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Bevezetés 

Az andragógia mint multidiszciplináris tudomány rokontudományokkal való kapcsolatának 

tárgyalásakor Csoma (2009) úgy fogalmaz, hogy az andragógia elméleti kibontakozásának 

folyamata több tudomány vonulatával fonódott össze, így felhasználta az antropológia 

aktuális eredményeit, szemléletét is. 

2014-ben szereztem meg andragógia alapdiplomámat felnőttképzési szervező 

szakirányon. E végzettség munkaerőpiaci kamatoztatásának első lépéseként a gyakorlati 

alkalmazások területén indultam el. Kutatási területem a büntetés-végrehajtási intézetekben 

szabadságvesztés-büntetésüket töltők reszocializációjának fejlesztése. Pillanatnyilag önkéntes 

felajánlással, segítőként igyekszem részt venni a fogvatartottak társadalomba történő 

visszavezetésében. Dolgozatomban, a kriminálandragógia és az antropológia kapcsolati 

pontjait keresve, az általam elképzelt, illetve részben már megvalósított alkalmazási 

lehetőséget tárgyalom. 

 

Közösségek, normák 

(Eriksen, 2006) azt írja, hogy az antropológia tudománya általában valamilyen helyi közösség 

életét vizsgálja. E közösségek adódhatnak a földrajzi viszonylatok következtében, de a 

társadalom más, speciális elrendeződéséből is származhat egy-egy vizsgálandó populáció. Az 

antropológia foglalkozik olyan rendszerek tanulmányozásával is, melyek határai 

bizonytalanok, s melyekre jellemző többek között a fluktuáció. Ilyen rendszernek tekintem a 

dolgozatom szempontjából említésre érdemes rendszert, a börtönök világát. 

Minden társadalom megállapítja a számára elfogadható és a közösség tagjai által 

betartandó normákat. Eriksen (2006) e normákkal kapcsolatban megjegyzi, hogy elfogadásuk 

nem jellemző a társadalmak minden tagjára. A normaszegők tetteit a hatalom szankcionálja –

e szankciók rendszerét a szerző a társadalmi ellenőrzés fogalmával írja le. A társadalmi 
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ellenőrzésnek kettős funkciója van, úm. a megelőzés, illetve a büntetés. A deviáns egyénekre 

jellemző, hogy nem kívánják viselni magatartásuk társadalmi következményeit. Bár 

személyes adatgyűjtésem során találkoztam olyan személyekkel, akik szabadságvesztés-

büntetésük ideje alatt a megváltozás lehetőségén gondolkoztak, de ehhez mindnyájan a külső 

segítség nélkülözhetetlenségéről nyilatkoztak. Kérdésemre, hogy lehetségesnek tartják-e a 

börtönbeli közösségen belül egymás támogatását, voltak, akik igenlő, és voltak, akik 

nemleges választ adtak, emellett elhangzott egy harmadik gondolat is, amely kritikusan 

közelített a segítő személy kompetenciái felé; lényegében azt fogalmazta meg, hogy meg kell 

válogatnunk, kitől fogadunk el tanácsot, hiszen a félrevezetettségre legalább akkora az esély, 

mint az egyenes út eszméjének befogadására. Fontosnak tartom, hogy andragógusi 

tevékenységem során a fogvatartottakkal történő kommunikációban, szakmai felkészültségem 

mellett, attitűdömön keresztül is olyan mintát mutassak, amely a társadalmi normák 

közvetítését személyes példamutatáson keresztül valósítja meg. 

 

Szocializáció 

Eriksen (2006) szerint „a szocializáció az a folyamat, amely által valaki a társadalom teljes 

jogú (kompetens) tagjává válik, vagyis megszerzi a szükséges tudást és képességeket ahhoz, 

hogy a társadalom részeként tevékenykedhessen.” (Eriksen, 2006. 84. o.) Cole és Cole (2006) 

a fejlődéslélektant a magzati kortól a serdülőkorig tárgyalja. Itt a szerzők különböző 

szocializációs lépcsőket fogalmaznak meg, melyeken az emberek fokozatosan elsajátítják a 

társadalom normáit, értékeit és ismereteit. Herskovits (2003) ugyanerre a társadalmasodás 

kifejezést használja. Szerinte az egyének kulturálódási kísérleteket tesznek, s ennek 

következtében magatartásuk lassan a megfontoltság szintjére lép. 

