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Helsinki
Rendhagyó útinapló 

és börtönnépesség •  Országképviselet
Március 12-15. között Helsinkiben nemzetközi konferenciát tartot
tak, amelyre meghívó érkezett a magyar büntetés-végrehajtás veze
tőjének, dr. Tari Ferencnek, akit a delegáció tagjaként elkísérhet- 
t m. Velünk utazott még Ruzsonyi Péter, a bv. sajtóreferense, aki 
t »li ársként is kiválóan dolgozott. Az utazás és ellátás költségeinek 
ci jntő részét a szervezők fizették. A több tucat európai és tengeren
túli ország mintegy ötven résztvevője több témában vitatta meg a 
börtönügy aktuális problémáit.

Közvélemény, médiák és a börtönnépesség -  Az ítélethozó és a börtönnépesség -  
Börtönnépesség: volumen és forgalom  -  Eszközök a börtönnépesség szabályozására -  
Növekvő börtönnépesség mint irányítási kérdés: ezek voltak a megbeszélendő témakö
rök. Ebből az is kiderül, hogy központi kérdés volt a börtönnépesség alakulása, ennek 
okai és jövőbeni tendenciái. A konferencia szakanyagai természetesen a szakemberek
nek érdekesek, az olvasót ezúttal egy olyan résztvevő benyomásairól tájékoztatom, aki 
először utazott repülővel, és először járt külföldön ilyen eseményen. Induljunk hát egy
ütt Ferihegyről.

A SAS, a skandináv légitársaság gépével repülünk, előbb Stockholmba, onnan a finn 
légitársaság gépével Helsinkibe. Ki az, aki nem fél az első légiúttól? Nos, nézzünk csak 
fel az égre, amint elhúz egy gép, csak egyetlen megnyugtató mondat jut eszünkbe: még 
egy sem maradt fenn. Amikor elfoglaltuk a helyünket és bezárták az ajtókat, a légikísérők 
-  minden tévhittel ellentétben nem is olyan csinosak és fiatalok -  felkészítettek bennün
ket az esetleges balesetre. Különösen az oxigénmaszk tett rám nyugtalanító hatást, hiszen 
tízezer méter magasan alig van oxigén, ráadásul vagy mínusz negyven fok lehet a felhők 
felett. A közel száz utassal együtt örömmel észleltem, hogy baj nélkül szálltunk fel, ugyan 
kicsit liftezett a gyomrom és bedugult a fülem, ám amúgy fenséges látvány tárult elém a 
ragyogó napsütésben. Mire észbekaptam, már elhagytuk az ország légterét -  óránként úgy 
ezer kilométeres sebességgel - ,  és ráálltunk a légifolyosóra. Egyszer-kétszer „ugrott” 
csak meg a gép, amúgy sima, nyugodt volt az utazás és később a landolás is. Ételt és fő
ként italt egyszer mindenki korlátlanul rendelhetett, azután már csak a saját zsebére. Skót 
whisky, francia bor, az először utazók kedvesen cukkoló társak és a felhők fölött mindig 
kék ég lenyűgöző látványa nyomán gyorsan eltelt a három óra.
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A stockholmi repülőtéren kicsit magányosnak éreztük magunkat, először nem találtuk azt 
az állást, ahonnét a Helsinkibe induló esti gépre felszállhatunk. „ Ez már csak egy ilyen lezser 
légikikötő” -  mondta az információs hölgy, miután kiderült, hogy máshonnét indul a gép. Az 
üzletekben vámmentesen lehet vásárolni, ám inkább csak nézegetünk, hasonlítgatunk, felmér
ve, mire nem futja a napidíjból. Feltűnő, hogy milyen sok aktatáskás úr az útitársunk, mintha 
stockholmi munkahelyükről este hazautaznának Helsinkibe. Kedd lévén, ez azért nem biztos, 
hiszen csak kézipoggyász van náluk, lehet, hogy hatalmas bőröndökkel utaznak. Sima a fel
szállás, csupán egy óra múlva a landolás is. Bár olyan benyomásom támadt, mintha kicsit bi
zonytalan lenne a pilóta, hiszen amikor már a megnyugtató leérkezést vártam, felgyorsított. 
Végül szinte észrevétlenül tette le a gépet, ami végtelenül megnyugtatott, hiszen tudtam, öt na
pig a földön járhatok. Lassúnak tűnő sorbaállás, majd útlevél-ellenőrzés után végre kijutunk a 
reptérről, ahol már várnak bennünket a finn vendéglátók, akik a magyar országos parancsno
kot régi jó ismerősként köszöntik. Amolyan minibusz vár bennünket és a lengyel delegációt, 
amelynek tagjaival -  eszerint -  egy gépen utaztunk. Hamar kiderül, ez bizony egy rabomobil, 
amelyet egy finn bévés vezet, majd ilyennel megyünk a börtönlátogatásra is.

