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Megfér-e együtt (egyetlen rovat
ban) rendhagyó riport, mélyinter
jús monológ és tárcaközi összefo
gásra épülő, kormánynak készült 
előterjesztés? Ha ennyire összetett, 
érzékenyen kezelendő, ám mielőbbi 
megoldást sürgető téma indokolja, 
akkor Igent Mellőzhető-e ugyanis 
a szembenézés azzal a társadalmi 
(szociális) környezettel, amely szin
te futószalagon szállítja börtönbe 
gyermekeit, akikről pedig minden 
szakember tudja, hogy jő és rossz 
hatásra életkorukból fakadóan még 
egyaránt fogékonyak. E fiatalok 
mondataiban ott komorlanak a bör
tön előzményeit szétdúlt családok, 
arctalan állami gondozás, sivár ne
velőintézetek, bűnözésre bujtató 
miliő. De a következmények is: 
elutasító társadalom, újabb bűncse
lekmény és börtön, börtön megint. 
Immáron a felnőttek között. Ha 
csak egyetlen egyszer előfordulhat 
olyasmi, amiről a monológokban 
szó esik, nem szabad hallgatni róla. 
Hanem mielőbb — méghozzá áldo
zat vállalóan és hozzáértően *— cse
lekedni kel).

1  nagyfvö programhoz szolgál 
szerény adalékul összeállításunk a 
fiatalkorú elítéltek magyarországi 
helyzetéről.

Kint és bent
Gyermekmesék 'felnőtteknek

Z. tizenhat éves. Amikor megszületett, 
már megfertőzte a vüág. Apuci vedelt, 
elefántbikányi adagokat szippantott föl 
naponta, mentségéül szolgál, hogy kadar
kából, ami a donauwassemál arisztokra- 
tikusabb nedű.

Falusi házuk udvarán döglődő körtefa 
állt, csak azért nem dőlt ki, mert szo
ciológusok és családvédőnek álcázott kór
boncnokok támogatták. (Kisfiú korából 
egyetlen szép emléke van, megleste, ami
kor a szomszéd néni lavórban mosta a 
micsodáját.)

Anyuci alkalomadtán széttárta comb
jait, közben valami ősi nótát dúdolt, olyan 
régit, mint a mestersége. Akit megölelt, 
annak annyi volt. Leperkálta a dohányt, 
majd Szentmihály-taxiján elrobogott a 
nemi gondozóba.

S eljött vala az idő, vele együtt a 
Gyermeküldözési Osztály kiérdemesült 
képviselője, mondván: Z.-t menekíteni 
kell egyik fertőből a másikba, magyarán 
állami gondozásba került. Mondhatni: ha
záig züllött! Akkor kezdett lopkodni — 
kimenők idején — fogkefét és harang
lábat, martinit sóskiflivel, mikor milyen 
gusztusa támadt.

Nem kell tépelődnie a tisztelt olva
sónak, vajon hol találkoztam Z.-vel. Bi
zony, idebent. Három hónapja van elő
zetes letartóztatásban. S mert az igazság 
mindig győzedelmeskedik (kinek az igaz
sága?), lebukott, kezdőhöz illő módon 
berezelt, köpött, vallott, mószerolt. Állí
tólag mínusz tizenhárom éves korában 
társtettes volt a Nagy Angliai Vonatrab
lásnál!

Nem tudom szentimentális háttér-ér
zelem nélkül láttatni e gyerekembert. Ob
iigát kérdés: ki tehet róla, hogy hűvösön 
van? A szülei? Tanárai? Avagy rosszak 
a törvényeink?
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.Lehetséges, hogy tízezerszám vannak apátlan-anyátlan, gazdátlan farkaskölyke
ink? Magunk ellen lázítjuk ifjúságunkat? Ezek a gyerekek nem kokárdával fognak 
felvonulni — ha eljön az ideje —, hanem nuncsakuval!

