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KÖZELKÉP

Pályamódosítás
Jónás Illés sportról, kollégákról, 

Moldováról
A Gyorskocsi utcai előzetesház szűk előterében öt-hat fogvatartott 
foglalatoskodik egy óriási centrifuga gépkocsin történő elszállításá
val. A kísérővel baktatok felfelé a kopott lépcsősoron: ha ezek a kö
vek beszélni tudnának, sok-sok személyes és történelmi tragédiáról 
mesélnének, gondolom. A komor, nyolcvanesztendős falakkal szem
ben üde kontrasztot képez az éléül siető, vidám arcú, dinamikus 
egyéniségű JÓNÁS ILLÉS, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Inté- 

. zet II. számú objektumának alegységvezetője. Hozzá jöttem. A ki
lencedik éve bévésként dolgozó fiatalember emberi, szakmai profil
ját szeretnénk felvillantani az alábbiakban.

Jónás Illés Nagykátán született jó i  tanult, 
kiválóan sportolt, majd Egerben folytatta kö
zépiskolai tanulmányait. A gyermekkori 
álom: futballista, testnevelő tanár akart lenni. 
A realizálódó valóság: a Kossuth Lajos Kato
nai Főiskolára jelentkezik, Szentendrére.

-  A főiskolán testnevelői tanári diplo
mát és katonai szakdiplomát szerezve 
1984-ben csapathoz kerültem, Aszódra. Az 
első munkahelyem katonai jellegű volt, 
szakaszparancsnoki, századparancsnok-
helyettesi beosztásban. Érdekes munkám 
volt a tábornoki kart kiszolgáló kommen- 
dáns ezred tagjaként. Ment a sport is, ren
geteget futballoztam a környék alacso
nyabb osztályú csapataiban.

-  A rajongás most is érződik a hangján.
-  A foci a mindenem. Nagyon kevés ba

rátom van, de két-három életre szóló barát
ságot kötöttem a pályán. Aztán függetlení

tett KISZ-titkár lettem, az ifjúsági mozga
lom már lefelé hajló korszakában. Nem 
kellett látnoki képesség ahhoz, hogy érzé
keljem, ennek hamarosan vége lesz. Név
adók, kispályás focik sorát szerveztem, 
diszkókat is, persze. Majd visszakértem 
magam az alegységhez. Másfél évi szolgá
lat után úgy éreztem, váltanom kell. Meg
nősültem, Pest kezdett vonzani, a tanulás, 
az ELTE könyvtáros-népművelő szak 
kombinációja. Pechemre az elöljáróim 
nem engedtek tanulni, nekik egyetemet 
végzett alegységparancsnok nem kell, 
mondták, végezzek inkább katonai akadé
miát. Én mindenáron Pestre akartam kerül
ni, és mivel a hadsereg kötelékében erre ak
kor nem volt lehetőségem, kértem áthe
lyezésemet a büntetés-végrehajtáshoz.

-  Közelebbről nem informálódott az it
teni munkáról?
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-  De igen, volt egy rokonom a Markó
ban, ő beszélt rá e választásra. Ez 1989-ben 
történt.

-  Mik voltak az első tapasztalatai?
-  A jövedelmem jelentősen megugrott, 

s az egyik zárt világból átkerültem a másik 
zárt világba. A Gyorskocsi utcában őrpa
rancsnokként kezdtem, majd vezető neve
lő lettem.

-  Volt-e valami szokatlan a munkakö
rében?

-  Az életkori eltéréseket említhetem. A 
beosztottjaim jelentős - hányada idősebb 
volt nálam. Én még nem voltam harminc
éves, és középkorúakat irányítottam.

-A lem zavarta?
-  Nem, sőt, az idősebb kollégákhoz ha

marabb megtaláltam a hangot a komolysá
guk, az élettapasztaltuk révén, mint néhány 
idétlenkedő, szeleburdi fiatallal. Ezután 
megbízott objektumvezető lettem, ami tu
lajdonképpen osztályvezető-helyettesi be
osztás.

Az objektum nagy létszámú előzetes
ház, ahová a legváltozatosabb bűncselek
mények gyanúsítottjai kerülnek, felnőtt 
férfiak, magyarok és külföldiek vegyesen. 
Az objektum élén az alegységvezető áll. Ez 
új elnevezés, az új törvény és a biztonsági 
szabályzat szerint.

-  Gyakorlatilag az egész ház felelőssé
ge magán van -  teszem meg zöldfülű kije
lentésemet. Pillanatnyi habozás és sze
rénység tükröződik beszélgetőpartnerem 
arcán, de máris sorolja a biztonsági fel
ügyelet, bv. osztály „ki-kihez tartozik háló
zatát”. A lényeg: 450 kemény fiúra vigyáz 
a száznál csekélyebb létszámú személyi ál
lomány.