A szállásunkra visznek a Grand Marina Hotelba, amely Helsinki szívében, a tengeröböl 
partján van, átellenben a kongresszusi központ, a másnap kezdődő konferencia helyszíne. 
Mindhárman külön szobát kapunk, tiszta, elegáns, a bekapcsolt televízió képernyőjén figyel
mes, névre szóló köszöntő: „Üdvözöljük FarkasTibort szállodánkban, érezze jó l magát." Mi
után elhelyezkedtünk, rögvest teszünk egy rövid sétát a szálloda körül, a tenger felől hűvös szél 
fúj, hamar visszatérünk, és a hazulról hozott ábrahámhegyi borral fejezzük be a napot.

o
Reggeli svédasztal a szálloda éttermében, amit csak azért említek, mert az öt nap során szin

te mindig ugyanaz a választék: virsli, rántotta, sajtok, felvágottakés mindenféle gyümölcs, ren
geteg zöldség, gyümölcslevek és tea, no és kávé. A finn kávé koffeinmentes, teásbögréből il
lik inni, és legalább kétszer kell kérni. De lehet tízszer is, nem okoz szívdobogást. Egyáltalán: 
a finnek egészségesen étkeznek, zsírmentesen főznek, egy vegetáriánus is nagyra értékelné 
konyhájukat.

No, kezdődik a konferencia, a finn igazságügy-miniszter nyitja meg, aki energikus fiata
lember, s mindössze néhány szóval üdvözli a résztvevőket, majd elnézést kérve, máris rohan 
a parlamentbe. A szervezők és a házigazda, a finn országos parancsnok véglegesíti a progra
mot, amiből kiderül: általában reggel kilenctől -  egyórás ebédszünettel -  délután ötig tanács
kozunk, kivéve a pénteket, amikor börtönlátogatás szerepel a programban. Szerda este fogadás 
a miniszternél, csütörtökön pedig a polgármesternél. Körülnézek a konferenciateremben, 
többségben vannak a férfiak, a gyengébbik nem főként a vendéglátók képviseletében van je
len. Itt vannak a skandináv országok, a közép-európaiak, angolok, németek, portugálok, kana
daiak, amerikaiak, köztük vagy húsz országos parancsnok -  ahogy itt mondják: börtönigazga
tók. S persze az Európa Tanács, az ENSZ börtönügyi szakemberei, hiszen ők a szervezők. Fel
tűnő, milyen sokan jönnek oda dr. Tari Ferenchez, s némi büszkeséggel állapítom meg: bör
tönügyekben tényleg tekintélye van a magyar hévének -  külföldön, teszem mindjárt hozzá. 
Később az is kiderül, hogy a finn országos parancsnok a börtönigazgatók rangidőse, harminc
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éve tölti be ezt a posztot. Őt azonban rögtön a magyar bévé vezetője követi, mindenki más hét 
évnél rövidebb ideje az első számú vezető.

Azt ígértem az olvasónak, hogy nem untatnom szakkérdésekkel, de az első témát azért ér
demes érintenünk. A közvélemény, a média és a börtönnépesség témakörben ugyanis Tári Fe
renc tartott elsőnek előadást, amelynek írásos anyagát megkapták a résztvevők, és egy rövidí
tett változatot olvasott fel angolul a magyar delegáció. Élénk érdeklődés és kedvező visszhang 
fogadta a honi viszonyokat elemző tanulmányt* amelyben az országos parancsnok egészé
ben kedvezőnek ítélte a médiával való kapcsolatot. Szerénytelenség nélkül is örömmel állapít
hattuk meg, hogy meglepetést és elismerést váltott ki az a tény, hogy Magyarországon nyilvá
nos teijesztésű hetilap jelenik meg a börtönvilágról. Természetesen a magyar előadó is emlí
tette, hogy egy-egy rendkívüli esemény kapcsán nem mindig sikeres amédia „tálalása”, és nem 
idegen a sajtótól a szenzációhajhászás sem. Az őt követő norvég előadó és több hozzászóló is 
keményen ostorozta a médiát, mondván: számos jó kezdeményezés bukhat meg börtönügy
ben egyetlen esemény miatt, amelyet a sajtó felnagyít.

