reprezentatív kutatási jelentések és vizsgálatok 

eredményeire támaszkodunk, hiszen az ott szereplő adatok és arányok valósághűbb 

összefüggésekben ábrázolják a társadalmi helyzetet. Egyrészt a puszta statisztikai adatok még 

a latencia mértékét és arányait sem engedik láttatni, amelyek nélkül viszont jelen témakörben 

csak egészen torz képet festhetünk le, másrészt pedig a hivatalos adatok a mindenkori jogi 

környezet függvényei, így mindentől független képet nem kaphatunk a statisztikai adatok 

nyomán. 

Hibának gondolnám figyelmen kívül hagyni a kriminálpolitikai nézőpont változásait 

is, amelyek alapvetően befolyásolják a bűnelkövetésről vallott hiedelmeket, amely hiedelmek 

pedig az empirikus kutatások központi kérdésfelvetéseit határozzák meg, vagy legalább 

viszonyítási alapul szolgálnak ahhoz, emellett az eredmények interpretálásának módját is 

kontroll alatt tartják. A kutatási eredmények mélyen át vannak szőve értelmezésekkel, amely 

miatt mindig csak a vizsgálat keretein belül, a fogalom-meghatározások és az alkalmazott 

módszer korlátainak ismeretében tekinthetjük érvényesnek az így megszerzett tudást.  

Nem szeretném hát áltatni sem magamat, sem mást azzal, hogy ebben a fejezetben egy 

kiindulópontként felhasználható kvázi objektív helyzetjelentést nyújthatok a társadalmi 

helyzetről számok és arányok tükrében.  

Amellett döntöttem, hogy először vázolom a magyar büntetőjog „gyermek és 

fiatalkorú” meghatározását, valamint a „bűnözés” és „bűncselekmény” kriminológiai 

definícióit, amelyek mentén tárgyalhatjuk a jelenséget. Ezt követően ismertetem a felderített 

                                                 
1 Az ENYÜBS adatbázisából kizárólag az ismertté vált és felderített bűncselekményekről juthatunk 

információkhoz, amely információk és számadatok különböző rendvédelmi és egyéb szervek érdekeitől nem 

függetleníthetőek. 
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gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés legfontosabb statisztikai adatait2, végül pedig mind 

nemzetközi, mind hazai jelentősebb reprezentatív felmérések eredményeit összefogva vázolok 

képet a jelenségről, amelynek fókuszában a bűnelkövetés, illetve a gyermek és fiatalkorú 

kriminális magatartás előfordulási gyakorisága és összefüggései állnak, tágabban pedig a 

szorosan témához tartozó egyéb változók ismertetését is magukban foglalják. 

 

III. A KUTATÁS ELMÉLETI KERETE 

A kutatás elméleti kereteként olyan teóriákat veszek sorra, amelyek talaján kialakult és 

letisztult bennem az a szemléletmód, amellyel a disszertációban ismertetett témához 

közelítettem, valamint amelyek az empirikus kutatás eredményeire nézve magyarázó erővel 

bírnak. Az elméletek a bűnelkövetési hajlandóságra nézve tehát nem teljes körűek. A 

szakirodalom áttekintését először a jelen kutatás kereteként hasznosítható bűnelkövetési 

makroelméletek ismertetésével kezdem, majd a legjelentősebb empirikus, longitudinális 

kutatásokat és azok eredményeit veszem sorra, végül a részterületeket érintő és mikro-

elméleteket ismertető megközelítéseket vázolom. 

 
 

IV. A KVALITATÍV MÓDSZER ÉS A LEHORGONYZOTT ELMÉLET 

Ahhoz, hogy értelmezhessünk egy adott kutatási eredményt, elengedhetetlen tisztázni 

azt, ahogyan a társadalomkutató megragad egy témát, és ahogyan szemléli a kutatás tárgyát. 

Azt az elméleti megközelítést kell megvilágítani, amelyet leginkább érvényesnek tart, és 

amely alapján megkezdi vizsgálódását, hiszen az előzetes meggyőződések és szemléletmód 

behatárolják a majdani eredmények lehetséges körét.  

Hozzám a fenomenológiai megközelítés3 áll közel. Eszerint a tények maguk is 

értelmezett dolgok, amely értelmezések az észleléstől, a már meglevő előfeltevéseinktől 

függenek. A kutatók feladata a társadalmi cselekvések megértése, vagyis másodfokú 

                                                 
2 A statisztikák forrása a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályának 

kiadványa: „Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről”, 2011. 
3 A fenomenológiai szociológia Edmund Husserl filozófiáján alapul – a társadalomkutatás számára jórészt Alfred 

Schütz közvetítette. 
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konstrukciók létrehozása azzal a módszerrel, amellyel maguk a cselekvők veszik tudomásul a 

világot. A jelenségekhez (a tudomány által) kapcsolt jelentésektől és értelmezésektől pedig 

meg kell szabadulni4.  

 

A kvalitatív módszerekkel a tények, jelenségek, információk mögött meghúzódó 

okokat és motivációkat tárjuk fel. A kvantitatív és kvalitatív kutatási módszer között a 

különbség abban áll, hogy míg a kvantitatív vizsgálatok egy elmélet, hipotézis bizonyítását, 

addig a kvalitatív vizsgálatok a generálását tekintik elsődleges fontosságúnak. A cél az, hogy 

a célcsoport viselkedési skáláját, és ne a gyakorisági megoszlását ismerjük meg.  

Lényeges kiindulópont tehát, hogy nem valamiféle objektív valóság feltárása a kutatás 

célja, hanem a vizsgált csoport, a másik ember személyének, szubjektív valóságának 

megismerése. A kutatás interaktív folyamat a kutató és a vizsgálat tárgya között, s ennek a 

ténynek a figyelembevétele döntő abból a szempontból, hogy az információkat, adatokat 

helyén tudjuk kezelni a következtetések levonásakor.  

