
KÖZELKÉP

Fegyverek barátja
A fegyver egyfajta misztikum. A szó hallatán ugyanazok a reakciók 
érhetők tetten, mint a gyilkosságnál. Pedig a fegyvert nem kell miti- 
zálni. Nem más, mint egy gépnek aligha nevezhető finommechani
kai eszköz. Ezt a finommechanikát időnként vizsgálni, felügyelni 
kell. A fegyverek műszaki állapotával foglalkozó szakember a fegy
vermester. A büntetés-végrehajtási intézményekben területi fegy
vermesterek vannak. Az egymáshoz közel álló intézetek közösen je
lölnek ki egy-egy szakembert a feladatra. Az országos parancsnok
ság és Tököl fegyvereit évente M árton János törzszászlós, fegyver
mester műszaki szemlézi, ellenőrzi.

A reggel nyolc órai forgalomban a Mar
kó portáján alacsony, sportos alkatú férfi 
vár. A fegyverműhelybe vezet, ahol nyu
godtan beszélgethetnünk. Van miről. Már
ton János 1973-ban került a hévéhez.

-  A fegyverekhez mindig vonzódtam -  
kezdi - ,  az akkori MHSZ-szel rendszeres 
kapcsolatban voltam.

-  Hogyan alakult ki ez a vonzódás? Ne
tán gyermekkorban?

-  Nehéz megmondani. Melyik fiút nem 
érdekli a fegyver? Mégsem lép erre a pályá
ra. Előny vagy hátrány, ám tény, hogy szü
letett csepeli vagyok. Kilencéves koromban 
meghalt az édesapám, intézetbe kerültem. 
Hosszú ideig a Sashegyen voltam állami 
gondozásban, amely tele volt második vi
lágháborús maradványokkal. Kevés ház, 
sok zöld terület -  eszményi játszóhely a ser
dülőknek. Javarészt gyalogsági lőszereket 
találtunk, nem veszélyes robbanószereket. 
Ősi izgalom éledt bennünk. A többiek abba
hagyták a fegyvermániát, én nem. Hosszú 
évekig az MHSZ kötelékében nemzetközi 
versenyekre jártam gyorstüzelő pisztollyal.

Puskásokra és pisztolyosokra oszlott az 
MHSZ. Amúgy villanyszerelő szakmunkás 
lettem. A munkahelyem a Csepel Műveknél 
volt bejegyezve, amelynek MHSZ-szerve- 
zetében tevékenykedtem.

-  Hamar magára talált.
-  Nem voltam én elveszett sohasem. 

Nem kívánok foglalkozni az állami gondo
zottak diszharmóniájával, harmóniájával; 
sose voltam parttalan, kiegyensúlyozatlan. 
Realista voltam húszévesen, az vagyok öt
ven felé közeledve is. 1969-ben megnősül
tem és bevonultam katonának. Hetvenben 
született meg az első fiam, Zsolt, ’7 1 -ben le
szereltem, hetvenhétben a második fiam, 
András egészítette ki a családot.

-  Hogyan került a hévéhez?
-  A hadseregben, mint annyi fiatalem

bert, rábeszéltek a bentmaradásra. De Ta
polca messze volt, s inkább a csepeli bará
tok beszámolói csábítottak. Egyik bará
tom kormányőr volt, mikor leszereltem, a 
másik haver a hévéhez jelentkezett. Én a 
kormányőrséghez akartam menni, ám da
liás termetemre való tekintettel -  mutat
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végig alacsony termetén -  inkább azt taná
csolták, idejöjjek.

-  Nagy váltás a Csepel Művektől...
-  Mint sokaknak, nekem se volt fogal

mam arról, mi a börtön. Ám sikerült gyor
san megtanulnom. Őrnek vettek fel.

-  Milyen kezdeti sikerélményre. kudarc
ra emlékszik?

-  Sose így élem meg a dolgokat, élesen 
elválasztva. Bekell járódni. Minden új meg
lepő. A börtön is ilyen. Nem lehet viszonyí
tani. A börtön az börtön. Kemény, katonás 
fegyelemmel a rács mindkét oldalán. Kizá
rólag katonaviselt emberek jöhettek.

-  De más volt. mint a katonaság.
-  Hogyne. Bár a rendfokozati, szolgála

ti különbségek keményen érvényesültek, 
mégisjobban érzékeltük azegyüvétartozást, 
valami családias jelleget, mint a katonaság
nál. Ahogy az idő telt, úgy lazultak a kötelé
kek, hígult az állomány, fokozatos züllés ér
ződött már a nyolcvanas évek közepén.

