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Monostoriné Vass Anikó rendőr 
alezredessel beszélgettünk 
arról, vajon valóban így 
van-e.

– Más világban élünk? 
– Mindenképp. Ugrásszerű 
változásoknak voltunk 
szemtanúi az elmúlt évtize-
dekben. De hogy veszélye-
sebb, fenyegetőbb világban 
nőnének-e föl a mai gyere-

kek, bűnügyi statisztikákkal nem támasztható alá. Sőt, 
az elmúlt tíz évben folyamatos csökkenő tendencia 
figyelhető meg a kiskorúak ellen idegenek által elköve-
tett bejelentett bűncselekmények számában.

– A dolog optikája mégis az, hogy rút és veszélyes dol-
gok leselkednek a gyerekeinkre.
– Mi, szülők eleve úgy működünk, hogy túl félelmetes-
nek és bizonytalannak látjuk a világot, amibe a gyereke-
inket engedjük. Mindenképp ijesztőbbnek, mint amiben 
mi voltunk fiatalok. Ráadásul a média és az internet 
jóvoltából sokkal több információ jut el az emberekhez.  

Emlékeznek a Keménykalap és krumpliorr című filmre? Egy csapat 7–10 év 
körüli gyerek rója Budapest utcáit, tereit, hegyeit, hogy leleplezze a gaz 
majomtolvajt, és összehozzon egy jó kis cirkuszi előadást. Hát, éppen 
Csukás István történetét mutattuk meg a gyerekeknek, amikor látom, 
hogy a kislányom gépezetébe homokszem kerül. Egész mélyről indul a 
döbbenet, tolul, tolul megállíthatatlanul, majd kibukik: „Anya, ezek a gye-
rekek egyedül mennek az utcán!”
És tényleg. A mai 30-as, 40-es szülőgeneráció gyerekkorában bejárt 
ungot-berket, bandázott a játszótéren, naphosszat ment a foci, a bun-
kerkeresés, gyalog vagy tömegközlekedéssel elzarándokolt az aktuális 
edzésre, hegedűórára. Őszintén irigylem azokat, akik ma is meg tudják 
adni ezt a szabadságot, önállóságot a gyerekeiknek. Nem zárják őket fa/
műanyag/alumínium/aranykalitkába, mondván, ez a világ túl veszélyes 
hely egy gyereknek. Mert nem nagyvárosban élnek, vagy mert úgy dön-
töttek, nem félnek a „nagy fekete autó” képzetétől. 
Ami egyébként hatalmas jármű. Egyre nagyobb, az is lehet, hogy 
limuzin. Mert belefér az összes hír a bevásárlóközpontban elrabolt, 
játszótérről kiskutyás sztorival elcsábított, utcán kirabolt, villamoson 
szexuálisan zaklatott gyerekekről. Az iskolai körímél az intézmény 
körül flangáló gyanús alakról. Beleférnek a gyorshajtók, drogosok és 
pedofilok. Aljasan és túltápláltan ott terpeszkedik a fekete autó bőrkár-
pitján az összes félelmünk, és kimondatja velünk: hiába a bezzeg-a-mi-
időnkben minden gyönyörűsége, nem engedem egyedül az utcára a gye-
reket! Ez már egy más világ.

Féltés, túlféltés, biztonság, kockázat, bizalom, felelősség, szabadság… Kergetik egymást 
a fogalmak és vehemens érvek, amikor fölteszem az egyszerű kérdést: szerinted elen-
gedjem a nyolcéves lányomat egyedül táncórára?

A KALITKÁN TÚL
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TÖBBEN FELLÉLEGEZHETÜNK, UGYANIS A VILÁG LEG
ROSSZABB ANYUKÁJA CÍM NÉHÁNY ÉVE HIVATALOSAN IS 
FOGLALT. AZ AMERIKAI LENORE SKENAZY BITOROLJA, 
AKI MEGENGEDTE KILENCÉVES KISFIÁNAK, HOGY EGYE-
DÜL KÖZLEKEDJEN A HÍRHEDT NEW YORK-I METRÓN, 
MAJD – ÚJSÁGÍRÓ LÉVÉN – ERRŐL EGYIK CIKKÉBEN BE 
IS SZÁMOLT A NAGYVILÁGNAK. A KÖZFELHÁBORODÁST 
KÖVETŐEN SKENAZY FREERANGE KIDS (GYEREKEK PÓRÁZ 
NÉLKÜL) CÍMMEL ÍRT KÖNYVET, AMELLYEL KOMOLYABB 
MOZGALMAT INDÍTOTT EL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
ÉS AZON TÚL. A KÖNYV FŐ ÁLLÍTÁSA, HOGY A STATISZ-
TIKÁKRA ÉS ÉSZÉRVEKRE FITTYET HÁNYVA, A TÁRSA-
DALMI TÖMEGHISZTÉRIÁNAK UTAT ENGEDVE FOSZTJUK 
MEG GYERMEKEINKET SZABADSÁGUKTÓL ÉS ANNAK 
LEHETŐSÉGÉTŐL, HOGY FELELŐSSÉGTELJES, MAGABIZ-
TOS FELNŐTTEKKÉ VÁLJANAK.