A kvalitatív kutatások a tapasztalatok interpretálhatóságát tekintik – az egyik – 

validitási kritériumnak, vagy éppen a validitás helyett az autentikusság és a jelenség érthetővé 

tétele fogalmait javasolják használni. A konstruktivista paradigma az olyan pozitivista 

tudományos fogalmak helyett, mint a külső és belső validitás, reliábilitás, objektivitás, 

felváltják az ismeret megbízhatóságával, áthelyezhetőségével, a kontextustól való 

függőséggel és az alátámaszthatósággal. Ez a paradigma Denzin és Lincoln 

megfogalmazásában többszörös realitásokkal, a megismerő és a válaszoló konkrét 

megértéseivel és tudásával, illetve a természetes világban működő módszertannal 

jellemezhető5.  

 

A kvalitatív kutatások szemléletére jellemző, hogy a kutató maga is a megfigyelés 

tárgyává válik, helyzetéből fakadóan nem maradhat objektív, kívülálló megfigyelő. Az 

interjúszituációban részese a diskurzusnak, és ezáltal akarva-akaratlanul hatást gyakorol az 

interjúalany narratívájára, vagyis a kutató háttere és a terepen betöltött szerepe az 

interperszonális viszonyok során nyomot hagy a megfigyelt, elemzett személyen és a 

narratíván. Az így keletkező torzítás elkerülhetetlen. Ez a torzítás azonban nem hiba, sőt, 
                                                 
4 Katz, Jack (2002): Start Here: Social Ontology and Research Strategy. Theoretical Criminology, Vol.6., No.3., 

pp. 255-278. Hivatkozta: Korinek, 2010:694 
5 Denzin N. K. & Lincoln Y. S. (eds.) (2000): Handbook of qualitative research. Sage, Thousan Oak. 

Hivatkozta: Rácz 2007:15  
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információtöbblettel bír a kutató számára azáltal, hogy a kialakult viszonyokat és az abból 

fakadó reflexiókat felismeri és elemzi. Így az elemzés során figyelembe kell venni és 

értelmezni kell az interjúhelyzet és a kutató okozta speciális, csak ebben a szituációban 

megmutatkozó akciókat, reakciókat, aktusokat6.  

Leginkább a kutató személyes bevonódottsága miatt javasolja Denzin és Lincoln az 

egyes szám, első személyű alany használatát - más tudományos közlemények ettől eltérő 

„semleges, passzív szerkezetű nyelvezete helyett. Jelen dolgozatban ezt fogom követni7.  

 
 

V. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS EREDMÉNYEI 

Az empirikus kutatás során magam készítettem az összes, azaz 94 interjút a 

halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokkal. Az intenzív interjúzás időszaka több mint fél évet 

ölelt fel, amely időszakban folyamatosan dolgoztam fel és elemeztem a beszélgetések 

tartalmait, amelyek mögött súlyos emberi tragédiák és sorsok húzódtak meg. A 

tartalomelemzés során tehát rendelkezésemre állt nem pusztán a legépelt, de az élő beszéd és 

beszélgetés során kapott impulzusokból adódó információ is, amely jelentősen növelte a 

rálátást, amit kaphattam az interjúk elkészítésekor A közvetlen adatgyűjtés miatt az 

adatközlőkkel szemben egyazon szűrőként működhettem (nem torzította az elemzendő 

adatokat az interjúkészítő változó személye).  

Azokban az alfejezetekben, amelyekben a jogsértő és jogkövető fiatalok életútjait 

összevetem, az elemzett és kódolt interjúszövegek közül negyvenet hasonlítottam össze: 20 

deviáns (bűnelkövető) és 20 jogkövető fiatallal készült életútinterjút. Az interjúk közül 

kiszűrtem azokat, amelyek nem feleltek meg minden szempontból a kritériumoknak (nem 

egyeztek a vizsgált szocio-ökonómiai háttértényezők, vagy a jogkövetés – jogsértés határán 

mozogtak a gyermekkori tettek, amelyek miatt nem volt egyértelmű a fiatal pl. jogkövetők 

közé való besorolása akkor sem, ha az igazságszolgáltatás elé nem került az ügye, hanem 

látenciába süllyedt), illetve ahol az interjúalannyal nem sikerült olyan bizalmat kiépítenem, 

amely mentén valóban bizonyos lehettem abban, hogy nyíltan beszél saját érzéseiről, múltbeli 

tetteiről és gyermekkoráról, vagy adathiány merült fel. Az így fennmaradt interjúk közül 
                                                 
6 Rácz, 2007:38  
7 Denzin N. K. & Lincoln Y. S. (eds.) (2000): Handbook of qualitative research. Sage, Thousan Oak. Hivatkozta: 

Rácz 2007:40-41  
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véletlen mintavétellel választottam ki és mélyelemeztem a deviáns és a kontroll csoport 

összehasonlításakor 40 életútinterjút. 

 

Elsőként a kockázati tényezőket veszem sorra, az elsődleges és másodlagos 

szocializációs közegeket (a családi ártalmakat, a nevelési elveket, szülői mintát, a 

kortárskapcsolatokat és az iskolai teljesítményt), majd az egyéb társadalmi intézmények 

szerepét és hatásait (gyermekvédelem rendszerén belül és a büntetés-végrehajtás területén). 

Ezt követően a gyermek, majd fiatal válaszreakcióit és esetleges deviáns cselekedeteit, a fiatal 

mentalitását és énképét, a védőfaktorokat, a fordulópontokat, végül pedig tipikus életutakat 

vázolok az életútinterjúk alapján.  

Mindenegyes témát követően az interjúkból tipikus, jellegzetes szövegrészeket emelek 

ki „szövegbe zárt életképek” címszó alatt, amelyek láttatni engedik az egyes környezeti 

kockázati tényezők illetve különböző szemléletmódok valóságos megjelenését. Ezt azért 

tartom fontosnak, hogy a tudományos igényességű szöveg ne jelentse az életszerűség 

kizárását és a valós dolgoktól, jelenségektől való eltávolodást. 