-Z avar állt be a társadalom egészében.

-  Ideológiai zavar támadt, amely napja
inkban is tart.

Márton János 1984-85-ben elvégzett 
egy belügyes fegyvermesteri tanfolyamot, 
majd ’86-ban a vegyvédelmi műmesteri 
tanfolyam oklevelével gazdagodott. Ko
rábban, előállító őrként, estin elvégezte a 
közgazdasági technikumot is.

-  Beszélne ezekről az élményeiről? Az 
előállítás a börtön egyik legveszélyesebb 
akciója...

-N a , én ezt tettem 1982-ig. Mindennap 
9-10 óráig mentem előállítani a fiúkat. Sós 
előállításában is résztvettem. Akkor még 
jóval hermetikusabban zárták el a letartóz
tatottakat a külvilágtól, mint napjainkban. 
Hozzátartozóval nem érintkezhettek, senki 
nem adhatott át nekik semmit. Elmentünk 
egy csoportos tárgyalásra az utca veszélyes 
közegében. Az ember, ugye, fogja a fegy
vert, fogja az elítéltet, s ki az utcára, ahol 
idegenek, rokonok zavarhatják meg a duet
tet.
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-  Ez egyfajta stresszhelyzet?
-  Én mindig annak fogtam fel. Bajba az 

az őr kerül, aki elfeledkezik az előállítás ve
szélyhelyzet voltáról.

-  Átélt meleg helyzeteket?
-  Meleg helyzet sok volt. Szinte eltúl- 

zom: de mindegyik az. Minden percben ré
sen kell lenni. A tárgyalás sem könnyű, há
tat fordítva egymásnak. Nagyon kell bíznia 
az őröknek a saját és a másik őr idegrend
szerében.

-  A keményfiúk vagy a csirketolvajok 
előállítása nehezebb?

-  Fordított a helyzet, a piti bűnöző arro- 
gánsabb lehet a gyilkosnál. A közvélemény 
úgy gondolja, a keményfiúkkal gyűlik meg 
a bajunk. Eleinte fürkésztem én is, ki miért 
ül. Aztán már a személyisége lett fontosabb. 
A kezelhetősége.

-  Nem nosztalgiázott soha a Csepel Mű
vek békésebb légköréről?

-  Nem én. Gyár és börtön nem azonos 
kategóriák. Nincs mit összehasonlítani. Jut 
eszembe: felénk is gyakran elhangzik az a 
vád, ami a rendőröket illeti: nem szeretünk 
dolgozni. Próbálnák csak meg civil bíráló
ink, egy-két munkanapnál bírnák-e tovább. 
Sajnos, munkánkat nemcsak a társadalom, 
a kormány sem becsüli meg. A bévét a fegy
veres erők napján a múltban meg se említet
ték, a fegyveres erők perifériájaként kezel
ték. Mintha szégyellte volna a Kádár-kor
mány, hogy vannak még börtönök.

-  A szocializmus a bűnözés megszűnését 
ígérte...

-  Mostohán kezeltek mindenkit a rács 
mindkét oldalán. Szégyenkezett az állam a 
börtönök létezéséért. Ez a kormány nem 
szégyelli a bévét, törvényünk is van, de a de
mokrácia sem veszi kellő mélységben tudo
másul nehéz helyzetünket. Nem jobb a mi 
helyzetünk a rendőrökénél vagy a tűzoltó

kénál, akikről annyit beszélnek. Ebben a 
rendszerben az érvényesül, aki jobban tud 
méltatlankodni, jogaiért ordibálni.

-  A Parlament előtt tüntető pedagógu
sokra, a vasutassztrájkokra gondol?

-  Is. Meg az egészségügyiekre. Nekünk 
eleve nincs sztrájkjogunk. Mi nem de
monstrálhatunk. Képtelen kép: börtönőrök 
a Parlament előtt. Nem festenénk jól.

- A  rendőrök már fontolgattak demonst
rációt...

-  Még ha egy-két ponton találkozik is a 
munkánk, a miénk más, hangsúlyozom. 
Amióta az eszemet tudom, a két testület 
közt folyamatos a vándorlás.

-M o st is?
-  Más az irány. A hetvenes évek végén 

több rendőr jött át hozzánk, majd stagnálás 
állt be. Jelenleg a büntetés-végrehajtástól 
vándorolnak át tömegesen a rendőrséghez. 
Tempóra mutandis. A fegyveres testületek 
vonzereje csökken. A pártállamban privilé
gium, tekintély volt egyenruhásnak lenni. 
Bárhol előkerült egy szolgálati igazolvány, 
annak súlya volt. Sokkal több járulékos do
log vonzott a pályára embereket.

