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Nem minden Mohikán Indián?  
A galeri-bűnözés történeti és kriminológiai aspektusai

A bűnözés szocialista kori értelmezései sok esetben rendkívül terhelt jelen-
tésréteggel bírnak a társadalomtudomány számára. Könnyebb azon tisztán 
ideológiai fogalmak értelmezése (izgatás, üzérkedés), amelyeket a rendszer-
váltás utáni rendészeti és jogi szaknyelv már kizárt a saját szövegvalóságából, 
viszont nehezebb a helyzet, amennyiben inkább praktikus vagy sajátos szer-
vezeti logikai célokból fakadóan szüle�ek és maradtak meg egyes fogalmak 
(cigánybűnözés). A következőkben egy olyan fogalmat, a galeribűnözést fo-
gom elemezni, amely a fentebb említe� két csoport határvonalán található. 
Az első csoporthoz tartozik, amennyiben a szocialista időszak rendészeti 
fogalomrendszerének terméke, azonban a második csoporthoz is tartozik, 
mivel a mai napig rendre felmerül a kriminológiai szakirodalomban és a mé-
diában is, mint létező és nem csupán a szocialista korszak idejére kreált foga-
lom. Sajátos határhelyzeti létezését azért kívánom elemezni, hogy rávilágít-
hassunk milyen eltérő, feltételezhető normaképzeteken keresztül közelít a 
történe�udomány és a kriminológiai gondolkodás látszólag ugyanarra a stig-
mának tekinthető fogalomra, amelyet galeribűnözésként ismerünk.

Kó József kriminológus megállapítása szerint a galeri fogalma 1956 és 
1975 közö� léteze�, elsősorban a magyar bűnüldözéssel kapcsolatos iroda-
lomban.1 Használatát az akkor ellenforradalomként lá�atni kívánt időszak 
meggyengülő szocialista államhatalmának megerősödési vágya idézte elő, 
amikor a politikailag ellenálló, a fennálló törvényeket és szabályokat sértő 
csoportosulások létrejö�ek. Ugyanakkor már az 1956-os forradalmat meg-
előzően is találunk példát a fogalom használatára: Vidor Miklós, a második 
világháborút követően indult Újhold-nemzedék költője használta az 1954-
ben megjelent Szökőár című i�úsági regényében. Tinédzser �atalok a háború 

1  Kó József: A magyarországi galeri bűnözés néhány jellemzője In: Gábor Kálmán (szerk.): 
Társadalmi átalakulás és i�úság. A szabadság mint esély? Belvedere Meridionale, Szeged 2000, 
274.
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utáni Budapesten bandába verődnek, noha jelentős különbségek �gyelhető-
ek meg a �atal focista, az úri középosztály tagja és a külvárosi melósgyerek 
közö� társadalmi státuszukat tekintve. A könyvben Jocó, a szégyenlős melós 
gyerek tépelődik azon egy buli alkalmával, hogy miként kellene a parke� 
legszebb nőjét kihúzni a tömegből és úgy táncolni vele, hogy az egész galeri 
láthassa. Végül arra jut, ez a gyávaság az oka, amiért nem néz fel rá senki sem.2

A regényben vázolt i�úkori csoportosulás a második világháború egy tra-
gikus következményeként van lá�atva, ám a szó már az 1900-ben kiado� 
A magyar tolvajnyelv szótára című lexikonban is megtalálható „tolvajtársaság” 
értelemben, „hol különféle tolvajfajták vannak jelen.”3

A fenti példák arra mutatnak rá, hogy a galeri mint normasértő cselekmé-
nyeket elkövető �atalokból álló csoportosulás direkt politikai kényszerek 
nélkül is léteze�, ahogy a deprivált státuszban lévő városi �atalok esetében 
előfordul a bandába verődés szándéka, függetlenül az ado� államhatalom 
rendészeti politikájától. A különböző címkék ala� (gang, banda, galeri) lé-
nyegében ugyanazt az informálisan működő szerveze� tevékenységet érthet-
jük, ami a modern város sajátja. A szocializmustól eltérő rendszerekben is 
kihívást jelentenek az urbanizált valóság mindennapjai számára, illetve a he-
lyi vagy állami szintű hatalom sok esetben fel is használja őket saját céljainak 
kielégítésére.4

A galeri sem kifejezésként, sem tevékenységi formaként nem eredeztethe-
tő a szocialista államberendezkedés sajátos működéséből, így a további kérdés 
az, vajon milyen új, másfajta minőséget kapo� ez szó 1956 után? Miként 
válhato� stigmává egy diszkurzív szinten magát igazságos társadalomként 
felmutató szocialista rendszerben?