Már gyermekkorban megjelenik a nevelésben a büntetés és a jutalmazás módszere, 

melynek célja a társadalom normáinak elfogadtatása. Saját tapasztalatom, mely börtönviselt 
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férfiak nyilatkozatán alapszik, hogy a zárt intézményekben végbemegy egyfajta újabb 

szocializáció. Ez egy beilleszkedési folyamatot jelent, a „benti társadalomba” érkező egyén 

beilleszkedését. Herskovits (2003) szerint a társadalmakba történő beilleszkedés folyamatában 

megvalósul az egyén befogadása, melynek során az jogokat és kötelességeket kap. Ennek a 

szocializációnak a folyamatait tekintve, andragógusi gyakorlatomban igyekszem megkeresni 

azokat a pontokat, ahol az egyén az elsődleges társadalmi beilleszkedés során hiányokat 

szenvedett el, s annak a lehetőségét keresem, hogyan lehet e folyamatokat új dimenzióban, 

ezúttal hiánymentesen megélni. A fogvatartottak társadalomba történő visszavezetésének 

eszméjét, a beilleszkedés mozzanatait a fokozatosság elvén keresztül kívánom támogatni. 

 

Moralitás 

Taylor (1996) szerint az emberek olyan érzékkel rendelkeznek, amelynek köszönhetően meg 

tudják különböztetni a jót a rossztól. Ezt a szerző morális érzéknek nevezi, mely érzék intuitív 

alapokra épül. E megfogalmazás irányába az a kritikus szemléletmód vezette a 

gondolkodókat, amely szembe kívánt szállni az addig transzcendens irányvonalú 

gondolkodással, mi szerint az emberek annak fényében neveztek bizonyos dolgokat jónak 

vagy rossznak, hogy tartottak az isteni ítélkezés súlyától. A taylori definíció sokkal inkább 

földi és sokkal inkább az emberen belüli folyamatokra utal. Az újragondolt megfogalmazás 

szerint ugyanis a választás jó és rossz között mélyen, az emberi érzésekben születik. 

A börtönökben olyan személyek vannak elhelyezve, akik a múltban cselekvésük 

tekintetében a jó és rossz között helytelenül döntöttek. Az elítéltekkel folytatott 

beszélgetéseim során többször hallottam olyan megnyilatkozást, mely szerint az egykor jónak 

tartott dolgot később rossznak ítélték. Ebből arra következtetek, hogy az ember ugyanarról a 

dologról élete egyik szakaszában másképp vélekedhet, mint későbbi életfázisaiban. Amikor 

feltettem a fogvatartottak egy csoportjának a kérdést, képes-e az ember arra, hogy 
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megváltozzon, válaszaikban egybehangzóan e megváltozás lehetőségét fogalmazták meg. 

Érezhető volt az erkölcsi érzékenység aktivitása, az, hogy a megkérdezettek a válaszadáskor a 

jó és rossz átértékelésének folyamatában voltak. Azonban arra is felfigyeltem, hogy a 

moralitás nem csupán az egyén saját gondolatvilágán belül születik, ebben a külvilág hatásai 

is érvényesülnek. Ezt az elítéltek azon nyilatkozatára alapozom, amely szerint külső hatás 

nélkül soha senki nem képes változtatni szokásain, életvitelén. E kijelentésből azt a 

következtetést vonom le, hogy a társadalom segítsége nagymértékben előremozdíthatja a 

morális életvitel irányában történő gondolkodást. 

Taylor (1996) megerősíti, hogy „a moralitás valamilyen értelemben belülről szól” (Taylor, 

1996. 58. o.). A szerző szerint a cselekvés helyességének tényét akkor kezelhetjük 

realitásként, ha nem csak megtudjuk azt, mit helyes tenni, hanem egyúttal morális 

érzelmeinket a helyes cselekvés kivitelezésekor mintegy eszközt értelmezzük és használjuk. A 

kommunikációelmélet felől megközelítve: az intraperszonális struktúrák a különféle 

kommunikációs folyamatokban történő részvételt befolyásolják (Rosengren, 2004).  Amit 

Taylor (1996) a morális hangsúly fenti áthelyeződésének nevez, akkor jön létre, amikor az 

érzelmekkel történő kontaktus jelentőssé válik – ennek eredményeképpen válhat az egyén a 

társadalom annak normáit elfogadó tagjává. 

Véleményem szerint, a fogvatartottak morális viselkedése, a szabadulás utáni társadalmi 

részvételre fordítható képessége fejleszthető. Ehhez a morális gondolkodás közvetítését 

kívánom megvalósítani. E törekvések hatékonyságát a fogvatartottakkal történő foglalkozások 

rendszerességében látom. 