-  Az új típusú bűnözők olykor hangot 
adnak annak, hogy lenézik a gyengén fize 
tett börtönőröket.

-  Ha erkölcsileg nem tud is, de megpró
bál bántó1 szavakkal felülkerekedni egy- 
egy alak. Rám aztán nincsenek hatással a 
megalázó gesztusok. Te mész vissza a zár
kába, én viszont este hazamegyek -  gondo
lom magamban.

-Alapvetően nyugodt természetű?
-  Szerencsére. Sokat segített, hogy álla

mi gondozott voltam. Ott megtanultam a to
leranciát. Mindenféle családból, eltérő 
anyagi, morális helyzetből érkező gyerek
kel megtanultam együtt élni.

-  Más együtt dolgozni, mint együtt élni.
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-  A tolerancia számít, akár így, akár úgy 
nézzük. A hévében a legnehezebben elsajá
títható a tolerancia. Egészen más, mint a ci
vil életben. Nálunk úgy kell toleránsnak 
lenni, hogy nem szabad toleránsnak lenni, 
hiszen a szabályoktól függünk. Lépten- 
nyomon más nézőpontra kell helyezked
nünk. Az őr hol pszichológus, hol pszichiá
ter. Szoktam volt mondani: egy jó őr három 
pszichológust pótol. De egyre kevesebb a 
megfelelő őr. Ez a 22-es csapdája. Nem a 
teljesítmény, hanem a viselkedés mérhető. 
A magyarok nem túlzottan fegyelmezettek. 
A szabad világ tovább lódít a fegyelmezet
lenség irányába. Amit bent nem érzékelhe
tünk. Csak jó őrt egyre nehezebb kapni.

-  Mondják, a kollégák elviselése néha 
nehezebb az elítélteknél...

-  Ezt én megtapasztaltam. Nem egyfaj
ta pozícióban voltam. Szerettem előállító őr 
lenni minden nehézség ellenére, de előlép
tettek, előállító parancsnok lettem. Én osz
tottam be a kollégákat, s a mellérendelő vi
szonyokban bonyolultabb volt lavírozni, 
mint az alárendelőnél. Ha az idegrendsze
rem nem is készült ki, a gyomrom viszont 
kilyukadt parancsnok koromban, annyi 
szempontot kellett figyelembe vennem. 
Igazságosan dönteni pedig lehetetlen. Az 
csak a mesében van.

-  Ettől menekült a fegyvermesteri be
osztásba?

-  Nem. A szükség hozta így. A fegyver
mester tartós beteg lett, s főnökeim, ismer
ve a fegyverek iránti vonzódásomat, engem 
jelöltek ki a helyettesítésre, később a stá
tuszba.

Márton János szerényen csak vonzódás
ról beszél, holott beszélgetésünk színhelye, 
a fegyverműhely négy fala oklevelekkel 
van tele. A szekrény szintén elismerő ira
toktól roskadozik. Lengyelországban is

versenyek tucatját nyerte meg a jól lövő cse- 
peli vagány. Felmerül a fogas kérdés: mi 
tartja a hévénél évtizedeken át ezt a tehetsé
ges embert?

Válaszán láthatóan töpreng.
-  Számát se tudom a külső cégek ajánla

tainak. Nem túl sokan vagyunk az ország
ban fegyvermesterek, de egyre több az őr
ző-védő kft., ahová szakember kéne. Fogas 
kérdés, miért maradok. Számomra is talány.

-  Gondolom, megszokásból.
-Jelentős részben igen, de engem min

dig vonzott az új. Most az informatika nyű
göz le, kezdettől fogva imádom a számító
gépeket. Sokan nem is tudják a Markóban, 
fegyvermester vagyok-e vagy informati
kus. Irodatechnikai berendezéseket, írógé
peket javítok, én másolom a kulcsokat az 
egész intézetnek. Ha szétnéz, látja az eszter
gagépet. Sok a kulcs egy ilyen nagy-üzem
ben. Veszélyes lenne elítéltekkel gyártatni.

-  Még mindig nem válaszolt, miért áll 
ellen a nagy pénzt ajánló cégek csábításai
nak.

-  Meg lehet magyarázni a döntéseket 
befolyásoló érzelmeket? Sem körülírni, 
sem megfogni nem tudom a hévéhez kötő
dő magánlogikámat, annyira összetett do
log. Ha fellengzős volnék, a hivatástudatra 
hivatkoznék. Négy évem van a nyugdíjig, 
már nem mozdulok. Ötvenéves koromban, 
nem teljes nyugdíjjal elmehetek. Ez is 
szempont a maradásnál.