-  A fővárosban nehéz megfelelő sze
mélyzetet találni. Ont, úgy hírlik, kedvelik a 
beosztottjai. Miért van ez így?

A dicséretet máris elhárítja. Leolvasom 
arcáról, hogy rokonszenes, harmonikus hu
manitása, jó  szervezőkészsége, katonás fe
gyelme formálta vezetővé Jónás Illést. 
Amit viszont elmond, az a nagy utánpótlá
si gondokról szól.

-  A tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest 
elképesztően megnövekedett a büntetés
végrehajtást elhagyók száma. Ott tartunk, 
hogy öt évnél idősebb dolgozónk nagyon 
kevés van. Az új belépők gyorsan tovább
állnak. Elsajátítják a szakma alapjait, pár 
hónap és máris elbúcsúznak. Egyelőre még 
tudjuk pótolni őket, de jelentős idő elmegy 
az újak kiképzésével. Aggasztónak találom 
-  ami az állományt illeti -  a bévé jövőjét.

-  Mit mondanak a leszerelők?
-  A szokásosat. Máshol jobban keres

nek. Van, aki kft.-t nyitott, van, aki külföl
dön keresi megélhetését. S nem ilyen aurá
ban, veszélyes munkahelyen.

-  Mi az, ami a Gyorskocsi utcai objek
tumban még külön növeli a feszültséget?

-  Főként az előállítások óriásira növe
kedett száma. Vannak olyan tárgyalások, 
amelyek izzó légkörétől már eleve tartanak 
az erre kijelölt felügyelők. Nem könnyű 
élethelyzeteket kell megoldaniuk.

-E m lítene esetleg egy példát?
-  A Markó utcai bíróság folyosóján a 

közelmúltban két felügyelő kísért két fog- 
vatartott a népes rokonságtól övezve. Az 
egyik fogvatartottra rátámadt a rokonság. 
Mivel a sértett életét a felügyelő köteles 
megvédeni, a mi emberünk is akaratlanul 
belekeveredett a dulakodásba.

-  De nem kellett fegyvert használnia...
Az őrnagy arcán pajkos mosoly suhan

át.
-  Ügyesen megoldotta a „szitut” a kol

léga. A legagresszívabb támadót tette harc- 
képtelenné. Megtorpant a tömeg, csak néz-
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te, mi is történik. És látta a gyors és határo
zott fellépést.

-A z t  mondják, nemcsak a határokon, a 
börtönökben is érződik a populáció össze
tételén, honnan utaznak be legtöbben M a
gyarországra.

-  Valóban így van. A lengyelek megfo
gyatkoztak, a románok száma megugrott. 
A ház másik nagy problémája a kelet-euró
pai bűnözők begyűrűzése. A populáció 
egyharmadát teszik ki a külföldiek. Egy
két brazil, kolumbiai, néhány kínai fordul 
elő a népes román, ukrán, orosz légióban.

-  Hogy beszélnek például a kínaiakkal?
-  Sehogyan sem. Három kínai gyanúsí

tott bent van a töltésen meggyilkolt kínai 
vállalkozó bűnügyében. Négy kínai tol
mács van az egész országban, közülük én 
kettőt ismerek. Az egyik a kínai konzulátu
son dolgozott, a másik egy régóta hazánk
ban élő kínai hölgy. Őket kérem be szükség 
esetén. A múltkor a hölgy nem értette meg

az egyik kínai fiút, mert az más nyelvjárás
ban beszélt. Passz. A megoldás az, ha a kí
naiak tanulnak meg magyarul.

- É s  tanulnak?
-  A zárt falak világában rákényszerül

nek, egyre jobban beszélnek magyarul. Ké
relmeik vannak, az ő érdekük, hogy beszél
jenek a nyelvünkön. A másik zárkából 
könyvet kért az egyik kínai fiú, és zárkatár
sa már tört magyarsággal képes volt fordí
tani. Az orosz nyelvűekkel szerencsének 
van. Egy Ukrajnából származó kollégánk 
korábban egy magyar utazási iroda alkal
mazottja volt, a szláv nyelvcsaládhoz tarto
zókkal szót ért. Szorgalmazni kéne, hogy 
embereink nyelvet tanuljanak, de a szolgá
lati kötelmek feszített tempója miatt erre 
kevesen vállalkoznak.

-  A külföldiek őrzése nemcsak a nyelvi 
problémák miatt lehet nehezebb.