 
 

Gyermekkor és család 
 

Az anya-fiú közötti kapcsolat, a nevelési elvek szigorának és a család összetartásának 

mértéke azok a változók, amelyek a fiatalkorú jövőbeli viselkedéséről a legtöbbet mondanak8. 

A korai években elkövetett erőszakos bűncselekmény legerősebb előrejelzői a szülői 

elhanyagolás és az antiszociális szülők9.  

Amikor az anya-gyermek, szülő-gyermek, család-gyermek kapcsolatokon belül a 

gyermek érzelmi hiányt, „emotív deprivációt” szenved el, sérül az érzelmi-akarati élete, ez 

teljesítmény-gyengeséget eredményez, és a személyiségfejlődés minden lényeges lélektani 

fázisában hiányok egymásra épülését okozza. Mindez pedig a társas kapcsolatok működését, 

az eredményes alkalmazkodást erőteljesen gátolja. A kötések hiányában jóval nagyobb esély 
                                                 
8 Glueck, Sheldon & Glueck, Eleanor (1950): Unraveling Juvenile Deliquency. The Commonwealth Found, New 

York. Hivatkozta: Korinek, 2010a. 
9 Derzon, J. H. & Lipsey, M. W. (2000): The correspondence of family features with problem, aggressive, 

criminal and violent behavior. Unpublished manuscript. Nashville, TN: Institute for Public Policy Studies, 

Vanderbilt University. Hivatkozta: Loeber, Farrington, Petechuk, 2003; McCord, J. (1979): Some Child-Rearing 

Antecedents of Criminal Behavior. In Journal of Personality and Social Psychology, No. 37. Hivatkozta: 

Csemáné Váradi, 2001. 
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van arra, hogy az egyén deviánssá válik, ezzel szemben a szülő-gyermek közötti szoros 

érzelmi kapcsolat és megfelelő kommunikáció, a később megfigyelt erőszakos magatartások 

előfordulási gyakoriságát szignifikánsan csökkenti10. A szülő-gyermek kapcsolat tíz éves kor 

előtti megszakadása megjósolja a későbbi erőszakos magatartást11, ha pedig a fiatal tizenéves 

korban költözik el a szülői házból, az erőszakos magatartás előfordulása szintén jóval 

gyakoribb12. A szociális kötéseknek meghatározó szerepe van a gyerekkori antiszociális 

magatartás kialakulásában, a fiatalkori bűnelkövetésben és a fiatal felnőttkori 

kriminalitásban13. A gondviselőkkel való alacsonyszitű kötődés és kapcsolat pedig szerepet 

játszik a későbbi viselkedési problémákban14.  

A családban felmerülő két veszélyeztető tényező-csokor a bántalmazás és az 

elhanyagolás. Az elhanyagolt gyerekek, akik a törődés, odafigyelés, nevelés és gondoskodás 

alapvető hiányát szenvedték el, jóval veszélyesebbekké válnak a társadalomra nézve 

kriminális szempontból. A gyermekkoruktól bántalmazást elszenvedett fiatalokra nagyobb 

arányban válik jellemzővé, hogy önmagukra nézve válnak veszélyessé, amennyiben az 

erőszak legalább töredékében nevelési elvekre épül. A megfélemlítés hatására a gyermek 

„elvekre alapozott” bántalmazása az azt elszenvedő gyermeket kifejezetten a deviáns 

viselkedés elutasítására ösztönözheti, ameddig az őt terrorizáló érvényesíteni tudja vele 

szemben akaratát. Az elszenvedett családon belüli erőszak önmagában nem valószínűsíti azt, 

hogy a fiatal bűncselekmények elkövetéséhez fordul, de mivel érzelmileg sérül, ez a fajta 

veszélyeztető tényező nem kevésbé ártalmas az elhanyagolásnál, és közvetett módon 

eredményezheti a kriminalitás megjelenését a későbbi életú során. A gyermekkori 

                                                 
10 Williams, J. H. (1994): Understanding substance use, delinquency involvement, and juvenile justice system 

involvement among African-American and EuropeanAmerican adolescents. Unpublished dissertation, University 

of Washington, Seattle, WA. Hivatkozta: Hawkins et al. 2000. 
11 Farrington, 1989. 
12 McCord, J., & Ensminger, M. (1995): Pathways from aggressive childhood to criminality. Paper presented at 

the American Society of Criminology, November, Boston, MA. Hivatkozta: Hawkins et al. 2000. 
13 Laub, John H. & Robert J. Sampson (1991): „The Sutherland-Glueck Debate: On the Sociology of 

Criminological Knowledge.” American Journal of Sociology, Vol. 96, pp. 1402-1440. Hivatkozta: Laub & 

Sampson, 2003. 
14 Egeland, B. & Farber, E. A. (1984): Infantmother attachment: Factors related to its development and changes 

over time. Child Development, Vol. 55, pp. 753–771.; Adams, C. D, Hillman, N, and Gaydos, G. R. (1994): 

Behavioral difficulties in toddlers: Impact of sociocultural and biological risk factors. Journal of Clinical Child 

Psychology, Vol. 23, pp. 373–381. Hivatkozta: Loeber, Farrington, Petechuk, 2003. 
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bántalmazás a fiatal mentális megbetegedését, a pszichés zavarok kialakulását, az 

autoagresszív tettek elkövetését valószínűsíti. 

Tágabban értelmezve a gyermekkori családon belüli erőszakélmény – amelyben benne 

foglaltatik a gyermekre közvetetten ható bántalmazás is (pl. édesanyja bántalmazásának 

látványa) - összességében a depressziótól az öngyilkossági kísérleteken, alkohol- és 

drogfüggőségen át az erőszak elfogadásáig, majd a bűnelkövetésig vezethet15.  