A délelőtti program szinte percre pontosan ért véget, hála a finn levezető elnöknek, aki az 
utolsó felszólalótól udvariasan, de határozottan megvonta a szót, mondván: ebéd. Nos, vala
mennyi ebéd hasonló volt: kisebb hús, nagyobb zöldségkörítéssel, ez az előétel, majd nagyobb 
hús kevesebb zplddel. Persze volt rák, kaviár, rénszarvashús is, szóval, mindenki jóllakhatott, 
de leves nem volt sosem. A szívélyes finn vendéglátók ezt nem bánták, bár egyikük nagy lel
kesedéssel beszélt a „gulásról”, amit magyarországi látogatásakor kóstolt.

o
De lépjünk ki a konferenciateremből, ahol aznap délután, majd másnap is nagyüzem volt, 

azzal, hogy néhány érdekességre és az összegzésre visszatérünk. Nem untatom az olvasót a mi
niszteri és polgármesteri fogadással sem, amelyekre az volt jellemző, hogy pontosan kezdőd
tek és végződtek, amikor is a személyzet diszkréten elvonult az italokkal, mintegy jelezve a vé
gét. Az étel és ital éppen annyi és olyan választékban, hogy megfeleljen az alkalomnak, de nem 
hivalkodó, nem pazarló, a maradékból a személyzet nem lakott jól. Itt is -  ahogy esténként -  
kötetlen beszélgetések oldották az egyhangúságot, bár mindig a börtönügy volt a téma. Sok lá
togatója volt a magyar országos parancsnoknak, s nemcsak azért, mert a jó magyar borok köz
ismertek, bár ez sem mellékes. Kellemes órát töltöttünk Fábri úrral, a szlovák főigazgatóval, 
akinek ízes magyar beszéde különösen belopta magát a szívünkbe. Az is, amit tőle hallottunk, 
hogy Szlovákiában duplájára emelik a rendőrök és a bévések bérét, mintegy kézzelfogható bi
zonyítékát adva társadalmi fontosságuknak. Kissé csalódott volt a lengyel országos parancs
nok, aki új e poszton, és először járt ilyen konferencián: azt hiányolta, nem kap konkrét meg
oldási sémákat a gondjaikra. A portugál főigazgató csinos munkatársnőjével nagy érdeklődést 
mutatott a Börtönújság iránt. Mint elmondta: náluk is van egy kétheti lap. (ígéretükhöz híven, 
újságjukat azóta el is küldték.) A lengyelek egyébként az ottani börtönújságot megszüntették 
s most újat kívánnak indítani, belátva, hogy hibáztak.

* Megjelent a Börtönügyi Szemle 1997/1. számában.
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Az igazgatónő és egy drogfüggő elítélt

Péntek a börtönlátogatás napja Rabomobillal indulunk a Helsinki környéki ke lávái fiatalko
rúak börtönébe, majd utána a női börtönbe. Kevesen választották ezt a programot, így rajtunk 
kmöll a horvát és a cseh delegáció vesz részt. A fenyő- és nyírfaerdőkkel szegélyezett úton gyér 
a forgalom. Az igazgatónő a börtön bejáratánál fogad bennünket. Kedves, lelkes hölgy, aki nem 
titkolja: nem híve a börtönnek, bár tudja, akik ide kerülnek, azok rosszfiúk, hiszen számos alter
natív büntetést kaptak előzőleg, amíg végül börtönbe kerültek. 21 éves korig jönnek ide az elítél
tek, de 18 éven aluliak -  ide értve a nőket is -  talán ha harmincán vannak az országban, ahol mint
egy háromezren élnek börtönben. Csak összehasonlításul: a finnek ötmillióan vannak, míg ná
lunk tízmillióra 13 ezer fogvatartott jut. A főépületben nem fiatalkorúak vannak, hanem első bűn- 
tényes felnőttek, köztük külföldiek is. A cseh országos parancsnoknő hosszan elbeszélgetett há
rom honfitársával. Magyarok nincsenek. Szerencsére, mert ha itthon elmesélnék, milyenek a ta
pasztalataik, meglepődnének a honi börtönök elítéltjei. Bizony, néha megkérdeztem, akik most 
szembejöttek, a személyzethez tartoznak, vagy elítéltek. A zárkák- a lakószobák -  kissé zsúfol
tak, de a rabok saját ruhájukat viselik, látszólag összevissza bóklásznak, s általában is nagy a ren
detlenség. De mi a fiatalkorúakra vagyunk kíváncsiak. Ők egy új épületben vannak, a felnőttek
hez hasonlóan mezőgazdasági munkákat végeznek, és van saját autószerelő-műhelyük. Bárki be
jöhet ide, megrendelheti az autója javítását. Általában kétágyasak a lakózárkák, televízióval, rá
dióval, könyvekkel, a falakat poszterek borítják. Szinte szállodai körülményeik vannak azoknak, 
akik önkéntes drogelvonást vállaltak, ezt ellenőrzik is. Csak munkában viselnek formaruhát, egy
ütt fociznak a nevelővel, sítúrára mennek az igazgatónővel, s egyébként élik az életüket, érkezé
sünk nem zavarta hétköznapjaikat, mégcsak nem is köszöntek.