A szocialista valóság számára a galeri társadalmi problémaként az 1956-os 
forralom idején, illetve azt követően jelent meg. Az egyik, ha nem az első a 
rózsadombi galeri volt. A Belügyi Szemlében Fenyvesi István rendőr százados 
számolt be hét évvel az eset után arról, hogy 1958 telének végén �atalok le-
fegyvereztek egy rendőrtisztet. Dobtáras géppuskával autóba kényszeríte�ék, 
majd a II. kerületi akkori Ságvári-ligetbe (a mai Szépjuhászné) vi�ék, ahol a 

2  Vidor Miklós: Szökőár. Szépirodalmi, Budapest 1954, 221.
3  Jenő Sándor – Vető Imre: A magyar tolvajnyelv szótára. Bárd János nyomdája, Budapest 
1900, 71.
4  Martin Sánchez Jankowski: Islands in the Streets. Gangs adn American Urban History. Uni-
versity of California Press, Los Angeles 1991, 219–223.
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rendőr családjára való hivatkozása mia� elálltak a kivégzéstől, ám megfenye-
ge�ék és iratait elve�ék.

Ezekben a napokban több eltűnt autóról érkeze� bejelentés, amit később 
hasonló motorikus hibákkal találtak meg a városban. A rendőrök úgy vélték, 
hogy a korábban elfogo� és egy évre (három év felfüggesztéssel) ítélt Mans-
feld Péter és társai állhatnak az ügy mögö�. Miután a rendőrök elfogták, ki-
hallga�ák a bűnözőcsoport létrejö�ének okait kutatva. Mansfeldék a forra-
dalom eltiprása ellen indíto�ák akciójukat. A forradalmi tevékenység mia� 
börtönben ülő Mansfeld sógorát akarták volna kiszabadítani. Elmondásuk 
szerint forradalmi csoportot akartak létrehozni egy újabb forradalom kirob-
bantása érdekében, arra számítva, hogy tevékenységük hatására az ország más 
részein is fegyvert fognak az emberek.5

A galeri belügyi nyilvánosságban történő második felbukkanása egy más 
típusú elkövetői kört és motivációs há�eret sejtet. Az Egy kisközségi „galeri” 
felszámolása című munkában arról számolnak be, hogy a Celldömölki Járási 
Rendőrkapitányságon öt főből álló csoport ellen nyomoztak, akik megerő-
szakolták egy gyermeko�hon 21 éves nevelőjét. A nyomozás során kiderült, 
hogy a sérte� szerelmi kapcsolatban volt az egyik elkövetővel, aki egyébként 
a galeri feje is volt. A nyomozók kihallga�ák az elkövetőket a csoportosulá-
sukkal kapcsolatban, amelyet a galeri vezetője szerint „egymás megvédése és 
közös szórakozások”6 szervezése mia� hoztak létre. A galeri működéséről 
senkit sem tájékozta�ak és a rendőrségnek a tagok nem is voltak hajlandóak 
semmit elárulni tevékenységükről. Csoportjuk nevét („Fekete Félhold Ban-
dája”) is a vezetőtől lehete� megtudni. Kihallgatásuk és levelezéseik ellenőr-
zése alkalmával derültek ki saját, ponyvaregényekből átve� neveik, mint Jack, 
Jumbo vagy Bill. Az egyik galeri-tag a vezetővel együ� rövid ideig Budapesten 
tartózkodo�, onnan hallo�ak a fővárosi Alvarez-galeriről, amely már komo-
lyabb bűncselekményeket is elkövete�.

5  Fenyvesi István: A rózsadombi galeri felszámolása. Belügyi Szemle, 1965. 9. sz. 86–92. Azért 
tartom a galeri értelmezéséhez hasznosnak a belügyi nyilvánosságot, mert így kevésbé „kérhetők 
számon” rajtam a média egyes hatásai, ideologikus konfabulációi, amelyeket a galeri történe�u-
dományi értelmezésénél gyakorta felmerülnek. Emelle� a Belügyi Szemlében olyan ügyek is 
megjelennek, amelyekbe a szélesebb nyilvánosság számára ilyen részletes tájékoztatást nem 
engedne az államhatalom.
6  Dr. Szabó Kálmán – Dr. Kelemen István: Egy kisközségi „galeri” felszámolása. Belügyi Szem-
le, 1963. 4. sz. 113–117.
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A két esetben két eltérő társadalmi helyzetű és motivációval rendelkező 
csoportosulásról beszélhetünk. Amíg a fővárosiak sokkal inkább lázadó sze-
mélyek voltak, addig a vidékiek esetében inkább ideológia nélküli bűnelkö-
vetésről lehete� szó, ám mindke�őt galeriként azonosíto�a az államhatalom.