Jobb a kaja, mint otthon — mondja Z. — Ha húst kaptunk néhanap, az is gyanús 
eredetű volt. A vegyesboltból nem lehetett, mert a pénz piára ment. Ne higgye, hogy 
a dögtemetőből tiem lehet kiadósán megebédelni. Fűszer kell hozzá, ne legyen büdös, 
meg azbesztgyomor. Mikor már több napja nem ettem, belém töltöttek egy Kőbányait. 
Amúgy zsírpapi meg hagyma orrba-szájba. Megjártam a hadak útját, voltam intézeti 
növendék, csöves, egyebek...

Az a baj, hogy itt a kóterban sok a ferdehajlamú. Köztünk meg sokan szólni se 
mernek az őrségnek, amikor meg akarják dugni őket. A legnagyobb probléma mégis 
a bizonytalanság. Nincs ítéletem, meddig kell előzetesben lennem? Hogyan védekezzem 
így? Ha tudnám, hogy egy-két hónap, mondanám, oké, beoszthatnám az időm.

Iskolás koromban bokszoltam. Ezért tudom, a legjobb kifejezés a mi állapotunkra: 
övön aluli ütés. Visszatérve a kérdésére (bánásmód?), a smasszerek nem kivételeznek. 
Itt is előfordul ticsitacsi, de a közhangulat döntően befolyásolja őket is. (Ticsitacsi: 
amikor személyes rokonszenvből elnézik valaki zugüzleteit!)

Naná, maga bejön ide, fölborul a rend, egymásnak kell hazudozni. Amúgy „kuss 
romagyerek, fogdbeapofádteganajtúró”. Ilyen a hangnem. Szerintem megszokásból, 
hagyományból viselkednek így. Tulajdonképpen meg is értem őket. Arctalannak kell 
lenni, akkor elfogadnak. A rabtársak? Nekik adni kell a vagányt, játszani a nehézfiút. 
Jobb is, ha nincs az embernek rokona, ismerőse, aki csomagot küldene, mert kíméletlenül 
rászállnak, lelejmolják. Főleg, ha újonc.

Furcsa dolog, de akkor kerül valaki törvényen kívül, ha a törvény „kezei” közé 
kerül! Mert itt mások a szabályok. íratlan törvények, de aki megszegi őket, halott 
ember. Maga ezt úgysem érti. Azok is sarokba vannak szorítva, akik már évtizedeket 
ültek. Rájuk is érvényes a dzsungeletika. Sőt, még jobban. Persze vannak pancserok, 
ők csicskák lesznek, köcsögök. S ez a hierarchia, ha hiszi, ha nem, korántsem csak 
fizikai erőnlét kérdése. Aki teddide-teddoda ember, az kint, a szabad világban is az 
volt.

Először csuktak le. Betöréses lopással gyanúsítanak, természetesen ártatlan vagyok. 
(Mit nevet, higgye el!) Gondolja, hogy kilencven nap alatt láttam a védőügyvédemet?

Csak ahhoz jönnek, akinek dohánya van. Nem tartja különösnek, hogy a jogász 
úr dönti el, melyik a fontosabb ügy számára? Másfél éve vannak itt emberek. Ne is 
mondja, bűnözők, meg is érdemlik. De ítélet nélkül?

Most én kérdezek Öntől. Kit érdekel a sorsunk? Ez fáj igazán. Hogy fölösleges 
vagyok. Pedig amikor szakmunkásképzőbe jártam, a műhelytanárom azt mondta, üyen 
ügyes kezű gyereket már évek óta nem látott! És tessék, most hol vagyok? S miért? 
(Jó, jó, nem beszélek a bűncselekményemről.)

Ne kezdjük azzal: nem kötelező lopni meg rabolni. Térjünk vissza az előző témához: 
nem jellemző, hogy műveltek itt a népek. Általában néhány elemi iskolájuk van. Úgy 
is viselkednek.

Beindul a láncreakció, minél jobban üldözött valaki, annál jobban elvadul. Nem a 
börtönviszonyok őrjítőek, hanem a tudat: nullák vagyunk. Nem hiányzunk senkinek. 
Kifelé keményít mindenki, a sündisznó is szúr, tüskéi mögött mégis védtelen és gyenge.

