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Képek -  események
Börtöngraffiti

Mit sem tudva a graffitiről, már kö- 
lyökkoromban is megfogott egy-egy 
kopár, nyomasztó méretű, szürke 
falfelület (leginkább egy-egy tűz
fal), ha arra hirdető cégek -  termé
szetesen a városatyák jóváhagyásá
val - j ó  érzékkel, a láttatás szem előtt 
tartásával reklámfeliratot, vagy ezt 
megfűszerezve, figurális ábrázolást 
festettek. Funkciója akaratlanul ket
tős volt: egyrészt nagyszerűen hívta 
fel a közlendő dologra a figyelmet, 
másrészt, megtörte az egyhangúsá
got, a nyomasztó hatást, díszített. 
Még most is előttem van a Kálvin té
ri Városkapu területén a ma már sok 
embernek minőségi elhelyezést és 
kényelmet nyújtó szálloda helyfog
lalása előtti tűzfal látványa. Egy rek
lám volt ráfestve, aztán egy idő múl
va, az alsó, elérhető részen más raj
zok is megjelentek. Ez volt az első ta
lálkozásom a graffitival. Amit pedig 
naponta látok a munkahelyemet öv
ező falon: a börtöngraffiti.

A graffiti a kommunikáció egy speciális ábrázolási módja, amely hozzátartozik a 
mindennapi vizuális környezetünkhöz. A hazánkban a hatvanas évekbeli megjelenése 
óta óriási fejlődésen ment keresztül ez a műfaj is. 1995-ben, amikor az első börtöngraf
fiti ötletadójaként és szervezőjeként munkához láttam, magam sem sejtettem, mi vár rám. 
Néhány képzőművészettel foglalkozó szakembert kértem fel, zsűrizze az előre beküldött 
vázlatokat, pályamunkákat. A megbeszélés során többször használtam a művészet szót 
is magában foglaló kifejezéseket, amelyekre egyértelműen elutasító reagálásokat kap
tam. Kezdtem sejteni, hogy van, akinek ez a szóhasználat kifejezetten sértő, sokan kizár
ják a graffiti bármilyen kapcsolódását a művészethez. Természetesen én továbbra sem 
osztom ezt a véleményt.

Börtöngraffiti nagyon régóta létezik, s virágzik a mai napig is, de ezt szerencsére csak
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egy szűk réteg gyakorolja. Ezek a munkák a zárkákban -  elősorban a legszigorúbb fe
gyelmi fenyítésként használt -  magánzárkákban találhatók. A felületek üzeneteket köz
vetítenek. Elsősorban az izgatott, mi motiválja a börtönfalra firkálást a szabad emberek
nél.

A börtöngraffitin keresztül fel lehet hívni a közvélemény figyelmét, hogy a fiatalkorú
ak szabadulásuk után minél nagyobb segítséget kapjanak a beilleszkedéshez. Próbáljuk 
csökkenteni az előítéletet és a stigmatizációt. Ez a korosztály az, amelyik a megtévedés 
ellenére életkorából adódóan a legnagyobb esélyt kell hogy kapja, s ezen keresztül a leg
nagyobb segítséget.

Nyitni kívánunk a külvilágra. Minél zártabb egy intézet, minél kevesebbet tudnak róla 
az emberek, annál misztikusabb képet alkotnak róla. A figyelem tompíthatja e megítélést.

Prevenció. E műfaj gyakorlóinak jelentős többsége a társadalom perifériáján vagy ah
hoz közel tartózkodik. Tevékenységük gyakorlása, az ehhez szükséges festékmennyiség 
megszerzésének egyes formái súrol(hat)ják a számonkérés, a büntethetőség határait. In
kább békésen, legálisan, a Budalakk ÉTA Festékgyártó Kft. által támogatásként adott fes
tékkel falon kívül alkotni, mint bent azon töprengeni, milyenre festik a falat odakint.

Megtömi a börtönfal szürke egyhangúságát, nyomasztó hatását. A színes fal érzékel
teti a külvilággal, hogy a börtönkörülmények is lehetnek emberiek.

Legális lehetőséget nyújt az irányzat művelőinek. Ezen keresztül jobban megismer
hetjük egy csoport gondolatvilágát, problémáit, motivációs rendszerét.

Felhívás arra, hogy a falfirkák problémáival foglalkozni kell. Nemcsak a szankcioná
lás, hanem helyes kezelés is létezik. Igaz, ez időt igénylő, nehéz, de megtérülő befektetés 
lehet.

Ismerek néhány fiatalt, aki felhagyva a viszontagságos anonim alkotói formával, úgy
mond, saját stúdióban dolgozik, megrendeléseknek tesz eleget (üzletek, szórakozóhelyek, 
kiállítások stb. falfelületének dekorálása, illusztrációk készítése). Ennek ékes bizonyíté
ka, hogy több alkalommal kerestek meg cégek és magánszemélyek azzal, közvetítsünk ki 
számukra jól festő fiatalokat, akik díjazás ellenében tevékenykedhetnének (természetesen 
mindez az anonimitás szabályainak megtartása mellett). Vajon mi motiválhatja őket?

A graffitik alkotói szimpatizálnak, együtt éreznek a fiatalkorú elítéltekkel. Úgy gon
dolják, itt a börtön falán maradandóbbat alkothatnak, műveik dicsőséges, hosszabb távú, 
és még vigyáznak is rá. Művészeti értéket mutatnak be, és még folytathatnám. Alkotása
ikkal és gondolataikkal kommunikálnak. Egyikőjük így nyilatkozott: a bentlévő srácok
nak csináljuk, együtt érzünk velük. Színesebbé szeretnénk tenni határaikat, s ha kijön
nek, várjuk őket. Legalább búcsúzóul nem a szürke fal köszön rájuk, hanem a színek vi
lága, s a mi üzeneteink. Bentről így összegezték a látottakat: tudjuk, hogy nekünk csinál
ják. Nagyon jó érzés, hogy gondolnak ránk. Talán megértik a helyzetünket, és segítenek, 
ha kimegyünk, és nem mutogatnak ránk, hogy börtöntöltelékek vagyunk. Aki kint az ut
cán elmegy a fal mellett, s látja, hogy a szögesdrót ellenére milyen színes, talán arra fog 
gondolni, hogy a falakon belül is lehetnek emberiek a körülmények.

Ezt jelenti számomra a börtöngraffiti üzenete.
Frank Tibor