Az egyik fiatalember -  rablás, lopás, nemi erőszak általában a bűncselekményük -  beöl
tözve üldögélt, éppen a közeli városkába készült kerékpárral, hogy cipőt vásároljon magának. 
Itt is, a női börtönökben is láthatjuk a mi fogalmaink szerinti intimszobát, amely alkalmas fő
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zésre, beszélgetésre, s persze van benne ágy is. Ide bejöhet a család, adott esetben csak a fele
ség, a félj. Nincs külön elítéltkonyha, civil szakács főzi az ételt, elítélti segédlettel, ugyanazt 
eszi a személyzet is. A különbség talán annyi, hogy az elítéltek ebédlője tágasabb.

A mintegy tíz kilométerre lévő női börtönben végre hasonlót látok, mint itthon. Egy nagy 
teremben varrnak, szőnek az asszonyok, lányok. Mint megtudom, elvileg normában, de azt 
nem teljesítik, ezért meghatározott összeget kapnak, ami után adóznak. A börtön üzletében kö- 
tényes hölgy fogad bennünket, de mint kiderül, nem elítélt, ő a börtön vezetője. Kondicioná
lóterem, csodálatos társalgó, dugig töltött hűtők, családias légkör, már nem is lepődöm meg. 
Vannak itt talán százan, hét végén kimehetnek, s ha nem isznak és nem kábítószereznek, ak
kor maradhatnak. Lemondok az összehasonlításról, mert hát Finnországban is vannak szigo
rúbb börtönrezsimek, de a skandináv modell nem honosítható nálunk. Jellemző, hogy szökés 
egyik börtönből sem divat, csupán a külföldiek tesznek ilyet, hamar elkapják őket, és akkor 
zártabb körülmények közé kerülnek. Nehezen tudnám titkolni, hogy valami zavar, ez pedig a 
mérhetetlen liberalizmus, már-már anarchia, amit látok. De nincs igazam.

o
A börtön a társadalom alulnézete. Ezért nincs igazam. Finnországban a magyar viszonyok

hoz képest jólét van. Nem is értik, miért kell bűnözni, hiszen nincs erre szükség. Akárhogy szá
molok is, az átlagkereset legalább ötszöröse a miénknek, s már 1917 óta önálló állam a finn, oko
san építették a demokráciát. A finnek hétköznap sokat dolgoznak, péntek estétől vasárnap estig 
viszont kikapcsolódnak, szórakoznak. Helsinki sem szebb város Budapestnél, de nyugodtabb. 
Nincsenek dugók a közlekedésben, nem építettek felhőkarcolókat, sűrűn lakott lakótelepeket, vi
szont alkalmazkodtak az időjáráshoz. Szinte a fél főváros egy szinttel lejjebb került, a metróalul
járókhoz hasonló szinten egy másik metropolis épült ki. Hatalmas bevásárló-, szórakoztató-köz
pontok, ahol nem kell havat takarítani, és a nap is besüt, ilyen az építészeti megoldás. Az alkohol 
igen drága, a szállodánk mellett lévő öbölben hatalmas hajók állnak, amelyekkel át lehet ruccan
ni Tallinnba, alkoholtúrára. Ezek olyan hajók, amelyeket csak a képzeletünk ismerhet, úgy tíz
emeletes úszó lakóházaknak felelnek meg. Hogy milyen drága az ital, egy példa: 2,4 deci bor 
nyolcszáz forintba kerül, igaz, spanyol, dél-afrikai vagy éppen francia a nedű. Azért szombat éj
szaka olyan Helsinki, mint Budapest majáliskor. Tömve az utcák, sorbaállás a vendéglők előtt, 
narkós fiatalok bóklásznak az utcán. No, ezt ne kövessük. Érdekesek a finn nők, de azért azt meg
állapíthatjuk, hogy nálunk jobb a kaja, olcsóbb az ital és szebbek a nők. Sajnos, más nem jobb.