 

Etnicitás 

Eriksen (2006) azt feltételezi, hogy az egymáshoz közel elhelyezkedő és gyakran kapcsolatba 

lépő etnikai csoportok esetében minél hasonlóbbak e csoportok tagjai, annál inkább meg 
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akarják őrizni különbözőségüket. Feltételezi továbbá azt is, hogy az etnikai csoportok között 

feltétlen szükség van interakciókra, hiszen az egyének éppen a másokkal való 

kapcsolatteremtéssel lesznek képesek önmaguk felfedezésére. Eddigi börtönlátogatásaim 

során, melyeket kezdetben az ELTE PPK Kriminálandragógiai kurzusain Berényi Ildikó 

vezetésével végeztem, alkalmam volt olyan fogvatartottakkal beszélgetni, akik saját magukat 

nyíltan sorolták különböző etnikai csoportok tagjai közé. Ebből arra következtetek, hogy a 

fegyintézetekben egy helyen (akár közös zárkában) élnek különböző népcsoportokból 

származó egyének. Fiáth (2012) az etnikai alapú csoportképződést, valamint az identitás 

alakulását vizsgálva, a magyar börtönközösségben az etnicitáson belüli instabilitás képét látja. 

Személyes tapasztalata szerint az azelőtt lovári nyelven megszólaló fogvatartott egyszerre 

romungrónak nevezi magát, és ennek megfelelően egy magyarcigány rabtársával barátkozik. 

Egy másik esetben egy elítélt, aki zenészcigánynak tartja magát, úgy vélekedik, hogy az 

oláhcigányok nagyképűek arra, hogy ők tudnak cigányul beszélni, és lenézik őt, aki nem tud. 

Ugyanakkor megjegyzi, hogy van két oláhcigány barátja, akik nem nagyképűek, s ezért nem 

tekinti őket oláhcigányoknak. Azt is mondja a fogvatartott, hogy a magyarokkal szívesebben 

van egy zárkában, ugyanis velük kedvezőbb környezetben érzi magát. Hozzáteszi, hogy a 

zárkákban a cigányok segítőkészebbek a magyaroknál, mert mindent elosztanak egymás közt, 

a magyarok pedig nem adnak a javaikból egymásnak. Fiáth (2012) szerint ezek az 

ellentmondások miatt szinte lehetetlen megfogalmazni, melyek az általánosságban 

legjellemzőbb tulajdonságai a börtönökben a különböző etnikai csoportból származóknak. 

Ettől függetlenül céljaim között szerepel, hogy a közös élettérben jelen lévő, különböző 

etnikai csoportokból származó elítéltek megtalálják a párbeszéd lehetőségét, ne ítélkezzenek 

egymás felett, továbbá erősödjön önmaguk és embertársaik elfogadása. 
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Elkülönítés a társadalomból 

 

A társadalom védelmét a diszfunkcionalitástól állami szinten végzik. Klaniczay (2003) olyan 

intézmények ez irányú feladatairól ír, mint a dologházak, az elmegyógyintézetek, a klinikák 

és a börtönök. Utóbbiak azon keresztül oldják meg a deviáns csoportok kezelését, hogy 

kirekesztik azokat a társadalomból. A bűnelkövetőkre szűkítve e csoportot, minden 

normasértő olyan zárt embercsoportba kerül, ahol a hatalom felügyelete alá helyezésük 

valósul meg, ahol a szakemberek igyekeznek végrehajtani a társadalomba történő 

visszavezetést, a reszocializációt. E folyamat kapcsán a szerző arra is utal, hogy a büntetés-

végrehajtás intézményrendszere kikísérletezi a „hatalom mikrofizikáját” (Klaniczay, 2003. 41. 

o.), vagyis olyan fegyelmező, illetve nevelő technikákat, amelyek az intézményi 

körülményeken kívüli világban végrehajtandó személyiség-befolyásolási célok támogatására 

is fordíthatók. A szerző megfogalmazásában az ilyen intézmények segítették az ember 

természetéről nyert tudás átalakulását egy olyan hatalommá, amely az emberek felett 

gyakorolható. Kriminálandragógiai munkám helyszíneit: a fogházakat, börtönöket és 

fegyházakat összességében olyan területnek tekintem, ahol a bebörtönzött személyek nem az 

általuk elkövetett bűn megtorlásául tartózkodnak, sokkal inkább lehetőségnek tartom e 

helyeket a gondolkodásra, a fejlődésre, és ezeken keresztül a társadalmi szerepvállalás felé 

történő orientálódásra. A társadalomtól történő elkülönítést csak átmeneti, szükséges 

intézkedésnek tartom. 