Jelen empirikus kutatási eredmények viszont azt is mutatták, hogy az emotív 

depriváció elkerülése az elsődleges szocializáció során, vagyis az érzelmi biztonság a 

családban nem elégséges feltétele annak, hogy a gyermek ne forduljon az erőszakos tettek 

felé. A mintában elsősorban a roma családokból származó fiatalokra volt jellemző az a nézet, 

amely később erősen meghatározta tágabb szociális környezetükhöz való viszonyulásukat. A 

családon kívül eső társas környezet felé való teljes bizalmatlanság, közöny és a közösségi 

érzés mindenféle hiánya egy olyan uralkodó életstratégiát tükröz, amely a gyermekből 

könnyen erőszakos magatartást vált ki környezete irányában. A faji hovatartozás szerinti 

különbségek a kutatók szerint a környezeti és közösségi, különösen pedig a 

mélyszegénységben élő lakókörnyezettel magyarázhatók, más kutatások pedig azt igazolták, 

hogy a diszkriminációt megélt fiatalok körében az erőszakosság gyakoribb környezetükkel 

szemben16.  

Amikor a gyermekkorban éles váltás történik a nevelésben, a nevelési elvek és 

személy(ek) megváltoznak, a fiatal alkalmazkodási technikája alkalmazhatatlanná válik, 

értékrendje felborul, énjének egysége forog veszélyben. A túlzott szigor utáni elhanyagolás 

esetén, vagy az elhanyagolás utáni szigor esetén a deviánssá válás, a kriminalizálódás szinte 

elkerülhetetlen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Csemáné Váradi Erika (2007): A gyermek- és fiatalkori bűnözés. In Gönczöl K., Korinek L., Kerezsi K., és 

Lévay M. (szerk.) Kriminológia – Szakkriminológia Budapest, Complex. Hivatkozta: Csemáné Váradi, 

2009:265 
16 McCord & Ensminger, 1995. 
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Iskola és kortárscsoport 
 

A fiatalkori kriminalitás és az iskolai teljesítmény közötti kapcsolat kétszer olyan erős, 

mint a lakókörnyezet és a fiatalkori bűnelkövetés közötti összefüggés17. Az iskola szerepe 

meghatározó abban, ahogyan a problémás gyermeket kezeli: hogy segíti, vagy elutasítja és 

kizárja őt, hogy mekkora energiát fordít a gyermek tanulmányainak sikeres elvégzéséhez. 

Ezzel ugyanis az intézmény kifejezi viszonyulását a - nehezen kezelhető vagy problémás -

gyermek és fiatal felé. A hozzáállás, amely magában foglalja a befogadás vagy elutasítás 

attitűdjét, hasonló válaszreakció kiváltását aktiválja a gyermekben, és követendő mintát ad 

számára: hogy vajon az alkalmazkodás vagy az ellenállás-e a megfelelő stratégiaválasztás. Az 

iskola tehát utat mutat a fiatalnak abban, hogy a társadalmilag elfogadott normák követése 

nyomán induljon-e el, vagy válasszon más eszközöket és célokat boldogulásához.  

A kiskori gondoskodás hiányában a gyermek nem fogadja el a vele szemben 

támasztott szabályokat és követelményeket, amelyeket korlátozásként érzékel, nem pedig 

támogatásként. A helyzetet, amelyben idegen szabályrendszerhez kell alkalmazkodnia, - a 

tanárokkal szembeni alárendelt szerepét - a szabadsága, autonómiája elvesztéseként éli meg, 

és menekül belőle. Ebben a helyzetben az autoritás elutasítása és az elsajátított, addig működő 

viselkedési stratégiái miatt mind a tanárok, mind pedig az osztálytársak körében problémás és 

idegen. A szokatlan módon viselkedő fiatalokat a kortársaik pedig könnyen kirekesztik. A 

deviáns kortárscsoport hatása és a bandatagság, valamint az iskolához és iskolai 

teljesítményhez való viszonyulás szerepe együttesen és egymással szoros összefüggésben 

érvényesül a fiatalkori bűnelkövetés jelenségében. A kiközösítés hozzájárul, hogy a fiatal egy 

deviáns kortárscsoporthoz, genghez csatlakozzon, ez pedig nagyban megnöveli az esélyét a 

későbbi kriminalizálódásnak18: Az iskolábajárás és a genghez való tartozás majdhogynem 

egymás alternatívái, és a fiatalkori kriminalitást nagymértékben előrejelzik.  

                                                 
17 Arum, R. (2000): Schools and Communities: Ecological and Institutional Dimensions. Annual Review of 

Sociology, Vol. 26, pp. 395-418. Hivatkozta: Oberwitter, 2007. Ez az eredmény az egyéni döntés és választás 

fontosságát és jelentősségét mutatja. 
18 Patterson, G. R, Capaldi, D. M., and Bank, L. (1991): An early starter model for predicting delinquency. In 

The Development and Treatment of Childhood Aggression, (ed.) D. J. Pepler and K. H. Rubin. Hillsdale, NJ: 

Erlbaum, pp. 139–168; Miller-Johnson, S., Coie, J. D, Maumary- Gremand, A, Bierman, K, and Conduct 

Problems Prevention Research Group (1997): Peer rejection and aggression and early starter models of conduct 

disorder. Paper presented at the meeting of the Society for Research. In Child Development, Indianapolis, IN, 

April. Hivatkozta: Loeber, Farrington, Petechuk, 2003. 
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A gyermek tanulási nehézsége önmagában nem jelent veszélyt arra nézve, hogy a 

gyermek fiatalkorára kriminalizálódik-e. Ez elsősorban a korai felismerésnek és az erre építő 

specializált oktatásnak köszönhető, bár kutatások szerint a késői beszéd, illetve a csökkent 

kommunikációs kompetencia gátolják a normál szocializációt, ezáltal pedig összefüggésbe 

hozható a későbbi kriminalitással19. Összességében viszont az iskolai elutasítottság elsősorban 

a lemorzsolódás, míg az agresszivitás miatti elutasítás a későbbi magatartási zavar, deviancia 

előrejelzője.  

 

Fiatalok jellemzői és tettei 
 

A fiatalok között alkati és személyiségbeli eltérések láthatóak, de jelentős különbségek 

vannak a környezetük történéseire adott válaszreakcióikban és a gondolkodásmódjukban is.  