A korábban említe� Mansfeld Péter és társai által képviselt galeri szemlé-
lethez hasonlíto� az ún. „belvárosi-galeri”, amely ellen az 1960-as évek dere-
kán a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozo�, s tagjait felforgató tevé-
kenységgel gyanúsíto�a. A korábban is rendőri �gyelmeztetésben részesült 
�atalok titkosan sokszorosíto� „ellenséges tartalmú verseket”7 körözte�ek 
egymás közö�. A nyomozás vezetője számára teljesen érthetetlen volt, hogy 
egyetlen vendéglátóipari-egység pincérének sem tűnt fel a �atalok radikális 
politizálása, sőt az ilyen helyek nyilvánossága a lehetséges tanúk közömbös-
sége mia� inkább hátrálta�a a nyomozást. Ezeket részben azért is említhe�e 
a nyomozó, mert olyan vádakkal szemben védekezik a szövegben, minthogy 
ez a galeri „egyesek szerint” a rendőrség „»szeme lá�ára« garázdálkodo�”.8 
A szövegben hivatalosan a garázdaság jelenik meg, mint büntetőjogilag érté-
kelt tényállás, ám ennek felszámolása érdekében végze� operatív munka (a 
különböző személyi körök meg�gyelése, házibulik ellenőrzése) arról árulko-
dik, hogy a valódi veszélyt az izgató és ellenséges tartalmúnak feltüntete� 
irodalom népszerűsítése jelente�e a hatóság számára. A vizsgálati módszerek 
segítségével arra juto�ak, hogy legalább 8–10 galeri működik, amelyeknek 
mind vannak külön „ideológiai-politikai hangadóik.”9 A vezetőket a rendőrség 
korábban már büntete� személyekkel azonosíto�a, akiknek szüleit a háború 
elő�i arisztokrácia és vagyonosabb rétegek tagjainak tekinte�e a rendőrség, 
és akiket szüleik nem engedtek kevés pénzért dolgozni, hanem inkább anya-
gilag támoga�ák gyermeküket. A nyomozó ideológiailag kötö� portrérajzo-
kat ado� a galerik vezetőiről, azonban a tilto� határátlépésen, üzérkedésen 
és izgatáson kívüli, erőszakos vagyoni elleni bűncselekményekkel nem gya-
núsíto�a őket. Az üzérkedést és tilto� szerencsejátékot is külföldi utazásokból 
és ékszerek áruba bocsátásából tudták �nanszírozni. A szöveg majd minden 
galeri-vezetőről kiemeli, hogy politikailag elköteleze�en támadta a fennálló 
rendszert, sőt egyesek náci jelvényeket is hordtak magukon. A nyomozó leg-

7  Szendrő Sándor: A „belvárosi-galeri” bűnöző tevékenysége: galeribűnözés. Belügyi Szemle, 
1966. 10. sz. 83.
8  Uo., 83.
9  Uo., 84.
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nagyobb problémának más �atalok ideológiai befolyásolását tarto�a, mivel 
vizsgálata szerint a letartóztato� személyek előszerete�el olvasták a Mein 
Kampf-ot, énekeltek a rendőr által székely fasisztának tarto� indulókat a Met-
ro Klubban és a Bercsényi utcai klubban. A rendőr értékelése szerint teljesen 
magukévá te�ék az amerikai fasiszta ideológiát, aminek köszönhető, hogy 
külföldi afrikai diákokat támadtak meg a Marx Károly Közgazdasági Egyetem 
elő�.10 Különböző gyógyszereket használtak, valamint szabad szexuális tano-
kat hirde�ek. A rendőr szerint nagyon tanulságos és fontos volt az ügy feldol-
gozása, mivel ezek a személyek egyáltalán nem dolgoztak, sőt tagadták a 
munka értelmét, amivel lényegében a szovjet világszemléletet támadták.