 

Nézőpontok 

 

Kriminálandragógiai vizsgálódásaim során, annak ellenére, hogy tudatosan cseppet sem 

követtem az antropológia szabályrendszerét, akarva-akaratlanul találkoztam a felvett adatok 
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közlésének émikus (a vizsgált személyek által megfogalmazott), illetve étikus (a vizsgálódó 

interpretációjában napvilágot látó) formái között feszülő különbséggel. Különösen zavaró 

volt, amikor nem tudtam eldönteni, melyik szinten fogalmazzam meg a tudomásomra jutott 

információkat. A fenti fogalompárról Eriksen (2006) azt írja, hogy egyik sem helyettesíthető a 

másikkal, tehát egészen más kép alakulhat ki a befogadóban az émikus, illetve az étikus 

szinten történő közlés hatására. Személyesen azt a problémát éltem meg, hogy nem tudtam 

biztosan állást foglalni sem a mellett, hogy az információt közlő személyek szó szerinti 

fogalmazását közöljem, sem amellett, hogy egyfajta jelentést adjak a tapasztaltakról kutatási 

naplóm készítésekor. A felvett adatok további (az egyik szintről a másikra történő váltás által 

megvalósítandó) feldolgozását megkönnyíti az olyan technikai eszközök használata, mint 

például a hangrögzítő berendezés, mely lehetőséget ad a hallottak újraértékelésére. Az írásos 

jegyzet készítése szintén célra vezethet, bár véleményem szerint, a beszéd közben fellelhető 

érzelmi töltöttség csak a hangrögzítésen keresztül adható vissza. Arra a kérdésre (egyben 

annak megválaszolására), hogy melyik nézőpont a helyes, Eriksen (2006) a következőn 

keresztül világít rá: nem az a lényeg, hogy a kutatónak vagy a vizsgált személynek van-e 

igaza, inkább az, hogy felismerjük, az e két látószögben elhelyezkedő személyek érdeklődése 

és felfogása közötti különbség jelenlétét. Szintén fontos, hogy a kutató a vizsgált társadalmon 

keresztül rá tudjon világítani más társadalmak bizonyos szempontjaira is, ezzel is bővítve a 

tudomány tudásbázisát. 

Számomra a nézőpontok elkülönítése azt a lehetőséget adja, hogy az andragógiai 

kutatások által gyűjtött információkat mindig a kutatás céljának legmegfelelőbb szemszögből 

mutathatom be. Az erre szentelt figyelem, véleményem szerint a kutatás minőségét növeli. 
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Összegzés 

 

Az antropológia megállapításainak támogató volta számomra nem kétséges az andragógiai 

gyakorlatban. Bizonyítottnak látom, hogy a felnőttek tanulásának, az oktatás és képzés 

szervezésének, a munkaerőpiaci részvétel megkönnyítésének, s nem utolsó sorban a 

társadalomból kiszakadt személyek reszocializációjának megvalósítása során az andragógus 

szakembereknek szükségük van a társtudományok támogatására. Az antropológia az emberi 

csoportok tanulmányozásán keresztül azzal nyújt tudományközi segítséget, hogy az 

andragógus, kutatásai során, a felnőttek kompetenciáinak fejlesztése érdekében 

előtanulmányokat tud végezni az antropológia szakirodalmi tudásbázisának használatával. 

Az antropológia és az andragógia találkozási pontjai tekintetében, a közösségek 

társadalmi szerepe, a társadalmi normák elfogadása az egyik legalapvetőbb szükséglete az 

emberiségnek. A társadalmi egyensúly iránti törekvés magába foglalja a társadalmi 

ellenőrzést is, vagyis a szankciók rendszerét, mellyel a hatalom igyekszik visszaállítani az 

emberek nagy többsége által elfogadható állapotokat. Hogy mikért foglalják el a társadalom 

tagjai a helyüket az emberek eme óriási közösségében, az a szocializáció különböző 

állomásain követhető nyomon. A társadalmasodás során értékek, normák kerülnek 

elsajátításra, miközben az emberekben az intuitív alapokra épülő moralitás is kialakul, 

amelynek köszönhetően meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Képesek együtt élni más 

etnikai csoportokból származókkal, bár az etnikai identitásban láthatók a bizonytalanság 

jegyei. A bizonytalanság megjelenik a magatartásban is, ami olykor normaszegéshez vezet. A 

normaszegés nem marad megválaszolatlanul, a társadalom nem engedi továbbcselekedni a 

bűnelkövetőket, kirekeszti, és felügyelet alá helyezi őket, s a fegyelmező technikákat aztán 

alkalmazza a büntető rendszeren kívüli területeken is. 
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A fenti jelenségek kutatója, vizsgálati eredményeit kellő megfontoltsággal és 

felelősséggel, a kutatás résztvevői által képviselt lehetséges nézőpontok figyelembe vételével 

kell, hogy közölje. Ehhez ismernie kell az említett nézőpontokat, valamint különbséget kell 

tudnia tenni e nézőpontok között. 

Az antropológia eredményeinek, szemléletvilágának tudományközi integrálásával az 

andragógia támogatott helyzetet élvez, hiszen olyan tapasztalati bázisra támaszkodhat, amely 

az emberekkel történő kommunikációt, a felnőttek kompetenciáinak fejlesztését gazdag 

gyakorlati és elméleti alapokkal támogatja. 
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