Az antiszociális személyiségjegyek diagnosztizálhatóak a legkorábban, ezt követően 

pedig az antiszociális viselkedés, az erőszakos magatartás, amelyekből előre lehet jelezni a 

bűnelkövetés nagyobb valószínűségét. A bűncselekményt megelőzően rendszerint 

kimutathatóak olyan cselekedetek, amelyek - ha nem is jogsértőek, de - mindenképpen 

deviánsnak bélyegezhetők. A bűnelkövető fiatalok körében már kisiskolás korban is 

gyakoribb az agresszív, antiszociális magatartás: a verekedés, mint jellegzetes reakció kétszer 

akkora valószínűséggel fordul elő, mint a jogkövetővé válók esetében.  

 

Ha kemény adatoknak tekintenénk az interpretációban megjelenő tényeket, jelen 

kutatásból az (is) következne, hogy a saját döntéseik és választásaik eredményeképpen váltak 

elkövetővé vagy jogkövetővé a vizsgált fiatalok, ugyanis a bűnelkövetővé vált fiatalok által 

említett saját választásaiktól terhelt fordulópontok20 zöme negatív következményekkel járt. 

Ezzel szemben a jogkövető hátrányos helyzetű fiatalok által említett saját választásaikból 

fakadó fordulópontok döntő része pozitív következményekkel járt. Ennek kijelentése azonban 

ilyen adatok birtokában esetleges volna, a különböző hajlamok és hatások egymással való 

interakciójának szövedékéből és a gondolkodásmód által behatárolt interpretációból és 

                                                 
19 Stattin, H. & Klackenberg-Larsson, I. (1993): Early language and intelligence development and their 

relationship to future criminal behavior. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 102, No. 3, pp. 369–378. 
20 A fordulópont fogalmának értelmezése Laub és Sampson, valamint Mattics alapján. Laub & Sampson, 2003. 

Hivatkozta: Borbíró, 2011; Mattick, Hans W. (1960): Parolees int he Army during World War II. Federal 

Probation, Vol. 24, pp. 49-55. Hivatkozta: Laub & Sampson, 2003.  
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narratívából az ok-okozati viszonyok meghatározása, így a fenti állítás bizonyítása is 

lehetetlen.  

 

Kutatásomban azt a belső felismerést, amely az alkalmazkodást, a szociális közeg felé 

irányuló pozitív attitűdöket mint értékeket jeleníti meg, „tartásnak” hívom. Ez valamiféle 

egyén felett álló szabályrendszerhez való alkalmazkodás értéktételezését jelenti: a cselekvő 

önmagán túl objektív létezőnek tekinti az emberi közösséget, amelynek figyelembevételével 

cselekszik. Következményei és hatásai tekintetében a „tartás” nagyon hasonló Gottfredson és 

Hirschi „önkontroll” fogalmához21, s mindkét fogalom összefügg a rezilienciával és a fiatalok 

saját cselekvésével kapcsolatos vélekedésével, melyet a mentalitás kapcsán is vizsgáltam és 

kifejtek az alkalmazkodás – ellenállás viszonylatában. Ahogyan az alacsony önkontroll vagy a 

tartás hiánya hajlamosít a bűncselekmények elkövetésében való részvételre, úgy a magas 

önkontroll vagy a tartás a társadalmi normáknak való megfelelés valószínűségét növeli, bár az 

összefüggés közel sem determinisztikus. Sem az önkontroll, sem a tartás hiánya nem 

elégséges és nem is szükséges feltétele a bűnelkövetésnek. A tartás nélküli fiatalok az egyéni 

hasznossági szempontok szerint mérlegelik cselekedeteiket, mert önmaguk kizárólagos jóléte 

az a szempont, amely életükben az egyetlen elismert racionális cél. Azok a hátrányos helyzetű 

fiatalok, akik nem értékelik az alkalmazkodni tudást, az elvekhez való hűséget magát, 

hajlamosak deviáns magatartásformákat is követni, amennyiben ez kifizetődő számukra - a 

tetteikkel együtt járó jutalmak és büntetések arányában. Ugyanígy a csekély önkontrollal 

jellemezhető személyekből hiányzik a szorgalom és a kitartás. Közömbösek mások 

szükségletei és problémái iránt. Az itt és most típusú irányultság jellemző rájuk, és a 

bűncselekmény elkövetésekor gátlástalan és önző érdekérvényesítést valósítanak meg.  

 

A mentalitást, gondolkodásmódot vizsgálva arra jutottam, hogy meghatározóan egy 

dimenzióra visszavezethető a választás bizonyos értékpreferenciák és vélekedések, attitűdök 

esetén. Ez egy olyan egyenesként ábrázolható, melynek végpontjai a „függés” és a 

„függetlenség”, vagy a „kötődés” és a „szabadság, autonóma” fogalmaival címkézhetőek fel. 

Az ebben a dimenzióban való hely az „én” és a „szociális közeg” viszonyát mutatja. 

Mindazokat a neggyőződéseket, attitűdöket képezi le, amelyek a társas szükségletből eredő 

szociális viszonyokon keresztül a világhoz való hozzáállásról tanúskodnak. Ebben a 

dimenzióban a jogkövetővé vált, halmozottan hártányos helyzetű fiatalok a szociális közeg 

                                                 
21 Gottfredson & Hirschi, 1993. 
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felé nyitottan, a függés végpontjához közelebb lennének ábrázolhatóak az egyenesen. 

Számukra a kötődés és az ehhez kapcsolódó stratégiaválasztás, az alkalmazkodás jelenik meg 

értékként. A bűnelkövetővé vált, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok a függetlenség 

végpontjához közelebb jeleníthetőek meg a képzeletbeli egyenesen. A személyes autonómia 

és szabadság szükségleteit helyezik előtérbe, és az ehhez kapcsolódó ellenálló stratégiáját 

tekintik értéknek. A bűnelkövető fiatalok kevésbé fogadják, illetve tűrik el az általuk 

negatívan megélt környezeti impulzusokat, szociális és interakciós nehézségeket.  