Szendrő többször utalt cikkében arra, hogy az általa vizsgált ügyre rend-
kívül hasonlít a Kalef, a Moszkva téri galeri, amellyel szemben hasonló meg-
�gyelési és más operatív technikákat (ügynököket) kelle� felhasználni a ban-
da felbomlasztása érdekében. A szerző BRFK belső reakció elleni, III/III-as 
osztályvezető-helye�ese volt a nyomozás idején. A Kale�el foglalkozo� a 
BRFK III/III-a, i�úságvédelemmel és III/III-b, kulturális terüle�el foglalko-
zó alosztálya is. Az utóbbin dolgozo� Szebeni Sándor rendőr százados, aki 
1964-ben beszámolt a „Budán a Moszkva téren »Kalef« cím ala�, a Belvá-
rosban a Váci utcában a Kedves és Anna preszó körül kialakult két nagyobb, 
�atal” csoportosulásról, amely „magába szívja a budapesti nagy- és közép-
polgárság �ait.”11 A BRFK III/III-b alosztálya az i�úságvédelemtől teljes egé-
szében átve�e az ügyet, egyrészt mivel a galeri tagjai o� működtek, ahol akkor 
az Illés, a Scampolo és az Atlantisz zenekarok léptek fel, másrészt a hatóság 
által alkalmazo� ügynök úgy vélte, „jellemző erre a társaságra az igen magas 
szintű irodalmi, művészeti, zenei, politikai műveltségük”.12 Az államhatalom 
számára épp ez számíto� veszélyesnek. Jellemző példa erre, amikor a II. ke-
rületi nyomozók házkutatást tarto�ak az egyik galeritagnál egy orkánkabát 
mia�, ám csak több idegen nyelven írt könyvet és levelezést foglaltak le.13

A galeriben működő hálózati személyek tartótisztjüknek ado� beszámo-
lóiból kiderül, hogy a köztörvényes bűncselekmények igen ritkák és egyálta-
lán nem voltak fajsúlyosak. Egy-két tagnak kedvelt szórakozása volt, hogy a 

10  Uo., 87.
11  Markó György: A Kalef. A moszkva téri galeri 1964–1965. XX. század Intézet, Budapest 
2005, 11.
12  Uo.,13.
13  Uo., 57.



208 B e z s e n y i  Ta m á s

Bercsényi utcai klubban megjátszva a részeget megpróbálták kifosztani az 
őrizetlenül hagyo� táskákat, de több esetben lebuktak a lehetséges károsultak 
elő�.14 Ugyanezen a helyen egy alkalommal verekedés tört ki, ami jól rámu-
tato� a galeri tagjainak társadalmi státuszára. Az egyik hálózati személy, Agár-
di ügynök így számol be az egyik estéről: „A rendezvényen a megszoko� 
társaságon kívül részt ve� egy idegen, úgy tudom erzsébeti társaság, akik 
munkás�atal külsővel rendelkeztek… A terem másik sarkában voltam, ami-
kor elkezdődö� a verekedés, amit [egy belvárosi és két Kalefos] provokáltak, 
sőt kezdtek el azon az alapon, hogy prolik miért jönnek a Bercsényibe és ha 
jönnek, akkor táncoljanak rendesen és hordjanak rendes frizurát.”15 A galeri 
egy másik leütö� (ügynökként működő) tagja is megerősíte�e, hogy idegen 
bandával került a csoportjuk összetűzésbe.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a belvárosi galeri és a Kalef, ame-
lyek sokkal inkább intellektuális lázadásukkal vívták ki a rendszer �gyelmét, 
ne ismerhe�ek volna a fenti példában szereplő alacsonyabb társadalmi stá-
tuszú, pesterzsébeti munkás�atalokat. Csorba ügynök beszervezése után 
elárulja a tartótisztjének, hogy teljesen meg volt döbbenve a galeribe való 
bekerülése után, mivel a tagok ismertek Ferenc körúti �atalokat és a belvá-
rosi galeri tagjait is. Azonban a társadalmi és vélt intellektuális különbségek 
feltételezhetőek: a ferencvárosi, pesterzsébeti �atalokat azok deprivált stá-
tusza mia�, vagy nem megfelelő öltözékük okán egyértelműen kinézték a 
Kalefosok. A fenti idézetből is kiderül, hogy a megtámado� csoport sem az 
állam által elvárt, rendeze� viszonyok közö� élő munkásideált testesíte�e 
meg, hiszen a kinézetüket, hajukat ezért tudták kifogásolni. A verekedést 
követően pedig a Pest külső kerületéből származó munkásgyerekek jártak 
rosszabbul, mivel azokat, akiknek nem volt tagsági igazolványuk, végleg ki-
tilto�ák a klubból.16