- El tudja képzelni magát fegyvermente
sen?

-  Én igen, csak a világ nem. Az ősközös
ségi társadalomban mindenki szabadon 
vághatott magának bunkósbotot. Az indu
latai döntötték el, mikor, kivel szemben 
használja. A mai bűnügyeknél kevés a lő
fegyverrel elkövetett gyilkosság. Indulati 
cselekménynél az ember azzal öl, ami kéz
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nél van: késsel, asztallábbal, baltával, bár
mivel.

-A z  amerikai filmekben elképesztő stuk- 
kerek kerülnek elő. Rám tör a civil harctéri 
idegesség ennyi ülés, technikai csodafegyver 
láttán. Ón mit érez akciófilmeket nézve?

-  Szakmai szempontból nézve kész cir
kusz és röhej, am ikor 24-et lőnek a hat lövés 
után kiürülő fegyvertípusból. A filmek leg
többje nevetséges.

-  Am a fiatalok fantáziáját negatívan 
befolyásolják.

-  Ezen lehet vitatkozni, mennyire jó 
vagy mennyire nem a celluloidszalagok el
képesztő fegyverhasználata. Sokan azt 
mondják, ettől lesz agresszívabb a bűnöző. 
Mások szerint az emberben rejlő feszültsé
gek levezetésére szolgál. Azért került a fil
mekbe, mert az élet ilyen.

-  Mit szól a szabad fegyverviseléshez?
-  Magyarországon fegyvertartás min

dig is volt, csak nem beszéltünk róla. Nem 
volt hírértéke, kinek van önvédelmi fegyve
re. Beballagott egy téeszelnök, és öt perc 
múlva fegyverrel távozhatott. Ma sokkal 
nagyobb fesztivált kell rendezni, ha valaki 
rászorul egy önvédelmi fegyverre. Állítom, 
az előző rendszerben több fegyver volt kint 
legálisan, mint most. Ma több az illegális 
fegyvertulajdon. Ha egy társadalomnak 
igénye támad valamire, hiába akarják meg
fékezni, beszerzi illegális csatornákon.

-  Nem aggódik a gomba módra szapo
rodófegyverek miatt?

-  Az mindenesetre aggasztó, hogy tulaj
donosaik mennyire nem értenek hozzá. Egy 
amerikai előadótól hallottam: Magyarorszá
gon gigantikus méreteket ölt a rutintalanság. 
Elméletileg tudják, milyen a fegyverük. 
Gyakorlatban nem képzettek. Pedig úgy kel
lene kinéznie egy „mezei” fegyveres kikép
zésnek, mint a kommandósokénak.

-E z  már azért se megy, mert drágul a lő
szer.

-  Drágul, bizony. A jóléti államokban 
lőni is könnyebb, lövészetet tanulni pláne. 
A tengerentúlon 500 lövést ad le, aki új 
fegyverét használhatja, nálunk 15-öt.

-  A fegyverszakértőt hogyan érinti, 
hogy lassan a lőfegyver is eltűnik, s helyet
te a sugárzó anyag öl?

-  Megyünk efelé. Ebben a kavarodás
ban a terroristák még felhasználhatják. Bor
zasztó, amikor nem érzékelhető, nem látha
tó a fegyver, csak meg lehethalni tőle. Még
se hiszem, hogy ez jelentős veszély. Olyan 
mértékű képzés kell a kezelésükhöz, amely
re alkalmazóik nem alkalmasak. Bűnöző 
nem barkácsolhatja össze. Nem működhet a 
kézi atombomba. Csak a filmekben vannak 
őrült tudósok, a valóságban nincsenek, akik 
ilyet kiviteleznének.

-  Említette, hogy két fia  van. Igent mon
dana-e bévés pályaválasztásukra?

-  Én hívtam mindkettőjüket ide, ám tá
vol áll tőlük. Pedig úgy nőttek fel, hogy én 
már bévés voltam, s nem dugdostam előlük 
a fegyvert, munkám velejárójaként, termé
szetes tárgyként fogadtattam el velük. A 
fiúk más érdeklődésűek. Még kamaszosan 
szétszórtak.

Marton Jánosné, a feleség, valamikor 
szövőnő volt, jelenleg a konyhán dolgozik. 
Öröm ez a családi költségvetésnek: ezért 
járhatnak autón a Markóba, közös munka
helyükre.

A fegyvermester kedvenc időtöltését 
magunktól kitalálhatjuk. Csendes vízpart, 
magányos horgászgatás.

Távol a fegyverektől, a zűrös világtól.

Pardi Anna