Öt olyan változót találtam, - részben fogalom-értelmezésbeli alapvető különbségeket -, 

melyek egyrészt jelentősen meghatározzák egy egyén gondolkodásmódját és bizonyos 

magatartásformáit, másrészt amelyek felfűzhetőek e dimenzióra, és a kötődés, illetve az 

autonómia utáni vágy mértéke és egymáshoz való arányai szerint alakítják a fiatal 

mentalitását. Az első és legmeghatározóbb ilyen a cselekvés, a saját tett, amelyet fel lehet 

fogni mint egy kezdeményező aktust a külvilág felé, de válaszreakcióként is értelmezhető. 

Ebben az alapvető megítélésben van különbség: akik számára a kötődés meghatározóan 

fontos és az alkalmazkodásra mint értékre tekint, tetteikre úgy tekintenek, mint olyan 

eseményre, amely a jövőbeli lehetőségeiket befolyásolja. Ezzel függ össze, hogy hálát 

éreznek mások felé, illetve bizalmat szavaznak az emberi kapcsolatokban. Ennek 

ellenpólusaként jelenik meg a felfogás, mely szerint a saját tett tulajdonképpen a környező 

világra adott válaszreakció, amelyben a tett motiválója és meghatározója valamely múltban 

elszenvedett vagy elszenvedni vélt sérelem. A saját tettek megokolása az így gondolokodó 

fiataloknál a múltjukból gyökerezik, nem a jövő felé orientálódik. A kötődés helyett az 

autonómia és a szabadságvágy mint mindennél erősebb hajtóerő jelenik meg, ezzel 

párhuzamosan pedig a hála és a bizalom érzései - melyek a valakihez való kötődés során 

kialakulkó és fennálló érzések -, elutasíttatnak, s az ellenállás fogalmazódik meg értékként az 

alkalmazkodással szemben.  

A bűnelkövetővé vált fiatalokra jellemző a dac, a sértődékenység, az ellenséges és 

tekintélyellenes magatartás22. Ezzel szemben a reziliens gyerekek – akik alapvetően a 

jogkövetővé vált fiatalok - saját jövőjüket pozitívan tudják látni annak ellenére, hogy milyen 

negatív tapasztalatokat szereztek a múltban, és élni tudnak a pozitív, számunkra kiugrást 

jelentő lehetőségekkel. A szülők figyelemhiányára adott válaszban éles különbség rajzolódik 

ki a fiatalok között. Az elhanyagolásra agresszív, erőszakos magatartással a későbbi 

                                                 
22 Glueck, S. & Glueck, E. (1950): Unraveling Juvenile Deliquency. The Commonwealth Found, New York. 

Hivatkozta: Korinek, 2010a. 
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bűnelkövető fiatalok reagálnak inkább, iskolakerüléssel pedig a jogkövető fiatalok zöme. A 

konfrontálódó/szembeszálló és az elkerülő/alkalmazkodó stratégia választásában gyökerezik a 

válaszreakció eltérése.  

 Pont a cselekvések és egyéni tettek következményeihez való viszony magyarázza azt a 

különbséget is, amelyet a fiatalok „anyagi szükségleteik” alatt értenek. Folyamatos, 

biztonságra törekvő motívum áll a megélhetésként, egzisztenciaként való értelmezés mögött, 

ennek ellentéte azonban jellemző a függetlenséget preferáló és a tetteikkel a múltra reflektáló, 

jövőbe nem tekintő fiatalokra, akik birtoklandó tárgyakat soroltak anyagi szükségleteikre 

utalva. 

Ugyane logika mentén magyarázható az „erő”, az „érték” és a „tisztelet” fogalmának 

konzisztensen különböző értelmezése az inkább kötődést preferáló, azaz a dimenzió függés 

végpontja felé hajló, illetve az inkább függetlenséget fontosnak tartó fiatalok között. Az „erő” 

fogalom alatt elsőként értelmezhető tartalmak a fizikai, testi és a lelki, szellemi erő. Azok a 

fiatalok, akik az alkalmazkodást mint értéket fogalmazták meg, egyúttal pedig az emberi 

kapcsolatok és a kötődés fontosságát hangsúlyozták, az erő jelentése alatt elsősorban a lelki 

erőt értették és azt tartották becsülendőnek. Az együttélés alapszabálya az alkalmazkodni 

tudás, ehhez pedig lelki erőre van szükség. Ezzel ellentétben azok a fiatalok, akik egyébként 

az ellenállást tekineték értéknek az alkalmazkodással szemben, és akik függetlenségüket és 

személyes szabadságukat tartották mindenekelőtt állónak, a fizikai, testi erőt jelenítették meg 

a becsülendő erő fogalma mögött. Az erő fizikai erőként értelmezve a társadalmi, együttélési 

szabályok érvényvesztésével jár, azonban a behódolás megtagadásához és az ellenálláshoz 

elsősorban erre a fajta erőre van szükség. 

Az „érték” fogalom értelmezése, hasonlóan az erő jelentéséhez, két egymástól jól 

elkülöníthető nézetről árulkodik: a fiatalok vagy az emberi életre általánosan vonatkoztatták a 

fogalmat, vagy egyéni életükön belüli preferenciákként értelmezték aszerint, hogy az egyéni 

autonómiájukat, vagy az emberi kapcsolataikat állították fókuszba, s hogy melyik fontosságát 

hangsúlyozták inkább. 

A „tisztelet” mások méltánylását jelenti, vagy másoknak való behódolásként 

értelmeződik. A szociális közeg felé pozitívan viszonyuló fiatalok számára a tisztelet egy 

pozitív érzés, amely alatt mások értékeinek elismerése áll, míg a szociális közeget elutasító, 

egyéni autonómiájukat örökké féltő fiatalok, akik szociális közegük felé negatív érzelmekkel 

viszonyulnak, a megalázkodást vélik felfedezni a tisztelet fogalma mögött - s mint ilyet, 

elutasítják.  
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 Tipikus életutak 
 

Annak alapján, hogy a veszélyeztető tényezők az életút során mikor, milyen 

sorrendben fordulnak elő, a reakciók és az események láncolatát figyelve tipikus életutakról 

lehet beszélni, olyan „sémákról”, amelyek a teljes élettörténetek vázaiban felismerhetők. 