A Kalef szellemi örökségéhez rendkívül hasonló csoportosulások léteze� 
még Budán, mint a Nagyfa galeri. Horváth Sándor történész a kádár-kori 
i�úsági lázadásról szóló kötetében kitüntete� szerepet szán a galeri működé-
sének és az államhatalom általi percepció történetének. Elképzelése szerint 
a galeriket a rendőrségi intézkedések, illetve az ennek hatására létrehozo� 
történetek teremte�ék meg. Nem gondolja valósnak a létezésük autonóm 

14  Uo., 61.
15  Uo., 62–63.
16  Uo., 63.
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lehetőségét, mivel érvelése szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 1960-
1961-ben elindíto� galeri-felszámoló akciója nyomán kezdtek ilyen csopor-
tok konstruálódni a hatalom számára. A rendőrök galerikről szóló összefog-
laló jelentéseiből kiderül, hogy véleményük szerint 1959-ben jö�ek létre ezek 
a csoportosulások, aminek csak szövegvalóság szintjén való létezőségét tá-
masztja alá Horváth ezen mondathoz fűzö� ironikus megjegyzése, miszerint: 
„(persze már egy évvel a felszámolás megindítása elő�)”17 A persze szó hasz-
nálatával érzékelteti, hogy nyilván úgy kell értelmezni a rendőrök szavait, 
hogy abból kiolvasható legyen egy korábban fenyegető helyzetre való véde-
kező stratégia megalkotása. Horváth pár monda�al később leszögezi, hogy 
„1976-tól nincsenek adatok az úgyneveze� galeribűnözésre”.18 Ez a dátum 
egy évvel későbbi időpont, mint amit Kó József kriminológus ado� meg a 
témába vágó cikkeiben.19 Ironikus módon éppen Kó azon írására hivatkozik 
Horváth a galeribűnözés megszűnéséről szóló állításában, amelyet Kó József 
más kriminológusokkal együ� egy rendszerváltás utáni empirikus kutatás 
alapján írt abból a célból, hogy amelle� érveljen: az 1990-es években tapasz-
talható, �atalkorúak által elkövete� bűncselekmények és az 1960-as évek 
galeribűnözése közö� kapcsolat fedezhető fel. Az 1956-os forradalmat köve-
tő átalakulás, majd a kádári konszolidáció első felére eső galerik működése a 
kutatók szerint hasznos összehasonlítási alapot nyújt a szocializmus felbom-
lását követően, a szűkülő munkaerő-piaci lehetőségek mia�i kiszolgáltato�-
ságban és az anómiás társadalmi léthelyzetben szocializálódó �atalkorúak 
normasértő tevékenységéhez.

Horváth a galerik konstruálását abban látja megtestesülni, hogy a ren-
dőrök lényegében csak akkor találtak galerit, amikor a felszámolásukra jelen-
tős erőket csoportosíto�ak, mint 1960-61-ben, illetve 1969-ben. Szerinte e 
ke�ő közö� a szisztematikus állami represszió hiányában nem működtek 
galerik, amit Molnár József galeribűnözésről íro� monográ�ájának egyik 
mondatával támaszt alá: a „tevékenység, amely az ellenforradalom körüli 
időkben számos tömegakcióban nyilvánult meg, az utóbbi időkben megszű-