Fiatalkorú? Előzetes? Apja-anyja tojik rá? Akkor én miért foglalkozzam vele? Ezt 
gondolja a GYTVI-s, a nevelőtanár, az őrség, a nevelőtiszt, az Atyaúristen! (Ne vegye 
istenkáromlásnak, de ha Urunk félszemét a bolsik kiverték, még mindig maradt néki 
egy, hogy tévelygő bárányaira tekintsen. Bár biztos hülyeség, amit mondok...)
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Ez a pár hónap elég volt hozzá, hogy átlássam: reménytelen a helyzetem. Maga 
(ön?) meg tudja mondani, hol leszek, mondjuk, két-három év múlva? Nem kell sok 
képzelőerő hozzá: Sopronkőhidán, Vácott, talán a Gyűjtőben...

* * *

A következő stációm: X. ítélete még nincs, viszont a neve kezdőbetűit sem írom 
le. Nem értem, miként juthatott ide. Ha volna édesanyja, s annak pediglen szoknyája, 
amellett lenne a helye.

,A  legnagyobb bajom, hogy nem merek sírni. Gyöngének ne lásson senki. A  budira 
kéredzkedem, ha bőgni van kedvem. Az a szemét Apám (X. kisbetűvel ejti e főnevet!), 
tehet mindenről. Úgy van az ember: nem válogathatja meg a szüleit. Tudja, most 
hol van? Valahol Kanadában autószerelő. Amikor lelépett, anyám összeállt egy 
stricivel. Dédelgettek, simogattak, de nem kellett mostoha. Ha még soká maradok, 
rájuk gyújtom a házat.

Megszöktem, bementem Debrecenbe. Elkezdtem szipózni. Ragasztózni. Éreztem, 
hogy lasssan meghülyülök, ám nem volt visszaút. Nem fá jt semmi, lebegtem, könnyű 
voltam. S mert kellett a pénz, hát betörtem. Közértekbe, meg a környező tanyákra. 
(Ezek a mostani tanyasiak már nem önellátóak, reggelente bejárnak a városba 
vásárolni, aki ismeri a házőrzökutyák természetét, annak smafu bejutni. De aki nem, 
azt szétszaggatják!)

Itt milyen a helyzetem? Jó kérdés. Maga hogy érezné magát a sitten? A  személyzet 
úgy tekint ránk, mint potenciális bűnözőkre. A rabok meg amatőröknek vesznek. Már 
most igazodjon el ilyen helyzetben. Először vagyok letartóztatásban, nincs is mihez 
viszonyítanom.

Mondjam azt, jobb a Balatonnál csövezni? Ott is űzött vad az ember. Tudja, 
irtózom az éjszakáktól. Mindenfélékről fantáziátok. Csajokról meg szökésről, de 
tulajdonképpen csak magamtól félek. És a várható ítélettől. A  többiek mesélik, 
Tökölön jobb lesz a sorsom. (Jó a hírszolgálat, hiszen amikor a mostani felnőttek 
fiatalkorúak voltak, biztos más volt ott a helyzet!)

Van, aki figyelmeztetett, sok a verekedés, nemi erőszak, viszont van tévé, sport
foglalkozás, s legalább velem egykorú gyerekekkel lehetek együtt. Gondolom, ott a 
személyzet is jobban ért a mi nyelvünkön, nem úgy, mint itt, ahol nem tesznek 
különbséget. Ebben az intézetben valóban igaz a mondás: rabruha teszi az embert.

A felügyelet? Sokadszorra kérdezi. Aki nem kötözködik, békén hagyják: Van 
köztük, aki csúnyán beszél, de általában rendesek. Inkább itt bent, mint odahaza. 
Nevetségesen hangzik, mégis így van. Vagyok már annyira tapasztalt csávó, megis
merem a hamis csókokat. Verjenek, rúgjanak inkább, az is jobb, mint állandóan 
hazudozni!"

* * *

Mindezeket egy tizenöt éves. kisfiú mondotta golyóstollba, tisztelt szakértő urak. 
Érdemes lenné elgondolkodni, mi lehet a megoldás, mit kéne változtatni, hogy ne 
első- és második számú közellenségeket szüljenek asszonyaink...

Hiába dobod félre ezt az írást, hiába húnyod le a szemed, felelős vagy te is, meg 
te is, meg én is.

Mindannyian.

Novák Béla Dénes