Jelen empirikus kutatásban négyféle jellegzetes mintázat rajzolódott ki, amelyek közül három 

párhuzamba állítható a Loebel és munkatársai23 által felvázolt életút-típussal. 

 

1. Az elhanyagolás generálta spirál. 

Ha a családban a gyermekre nem összpontosul elegendő figyelem és nem kapja meg 

az egészséges mértékű gondoskodást és törődést, magára utalttá válik. A nevelés és szerető 

visszaigazolás híján a gyermek az iskolában motiválatlan, kudarcélmények érik. Kényszer és 

motiváció híján az iskolai kötelezettségeinek nem tesz eleget, egyre gyakrabban kerüli az 

iskolát. Az iskolaidőt utcán, köztereken tölti, gengekhez, deviáns kortárscsoporthoz 

csatlakozik, s egy sajátos szubkultúra értékeit veszi át és kezdi követni. Jelentősebb 

környezeti változás vagy fordulópont híján útja a kisebb lopásoktól és garázdaságoktól az 

éjszakai életbe való bekapcsolódáson és az ezzel együtt járó drogozáshoz való hozzászokáson 

keresztül az egyre nagyobb tételekben és mértékben történő illegális pénzszerzés és egyéb 

kriminális devianciák felé halad. A gyermekvédelmi beavatkozás az ilyen úton haladó fiatalok 

esetében nem jellemző. 

A bűnelkövető magatartást elősegíti, ha a pre-kriminális (és kriminális) tettek 

kontollálatlanok és következmény nélküliek maradnak. Így a diszfunkcionális család és 

megbomlott kötelékek, illetve az intézményi kontroll gyengeségének, vagy hatástalanságának 

kombinációja elősegíti a kriminális deviancia előfordulását24. Emellett a negatív 

életesemények egymás utáni hatása az elkövetővé válás esélyét egyre inkább növelik: egy 

deviáns gyerekeknek például eleve nagyobb esélye van egy rossz hírű iskolába kerülni25.  

                                                 
23 Loeber R, Wung P, Keenan K, et al. (1993): Developmental pathways in disruptive child behavior. 

Development and Psychopatology, Vol. 5, pp. 103-133. Hivatkozta: Farrington & Loeber, 2000. 
24 Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., Earls, F. (1997): Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of 

collective efficacy. Science, Vol. 277, No. 5328, pp. 919–924. Hivatkozta: Loeber, Farrington, Petechuk, 2003. 
25 Farrington et al. 2006. 
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A gyermek elhanyagolásával mint veszélyeztetéssel induló életesemény-spirállal 

párhuzamba állítható az ún. „fedett életút” (covert pathway)26, amelyet a kisebb súlyú 

devianciák megjelenését követő egyre súlyosabbá váló fokozatos átmenet jellemez. Kisebb 

bolti lopásokkal és hazugságokkal kezdődik, majd egyre súlyosabb anyagi károkozássá 

fokozódik, végül nagymértékű vagyon elleni bűncselekményben csúcsosodik ki.  

 

2. A családon belüli bántalmazásból fakadó veszélyeztetettség továbbgyűrűzése. 

A családban a fizikai erőszak dominál, ez a fő konfliktusmegoldó eszköz és 

feszültséglevezetés egyben. Gyakori, hogy alkoholproblémákkal, alkoholizáló életformával 

párosul. A gyermek a családi közegben teljes mértékben kiszolgáltatott a terrorizáló 

személlyel vagy személyekkel szemben, akik bántalmazása nem feltétlen a gyermekre irányul 

közvetlenül, hanem sok esetben a gyermek által szeretett személyre (is). A folyamatos félelem 

és frusztráció az iskolai relatív nyugodt és stresszmentes közegben agresszíót, erőszakos 

magatartást vált ki belőle, melynek hatására korcsoportjában, osztálytársai körében 

kiközösítik, kudarcok érik. Iskolakerüléssel válaszol, s további életútja alakulását nagy 

részben meghatározza környezete, gondviselői és tanárai reakciója. Ezekben az általam 

vizsgált esetekben a gyermekvédelmi beavatkozás gyakrabban fordul elő, s jelentős a 

kriminalizálódástól megóvó hatása. Azonban a további bántalmazás megakadályozásában, 

vagyis közvetlen gyermekvédelmi szempontból hatásfoka csekély. Amennyiben a 

gyermekvédelmi beavatkozás elmarad vagy hatástalan, valószínűleg az erőszakos 

kriminalitásba torkollik a fiatal útja. 

A családi erőszakkal és bántalmazással kezdődő életút-típus hasonló az ún. „nyílt 

úthoz” (overt pathway), amelynek jellegzetessége, hogy a fiatal első, korai életkorban 

megjelenő deviánsnak nevezhető magatartásformája erőszakos jellegű. A kezdeti kisebb 

agresszív megnyilvánulásokat fizikai erőszak és verekedések követik, végül egyre súlyosabb 

erőszakos cselekményekhez vezet. 

 

3. A túlkorlátozó nevelés, majd drasztikus váltás: a nevelés megszakadásából eredő 

veszélyeztető spirál. 