17  Horváth Sándor: Kádár gyermekei. I�úsági lázadás a hatvanas években. Nyito� Könyvmű-
hely, Budapest 2009, 70.
18  Uo., 71.
19  Kó József – Münnich Iván – Németh Zsolt: A magyarországi galeribűnözés néhány jellem-
zője. In: Kriminológiai és kriminalisztikai évkönyv 1995. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanul-
mányok XXXII. kötet, IKVA, Budapest 1995, 156-172.; Kó: Id. mű 274–277.
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nőben van.”20 Molnár könyve azonban 1971-ben jelent meg és a hivatkozo� 
oldalon szereplő mondat olyan kontextusban szerepel, amelyben Molnár azt 
írja: „a galeri formációk társadalmi méretű megjelenése az 1950-es évek kö-
zepe tájára esik és váltakozó aktivitással napjainkig tart.”21 Molnár nem pusz-
tán az 1956-os események kikerülése érdekében fogalmazo� így, hanem ké-
sőbb egyértelműen leszögezte, hogy a galeri jelensége már az általa 
ellenforradalomnak nevezete� eseménysor elő� is léteze� (ezt támasztja alá 
egyébiránt a Vidor Miklós regényben szereplő történet és szóhasználat is). 
Horváth állítása, amely szerint az 1960-as évek eleji és végi galeri-ellenes fel-
lépések közö� nem voltak galerire utaló jegyek, tényszerűen nem fedik a 
rendőrség által detektált valóságot. A statisztika szerint 1961-ben valóban 
200 fele�i galeriről ado� számot a hatóság, ami 1962-1963-ra lecsökkent kb. 
70-80-ra, ám 1964-ben már javában 100 fele� volt. 1965-ben 167, majd 1966-
ban, amikor Horváth szerint nem alakultak újak, újra 200 fölé emelkede�: 
akkor 216 galerit tarto� nyilván a rendőrség, amiből 126-ot tekinte�ek egyér-
telműen bűnelkövető csoportosulásnak. 1967-re a szám ismét lecsökkent 
(139), majd 1968-ban újra több mint 200 galerit, pontosan 203-at tarto�ak 
nyilván, 1969-ben pedig 213-at, amelyből éppen annyit neveztek meg bűnel-
követőként, mint amennyit 1967-ben összesen regisztráltak.22

Az a galeri kép, amelyet Horváth általánosságban korabeli rendészeti vé-
leménynek minősít, az volt, hogy a galerik legnagyobb bűne a szabados élet-
mód. Ezt részben azért tudja Horváth állítani, mert a galeri fogalmának de�-
niálása körül rendkívül nagy problémák voltak, amelyeket ő teljes mértékben 
negligál. Már magának a fogalomnak az etimológiája is teljesen feltáratlan. 
Molnár József egy tőmondatban kijelenti, hogy a galeri szó „angol eredete 
közismert.”23 Ezt később Kó József, Münnich Iván és Németh Zsolt tanul-
mányukban bizonytalanságukat is elárulva átveszik, mondván: „a fogalom 
eredetét az angolszász kriminológiai irodalomig szokás visszavezetni. Vala-
honnan a „gang” kifejezés tájáról eredeztethető.”24

20  Molnár József: Galeribűnözés. Antiszociális �atalkori csoportok, �atalkori csoportos bűnözés. 
KJK, Budapest 1971, 336. 
21  Uo., 334.
22  Kó - Münnich – Németh: Id. mű, 161.
23  Molnár: Id. mű 334.
24  Kó – Münnich – Németh: Id. mű 159.
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A galeri szó azonban feltehetően nem az említe� angol szóból ered, már a 
szó alakjából következően sem, hanem sokkal közelebb áll az olasz börtön 
szóhoz. A nőnemű, la galera jelenti a börtönt a mai olaszban is, amely talán 
börtön viselt, vagy ehhez kapcsolódóan stigmatizált személy mellékjelentését 
vehe�e fel informálisan, így csoportra vonatkozva talán a többes szám hím-
nemű jelével, az i betűvel módosulhato�. Ám e fenti nyelvészeti gondolatkí-
sérlet sutasága is azt bizonyítja, hogy mennyire nem foglalkoztak eddig ezzel 
a kérdéssel, mintsem azt, hogy megtalálni vélem a szó biztos etimológiai hát-
terét. A szó jelentéstartalma sem volt egyébiránt egyértelműen megfogalmaz-
va. Horváth idézi Molnár de�níciós kísérletét, ami szerint: „a szó az azonosak 
vagy hasonlóak gyülekezését, együ�ességét hangsúlyozza, de társadalmi ki-
vetítődésében természetesen gazdagodik e terminológia eredeti értelme. 
Olyan hasonló személyek együ�eséről van szó, ahol az együ�esség a társa-
dalmi átlagnormáktól való eltérőség kifejezésére is alkalmas. Ezért a galeri 
kifejezéssel jelölt i�úkori csoportosulás már a puszta megjelöléssel negatív 
értékítéletet és problémafelvetést jelent.”25 A de�níció alapkoncepciója a 
népszerű latin közmondásra, a hasonló a hasonlónak örül (Similis simili gau-
det) elvén alapszik, ami sajnos nem visz közelebb, nem különíti el ezt a fajta 
társas kapcsolatot más típusúaktól. Az utolsó mondat igazából a legfontosabb 
és legtöbbet sejtető, amit eddig sajnos sem Horváth, sem a kriminológusok 
nem emeltek ki. Molnár ugyanis ebben és későbbi mondataiban is az 1960-as 
évek során a szubkultúra-elméletek részeként, Howard Becker munkásságá-
nak köszönhetően elterjedt címkézés-elméletre (labelling theory) re
ektál. 
A Horváth által idéze� de�níció ugyanis azzal folytatódik, hogy: „széles körű 
alkalmazása pedig olyan „címkézés”, amely a �atalkorúak játszó csoportjait 
és a valódi galerik megkülönböztetését teszik lehetetlenné.”26 Az idézetből 
kiolvashatóan Molnár nem te�e magáévá a címkézés-elmélet előfeltevéseit, 
azonban a képviselői által jelze� problémákat saját kutatásainak ismeretel-
méleti pozíciója szempontjából nem hagyta re
ektálatlanul. A címkézés el-
mélete ugyanis azt állítja, hogy a deprivált státuszban lévő személyeket bű-
nelkövetőként stigmatizálja a társadalom egy kisebb normasértés hatására, 
így sokkal inkább válik a későbbiekben bűnelkövetővé, mintsem azon társai, 