-  Több a gond velük, durvábbak, ag- 
resszívabbak. Nem könnyű pszichésen egy 
idegen ország börtönében csücsülni.

-H ányán „csücsülnek” egy-egy zárká
ban ? Vegyesen a magyarokkal vagy elkülö
nítve?

-  Vegyesen tartózkodnak bent, a zárkák 
létszáma változó, két főtől tizenhatig.

Még az is előfordult, hogy inzultálták 
az objektum fiatal vezetőjét. Az egyik fog- 
vatartottat Jónás Illés utasítására helyezték 
át másik zárkába, ami az illetőnek nem tet
szett. Dühöngeni kezdett a zárkában, s az 
odasiető alegységvezetőt seprűnyéllel 
hadonászva fogadta. Az egyik konfliktus 
megoldódik, s máris jön a másik. Különö
sen nehéz az öngyilkossággal kísérletező
ket megnyugtatni

-  A múltkor egy önakasztásra készülő
nél kellett elővenni az ékesszólásomat. 
Nem hatott rá. Anyázni kezdett. Valódi tü
relemjáték volt.
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-  Mit tesz, ha ön is rossz hangulatban 
van? Előfordulnak frontérzékeny napok?

-  Gyakran. Ilyenkor az is bosszant, ha 
valaki az öltözőben nem kapcsolja le a vil
lanyt. A környezet is érzékeli a feszültsé
get, ezért azt mérsékelni kell. Az értetlen
séggel naponta megküzdök. Akkor vagyok 
a legmérgesebb, hajó szándékkal közelítek 
valakihez, és ellenséges indulat rá a válasz.

-  Azt itt gyakran átélheti. Nem gondol 
vissza a forró pillanatokban nosztalgiával 
a katonaságra?

-  Nem én. A hadsereg is vajúdik a NA- 
TO-csatlakozás miatt, állások szűnnek 
meg. Én szeretem a bévét, minden feszült
ségével együtt.

-  Ahogy Moldova mondaná: Akit a 
mozdony füstje megcsapott, illetve a mi ol
vasatunkban, akit a bévé levegője megérin
tett, fogva van valamiképp...

-  Ne is emlegesse Moldovát. Nehezte
lek rá. Sokat segítettem neki anyaggyűjtés 
közben, mégis valótlanságokat, félreveze
tő információkat írt le bamba smasszerok- 
ról, akik a helyesíráshoz is alig konyítanak.

-N e m  így van?
-  Nem. A mi dolgozóink nem primití

vebbek, nem butábbak az átlag magyar 
munkahelyek munkavállalóinál. Persze, 
nem is okosabbak. Az előbb kérdezte, mi a 
titka annak, hogy az állomány szeret. A 
közvetlenségem, talán. A beosztottjaim 
nagy része fiatalabb nálam, de korban még 
közel állunk egymáshoz. Olykor még ma
gánéleti problémáikra is tőlem kémek taná
csot.

-  Például?
-  Az egyik őr a nősüljön, ne nősüljön 

örök dilemmájáról faggatott. Ne tegye, ta
nácsoltam, mivel éretlennek találtam még a 
házasságra. Az őr megnősült, egy év múlva 
elvált.

Mint ahogy a főnöke is. (Zárójelben 
jegyezzük meg, beszélgetőpartnerünk ama 
ritka vezetők közé tartozik, akik elváltak.) 
Egyedül él, tizenkét éves fia jó  sportoló, 
imád kosárlabdázni. Az apuka most hagyta 
abba a focizást, már csak hobbiként műve
li, hetente kétszer-háromszor játszik az 
öregfiúk csapatában. Örök sportszerelmes
ként futballmeccsek szurkolója. Nézőként. 
Koncerteken is részt vesz, hallgatóként. A 
klasszikus és könnyűzenét egyaránt szere
ti.

-Gyermekkoromban nagybőgőztem és 
basszusgitároztam -  mondja - ,  elkötele
zettje vagyok a zenének. Sok zenész isme
rősöm van.

- A  társaságban hogyan fogadják el az 
ön egyenruhás beosztását?

-  Más életmód az övéké, más kör ez. De 
tudja, ki ült azon a széken, ahol most maga 
ül, és beszélt négy órán át?!... Egy nagysze
rű, kemény egyéniség, a fiatalok egykori 
bálványa...