A gyermeknevelés félreértelmezéséből fakadóan a gyermekkort meghatározó élmény a 

túlzott szülői - jellemzően apai - szigor, amelyet megszégyenítések, durva fenyítések, mind 

                                                 
26 Loeber R, Wung P, Keenan K, et al (1993): Developmental pathways in disruptive child behavior. 

Development and Psychopatology, Vol. 5, pp. 103-133. Hivatkozta: Farrington & Loeber, 2000. 
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fizikai, mind érzelmi bántalmazás kísér. A gyermek/fiatal nem képes megfelelni nevelőjének, 

megértésről és elfogadásról viszont nem beszélhetünk, a családi közegben a rideg, elutasító 

szülői attitűd a meghatározó. Ezt követően hirtelen baleset vagy más tragédia, haláleset 

következtében a megfélemlítés és a terror abbamarad, a gyermek/fiatal felszabadul. Ezt 

követően éles váltás következik be az őt körülvevő nevelés, figyelem és fegyelmezés 

technikáiban és mértékében, ennek hatására pedig viselkedése is az ellentétébe csap át. A 

megszűnő kényszerítések és követelmények hatására elfordul az addig megfélemlítés hatására 

látszólag átvett és követett értékektől és preferenciáktól, érzelmi elfordulással és lázadó 

magatartással reagál a helyzetre. Jellemzően gengekhez csapódik, kisebb kriminális 

devianciákat kezd elkövetni, ezzel párhuzamosan pedig elfordul az iskolától. Ezeknél a 

fiataloknál a környezet reakciója erősen befolyásolja a későbbi életút alakulását. A gyors 

gyermekvédelmi beavatkozás esetén a fiatal veszélyeztetettsége megszüntethető, a 

beavatkozás hatásfoka ebben az esetben jó. 

Az ezzel párhuzamba állítható életutat Loebel és munkatársai a „tekintélykonfliktus 

útjának”nevezik (authority conflict pathway). A gyermek tizenkét éves korát megelőző 

viselkedését először makacs, önfejű viselkedés jellemzi, amelyet később szökés és 

iskolakerülés követ. Deviáns cselekedeteit az autoritással szembeni dac és a lázadás motiválja.  

 

4. Mélyszegénység: a megélhetési gondokból eredő problémák és az ezt követő változás 

feldolgozatlansága. 

A család mélyszegénységben, gyakran szegregáltan él, a szülők iskolai végzettsége 

alacsony, a munkalehetőségek korlátozottak vagy egyáltalán nincsenek. Az egzisztenciális 

fenyegetettség folyamatos, s ez rányomja bélyegét a család mindennapjaira, beleértve a 

családi kapcsolatokat is. Az állandó feszültség és frusztráció, bizonytalanság és 

elkeseredettség miatt a gyermeknek nem jut elég gondoskodó figyelem, türelem, törődés. 

Ennek hatása az iskolában a gyermek erőszakos, agresszív magatartásában nyilvánul meg. A 

sorozatos konfliktusok hatására és a gyermek családjának rossz körülményeire reagálva a 

gyermekvédelmi rendszer drasztikusan beavatkozik: vagy a gyermek kiemelésével, vagy 

javító-nevelő intézetbe küldéssel, vagy iskolaváltásra kényszeríti, amelynek hatására az addig 

túlzottan is megengedő, elhanyagoló közegből egy fegyelmezésre összpontosító nevelő 

közegbe kerül a fiatal (jellemzően kiskamasz). A túlzott szigort nem viseli, megszökik. 

Gengekhez, deviáns kortársakhoz csapódva a drog, a verekedés, majd az iskola végleges 

elhagyása és a lopás, betörés válnak meghatározóvá hétköznapjaiban, valamint az örökös 

menekülés a hatóságok elől. Ezekben az esetekben (az akkor még gyermekcipőben járó és 
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diszfunkcionálisan működő) gyermekvédelmi beavatkozás kifejezetten jellemző, sőt, 

meghatározó, azonban a családi ártalmak hatására magatartászavarossá vált kiskamasszal 

szemben a szakellátás eszköztelen, ezért a beavatkozás jellemzően a kívánttal ellentétes hatást 

vált ki. 

Ez az életút-típus nagymintás felmérések kutatási eredményeiben is megjelenik. A 

közeli rokonságban megtalálható mélyszegénység esetén az antiszociális magatartás 

kialakulása bizonyítottan valószínűbb27. A felnőttkorban is bűnözői életformát folytató 

elkövetők jellemzői között pedig azt találták, hogy gyakran mélyszegénységben, 

diszfunkcionális családban nőnek fel, felmenőik között gyakran előfordul a kriminális 

előélet28.  

 
Összességében az egyes rizikófaktorokkal szembeni fogékonyság az életkorral együtt 

változik29. A hatodik életév előtt a neuropszichológiai sajátosságok, a rossz szülői módszerek 

és a strukturális szocio-ökonómiai hátrányok jelentik a veszélyeztetettség legfontosabb 

forrásait. Hat és tizenkét éves kor között a családi és lakókörnyezeti tényezők, tizenkét és 

tizennyolc éves kor között pedig az iskolai és kortárscsoport faktorok válnak meghatározóvá.  

 

Korábbi kutatási eredmények és saját empirikus kutatásom általánosítható 

megállapításait igyekeztem az utolsó fejezetben vázolni. Mivel az általam végzett vizsgálat 

kvalitatív módszertannal, kis elemszámú mintán zajlott, így az egyes jellegzetes kockázati és 

protektív tényezők, életút-típusok tényleges előfordulási gyakorisága nem állapítható meg. 

Éppen ezért érdemesnek és fontosnak tartom a jövőben a hipotéziseket nagyszámú mintán, 

kvantitatív módszerekkel megvizsgálni az előfordulási gyakoriságok feltérképezése 

érdekében. 

 
 
 

                                                 
27 Catalano, R. F. & Hawkins, J. D. (1996): The social development model: A theory of antisocial behavior. In 

Delinquency and Crime: Current Theories, (ed.) J. D. Hawkins. New York, NY: Cambridge University Press, pp. 

149–197. Hivatkozta: Loeber, Farrington, Petechuk, 2003. 
28 Werner & Smith, 2001. 
29 Thornberry, Terence P. & M. D. Krohn (2005): Applying Interactional Theory to the Explanation of 

Continuity and Change in Antisocial Behaviour. In D. P. Farrington (ed.) Integrated Developmental and Life-

Course Theories of Offending. New Brunswick, NJ: Transaction, pp. 183-209. Hivatkozta: Borbíró, 2011. 
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