o
Szombaton zárult a konferencia, amely néhány tanulsággal szolgált. Az, hogy mindenütt 

növekszik a bűnözés és a börtönnépesség, talán népi meglepő. Ez utóbbi azért nem ilyen egy
szerű. A felszólalók kifejtették, hogy baj van a statisztikákkal. Az tudniillik csupán törvényho
zói elhatározás, hogy mit, miként büntetünk. Nem mindegy például, hogy a kábítószer-fo
gyasztót vagy a -forgalmazót, a prostituáltat vagy annak futtatóját büntetik, hogy bocsánatos 
bűn-e az adócsalás, és még folytathatnánk. Aztán az sem mindegy, milyen büntetőjogi szank
ciókat alkalmazunk, az alternatív büntetéseket favorizáljuk vagy a szabadságvesztést. A bőr-
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tönügyi szakemberek bizonyos értelemben kiszolgáltatottak a politikának, a közvélemény 
nyomásának, nem biztos, hogy annyian kerülnek börtönbe, mint az szakmailag indokolt len
ne. A kérdésekre persze kellenek a válaszok, például az angolok „nagyívű” börtönépítészeti 
programmal készülnek a huszonegyedik évszázadra, míg a skandináv országok a jól bevált al
ternatív büntetéseket favorizálják, a házibörtönt is például, amikor az elítélt az otthonában tölt
heti le büntetését, megfelelő ellenőrzéssel. Abban is nemzetközi az egyetértés, hogy a börtön 
költséges intézmény, de igazán senki sem tud jobbat. Hazai vitáink jutottak eszembe, amikor 
az amerikai felszólaló ecsetelte, hogy az elmúlt évtizedekben milyen nagymértékben nőttek az 
erőszakos cselekmények, főleg az emberölések, amelyet a kábítószer-fogyasztással és a sze
génységgel hoznak összefüggésbe. S még véletlenül sem szerepelt tényezőként, hogy az egyes 
államokban eltörölték vagy éppen visszaállították a halálbüntetést, hiszen a szakembereknek 
evidens, hogy a gyilkosságok számarányára nincs hatással a halálbüntetés léte vagy nemléte.

Az talán csak érdekesség, hogy Amerikában a gyilkosságokat javarészt „nem fehérek” kö
vetik el, de az előadó véletlenül sem mondott olyat, hogy négerek, netán mexikóiak vagy ép
pen kubaiak az illetők...

o
Mi a haszna egy ilyen konferenciának, tehetjük fel a kérdést, megtoldva azzal: megéri-e 

ezen a részvétel, vagy csupán kellemes, netán fárasztó utazás ez? Úgy hiszem, a szakmai ta
pasztalatok megszerzésén, törekvéseink megerősítésén túl nemcsak új ötletek, tendenciák el
esésének helyszínei e nemzetközi találkozások. Diplomáciai jelentősége is van 
jelenlétünknek, amagyar büntetés-végrehajtás az országotképviseli, nyitottságával, am ár em
lített tekintélyével, amely az idelátogatók gyakorlati ismeretein alapul, az ország európai in
tegrációjának tesz jó szolgálatot. A magyar bévé európai, a börtönügyet szabályozó joganyag 
teljes mértékben harmonizál a környezetével.

Elutazásunkkor a finn főigazgató érkezett a szállodához, hivatali autóján vitt bennünket a 
reptérre, és útközben a finn-magyar büntetés-végrehajtás további együttműködéséről esett 
szó, és arról, hogy bár a konferencia jellege miatt a magyar küldöttséggel nem tudtak külön 
foglalkozni, számukra fontos e kapcsolat. A főigazgató a repülőgép „ajtajáig” kísért bennün
ket, ez kevés küldöttségnek adatott meg.

o
Délelőtt 11 óra, s én ismét szorongással vártam a felszállást, de alaptalan volt a félelmem. 

A finn légitársaság gépe észrevétlenül hagyta el a légikikötőt, és ezúttal a gépen korlátlan volt 
a kiszolgálás, mindenki annyit fogyasztott, amennyit csak akart. Mielőtt nagyon megnyugod
tam volna, egy bárányfelhőnyájba tévedve, már hazai légtérben, a zökkenők után zuhantunk 
egyet. A felhördülő utasok reakciójais jelezte, hogy volt némi ijedtség. Ferihegyre viszont úgy 
szálltunk le, hogy észre sem vettük. Ismét a földön jártunk, itthon, a soha nem feledhető hel
sinki emlékekkel. Jártunk Európában, de a kétórás út ellenére még elég messze vagyunk attól, 
hogy oda érkezzünk. Még csak hazajöttünk...

Farkas Tibor