25  Molnár: Id. mű 334.
26  Uo.
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akiket felment bűnei alól a mikrokörnyezet vagy maga a bíróság társadalmi, 
vagyoni státuszának köszönhetően.27

Vagyis a címkézés-elméletet felhasználva abba a problémába ütközünk, 
hogy a stigmatizáció gesztusa önmagában in
álja a galerik jelentőségét és 
növeli az akként lá�ato� csoportok számát. Horváth a galerik létezését egyér-
telműen a hatóságok stigmatizáló erejének tudja be, így lényegében úgy véli, 
hogy a Nagyfa galerin (mint jól mediatizált eseten) keresztül be tudja mutat-
ni a galerik sajátosságait. Sajnos ezért a galerikről szóló ismere�erjesztő és 
irodalmi alkotásokat is a Nagyfa galerihez köti. Azonban Tolnai Kálmánnak, 
a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet igazgatójának alkotása nem a Nagy-
fa galeri irodalmi feldolgozása, és a főszereplő Mohikán sem egyezik meg a 
Nagyfa galeri szimbolikus alakjával, Indiánnal.28

Tolnai könyvéből kiderül, hogy a csoport után nyomozók a ferencvárosi 
vagy a pesterzsébeti rendőrségen dolgoznak, mivel az Üllői út közelében en-
nek a két kerületnek volt akkoriban kapitánysága. A könyvben szereplő sze-
mélyek a mai Határ út környékén lévő kiserdőben vertek tanyát, oda vi�ék a 
lopo� árut, valamint a kiválaszto� nőket.29 A rokonaik, szüleik a Népszínház 
utcában és a József körút közelében éltek. A csoportban volt egy roma szár-
mazású személy, akinek cigányságát a többiek elfogadták, sőt egyáltalán nem 
problematizálták, miközben a többségi társadalommal szemben ez hátrány-
ként tűnt fel számára. A könyv propaganda-ízűségét mutatja, hogy a történet 
pozitívan zárul: börtönbe kerülve a tagok egy része, különösen a roma �atal 
megjavul és visszailleszkedik a szocialista társadalomba. Mégis érdemes Mol-
nár József kutatásaira hivatkozni, aki 56 fővárosi galeri alapján azt találta, hogy 
azok döntő többsége munkásszármazású családból származik és rosszabb 
anyagi körülmények közö� élő családból jön, mint a kontrollcsoport tagjai.30 
A galerikről alkoto� Tolnai-kép emia� nem feltétlenül hamis, főként ha a 
Csalog Zsolt interjúkötetében szereplő, fegyveres rablásért elítélt Paál Gusz-
távval készült interjúra hivatkozunk, amelyben az alany ismerte a Nagyfa 
galeri tagjait és együ� bulizo� velük. Állítása szerint a Lőrincz L. László által 
írt „A nagy fa árnyékában” című kötet – amely valóban propagandisztikus 

27  Becker, Howard S.: Újragondolt címkézéselmélet In: Rácz József (szerk.): Devianciák. Be-
vezetés a devianciák szociológiájába. Új Mandátum, Budapest 2001, 121.
28  Tolnai Kálmán: Találkozás a galerivel (A Mohikán-galeri). Népszava, Budapest 1984.
29  Uo., 69.
30  Molnár: Id. mű 349.