-N em tudom ...
-  Hihetetlen, de Pataky Attila -  vágja rá 

győztesen, a Gyorskocsi utca ilyetén ven
dégére büszkén - ,  erre járt, beugrott, meg
beszéltünk egy fellépést. Idén szeretnék a 
Markóban négy koncertet megrendezni. 
Háromszáz embert tudnánk megmozgatni, 
színt vinni az egyhangú rabéletbe. Alig tör
ténik valami ezekkel a fiatal férfiakkal. Jön 
az ügyvéd, megy az ügyvéd. A zene felold
ja  a szürkeséget. Keretünk nincs rá, de a fel
lépők ingyen vállalják.

-  Ha már így elkapta a lelkesedés, me
séljen el egy derűs történetet a Gyorskocsi 
utcai előzetesház mindennapjaiból.

-  Márciusban Szeder József és Za- 
vadszky Gábor járt nálunk. Legnagyobb 
meglepetésemre az egyik fogvatartott kö
szöntő verset írt, el is szavalta, Szeilemek

*
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címezve, aki meghatottan fogadta az ün
neplés e módját. Megígérte, kiteszi a Fradi 
öltözőjében a szokatlan helyen született 
költeményt.

-  A hétköznapokban azért kevés a derű.
-  Igen, de sok a kollegialitás. Itt valóban 

bajtársi a légkör. Hogyan lehet jó  közössé
get teremteni? Vezető beosztású munkatár
saim érdeme elsősorban, amihez egy kicsi
vel én is hozzájárulok. Nagy természetes
séggel mozgunk a természetet bénító rá
csok, zárak tömegében. Akit a bévé levegő
je megcsapott? Hát igen, akik itt ragadnak, 
nem a jó  életkörülmények okán, módján, 
hanem mert ez lett az életformájuk, hivatá
suk, nem tudnak kiszállni. A Gyorskocsit 
jobb légkörűnek tartják, mint a Markót. Pe
dig a zsúfoltság elképesztő. Ebben a ház
ban szintenként van annyi fogvatartott, 
mint egy kisebb vidéki házban összesen.

-  Őrnagy úr, mondjuk, a mai napja mi
lyen?

-  Ötkor keltem, hat harminckor már 
bent voltam az intézetben. Bízom benne, 
semmi rendkívüli dolog nem történik, s ha
zamegyek fél négykor.

-  Milyen szemmel nézi a tévé kék perce
it? Másképp, mint egy civil?

-  Néha még én is elképedek az emberi 
butaság, vandálság, kicsinyesség ilyetén 
áradatán. Sok jelzőt el lehetne mondani. 
Megdöbbentő agresszivitás uralkodott el.

-  Az agresszív bűnözőket önnek módja 
van közelről látni. Nem ködük fe l  ilyenkor, 
békés etűdként, egy népművelés szakos dip
loma álma az ELTE-n?

-  Ismételem, nem bántam meg a pálya- 
módosítást. Igaz, a továbbtanulástól itt is 
elvágtak. A jogi egyetemet szerettem volna

elvégezni. A felettesem kijelentette, az in
tézetnek nincs szüksége jogot végzett őrpa
rancsnokra. Én viszont annál inkább szor
galmazom, hogy a beosztottjaim tanulja
nak.

-  Hogyan látja a falakon belül a jövőt?
-  Elkeserít a pénztelenség. Amikor az 

épület csinosítására, például festésre nem 
jut pénz. Igaz, a biztonság vonalán az el
múlt öt évben kielégítő beruházások történ
tek. Ez jó. De szerencsésebb lenne, amit na
gyon óhajtanék, egy kisebb létszámú bör
tönnépesség. Minden szinten egy-egy kon
dicionálótermet szeretnék kialakítani szá
mukra, a feszültség levezetésére. Nem is a 
pénz hibádzik e tervnél, hanem a szűk hely. 
A személyi állományra is ez vonatkozik, a 
mi feszültségeinkhez szintén kéne egy kon
diterem. Ez, úgy tűnik, egy-két éven belül 
megvalósul.

-Já rt-e  külföldi börtönökben?
-  Még nem. Görögországban szoktam 

nyaralni. Szalonikiben tudom, hol van a 
börtön, de belül még nem jártam. Egy olasz 
börtönlátogatást szerettem volna megszer
vezni, de időhiány, elfoglaltságok miatt el
maradt.

A 35 éves alegységvezető megmutatja 
a kulturális szinteret, a közösségi termet, 
ahol fogvatartottak által készített festmé
nyek díszítik a falat. Az egyiken szép arcú 
kislány, hátán gyermekkel, menekül a vi
haros, sötét, fenyegető tájban. Az ismert 
reprodukció börtönbeli másán kés nyoma, 
csonkítás éktelenkedik. Még a festmé
nyeknek is tudomásul kell venniük, hol 
vannak...

Pardi Anna