semmilyen körülmények között ne menjen el senkivel! Ne 
üljön be idegen autójába! Ha a tömegközlekedési eszközön 
valaki illetlenül nyúl hozzá, ne maradjon csöndben! Szóljon! 
Mégpedig hangosan, mert lesz, aki segíteni fog. 

– Hogyan engedjünk el nyugodt lélekkel úgy egy kis-
iskolást, ha az ilyen helyzetek lehetősége egyáltalán 
fölmerül? 
– Az eff éle inzultusok lehetősége mindig is fennállt. De 
ezek vészforgatókönyvek, nem forgatókönyvek. Nagy 
különbség! Igen, tény, hogy a szülő részéről ez mérhetet-
len nagy bizalmat igényel a gyerek iránt: meg fogja tudni 
tenni, amit megbeszéltünk, jól használja majd, amit tud. 
Ugyanakkor a gyerekek számára az önálló közlekedés, a 
szabadtéri játék egy új, felelősségteljes életformát hoz, 
annak minden szabadságával és kompetenciaérzésével.

– Ha most lenne alsó tagozatos általános iskolás korú 
a gyermeke, engedné egyedül közlekedni? 
– Nem tudok erre a kérdésre válaszolni, mert nagymama-
ként nem vagyok benne a helyzetben. Azt viszont érzem, 
hogy talán mind bizalmatlanabbak lettünk a minket körül-
vevő világgal szemben, így – ha most lennék kisgyerekes 
szülő – ez a fajta elengedés számomra is feladatot jelentene. 
Ugyanakkor azt hiszem, érdemes úgy élni az életünket, 
hogy minden fenntartásunk ellenére és óvatosságunk mel-
lett bízzunk a minket körülvevő mikrokörnyezetben és a 
gyerekeinkben.  

Márpedig a gyerekekkel kapcsolatos bűnügyi hírek kiemel-
tek és futótűzként terjednek. A félelem és féltés pedig 
természetes reakció. De ettől még egyáltalán nem általá-
nos, hogy a gyerekeinket vadidegenek bántalmazzák az 
utcán. Nincsenek nagyobb veszélyben, mint a 10–30 évvel 
ezelőtti gyerekek. Természetesen igyekszünk nekik meg-
adni a biztonságot, hiszen veszélyek mindig voltak, mindig 
lesznek. De ez nem azt jelenti, hogy a szülőnek kell min-
denhova kísérgetnie, szállítania a gyereket.

– Pedig sok családban a szülők – szerencsésebb esetben 
a nagyszülőkkel kisegítve – hétköznaponként valóságos 
logisztikai bravúrt hajtanak végre.
– Sok esetben feleslegesen. Amennyiben nem szélsősége-
sen nagy távolságokról beszélünk, egy iskolás gyerek az 
útvonal alapos begyakorlását követően nagy biztonsággal 
tud egyedül közlekedni. A biztonságérzetet növeli, ha tár-
sakkal és forgalmas útvonal mentén halad. Készítsük föl 
arra is, hogyan kerülje el, oldja  meg az esetlegesen fölme-
rülő problémákat.

– A „Ne állj szóba idegenekkel!” népszerű mondat, de 
nekem eddig nem jött ki a számon. Úgy érzem, a világra 
való nyitottságukat venném el. 
– Ez valóban elég szerencsétlen mondat. Talán inkább arra 
kéne megtanítani a gyereket, hogy hogyan mondjon nemet. 
Forduljon nyugodtan bizalommal az emberekhez, de tudja 
felmérni, hogy mikor kell kilépni a helyzetből. Hogy soha 
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