Nem minden Mohikán Indián? A galeri-bűnözés történeti és kriminológiai aspektusai  213

módon a Nagyfa galerit dolgozta fel irodalmi formában – olyan hamis állítá-
sokat tartalmazo�, miszerint a galeri tagjai nőket erőszakoltak meg és bűn-
cselekményeket köve�ek el. Paál elmondása szerint éppen azért voltak dü-
hösek a Kacsáék, a Nagyfa galeri egyik meghatározó tagjai, „mert igen, volt 
olyan is, de az már a Mohikán galeri!”31

A Mohikán galeri létezését egyébként Fábry Sándor, az ismert komikus is 
megerősíti a vele készült életút-interjúban, ahol beszámol Mohikánnal való 
találkozásairól, akiről Paál Gusztáv nyilatkozatát követve egyértelműen állít-
ható, hogy bűnöző volt.32 Tolnai a Mohikán galeriről szóló könyvében To-
roczkó hadnagy és Gerlei százados szájába adva közli, hogy vannak ún. szelíd 
galerik, amelynek tagjai lényegében hippik. Csalog interjúalanya szintén 
művelt, alternatív életvezetési ötletekkel élő művészeknek tekinte�e a Nagy-
fa galeri tagjait. Magának Horváthnak az Indiánnal készült interjújából is ez 
derül ki, valamint Csörsz István korábbi életútinterjú-szerű regényéből, a 
„Sírig tartsd a pofád”-ból, ahol Zord Khánként szerepelteti Indiánt.33

Mindeközben a Belügyi Szemlében az 1960-as évek második felében és 
az 1970-es évek első felében szereplő, a Népstadion és a Népliget körül kép-
ződő galerikről szóló beszámolók konkrét ideológiát nélkülöző, normasértő 
tevékenységet folytató �atalkorú bandákról szóltak.34 Popper Péter a �atal-
korúak kriminális hajlamait elemző monográ�ájában hasonlóképpen, mint a 
bűnelkövető életmód elsajátítását segítő informális szerveződésekről beszél 
a galerikről.35

A tavaly bemutato� „Magyar hippik” című kiállításon szereplő, a Ká-
dár-korszakban az ellenkultúra éltetőiként alkotó művészek magukat galeri-
tagokként identi�kálták.36 Valójában azt lehet állítani, hogy éppen az az ér-

31  Csalog Zsolt: Fel a kezekkel. Maecenas, Budapest 1989, 32.
32  Propaganda. (TV2 műsora) Till A�ila interjúja Fábry Sándorral. 2012. június 14. (h�ps://
www.youtube.com/watch?v=2--1iYcOkts – ut. letöltés: 2016.02.19.)
33  Csörsz István: Sírig tartsd a pofád. I-II. Magvető, Budapest 1983, 11–43.
34  Konczer István - Csiba Istvánné: A népligeti galeri felszámolása a közrendvédelmi szolgá-
lat segítségével. Belügyi Szemle 1972. 7. sz. 91-95.; Romhányi Ferenc: A Népstadion környéki 
galeri bűncselekménysorozatának tanulságai. Belügyi Szemle 1970. 2. sz. 121–124.
35  Dr. Popper Péter: A kriminális személyiségzavar kialakulása. Akadémiai, Budapest 1970, 
114–115. 
36  Mezey András Golyó (szerk.): Magyar hippik. A hippi mozgalom és az underground művészet. 
Válogatás az 1960-as és 1970-es évek underground műveiből és korabeli felvételeiből. Karton, Buda-
pest 2014, 7–9.
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telmiségi csoport, amelynek volt szava, volt nyelve a hatalommal való 
diskurzushoz, használta fel ezt a stigmát, hogy ezáltal a hatalom igazságossá-
gába vete� hitet megkérdőjelezze, illetve önmagát a rendszeren kívüliként 
lá�assa. Viszont azokat a deprivált környezetben szocializálódo� �atalokat, 
akik veszélyes galeriket alkotva súlyos bűncselekményeket köve�ek el, saját 
alacsony társadalmi státuszuk némává te�e, s ők soha nem re
ektáltak úgy 
galeriségükre, hogy azt az utókor megismerhesse.


