
TAPASZTALATCSERE

Túlélési stratégiák
K ivédhető-e a tartós börtönártalom?

„Számítottam rá, hogy keményen megmérnek, mégis megrogyott a 
térdem, amikor a bíró kimondta rám a nyolc évet. Ha nem kap el a 
mellettem álló fegyőr, összecsuklottam volna.” Jó pár évvel ezelőtt 
mesélte el ezt az esetet egy fiatalember, aki az ítélethirdetéskor úgy 
érezte, nem bírja ki ép ésszel rács mögött a hosszú időt.

Néhány hónappal később ismét talál
koztunk. Ekkor már sokkal bizakodóbb 
hangulatban találtam. Elújságolta, hogy 
könyvet ír. Megírja öccsének okulásul bűn- 
cselekménye előzményeit és börtönbe ke
rülésének történetét, majd az egészet lefor
dítja angolra!

-  Fő, hogy szüntelenül járjon az agyam! 
Ez az én túlélési stratégiám -  összegezte el
mélete lényegét tömören. Megvallom, 
meglepett a fiatalember érett, előrelátó

gondolkodása. Azóta már szabadult, s va
lóban sikerült elérnie célját: szellemi, lelki 
egészségét megőrizve lépett ki a börtönka
pun. Igaz, kedvezménnyel „csak” hat évet 
ült. De vajon képesek-e kidolgozni, s főleg 
hatékony túlélési stratégiát megvalósítani a 
valóban hosszú ítéletidős fogvatartottak? E 
témáról beszélgettünk Eles Évával és Ko
vács Zsolttal, a Szegedi Fegyház és Börtön 
pszichológusaival. Mellettük megszólal 
két hosszúidős elítélt is.
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Peremre szorulók
-Tizennyolc esztendő alatt, amióta a sze

gedi intézetben dolgozom, én is találkoztam 
nem egy fogvatartottal, aki saját túlélési stra
tégiát dolgozott ki -  mondja Kovács Zsolt. -  
Erre tapasztalatim szerint csak olyan ember 
képes, aki az átlagosnál jobb intellektussal, 
jobb fizikai adottságokkal rendelkezik. Nos, 
az egyik ilyen fogvatartott frappánsan így fo
galmazott: „Ha tétlen vagy, ne légy egyedül, 
ha egyedül vagy, ne légy tétlen!’’ Helyes esz
mefuttatás, hiszen az ember nem olyan orga
nizmus, amelyet szüneteltetni lehetne. Nem 
gép, amit ki lehetne kapcsolni. Olyan rend
szer, amelyik ha nem javul, akkor romlik! 
Ezért folyamatosan működtetni kell az 
agyat, a fizikumot, fejleszteni kell a kommu
nikációs készséget, a szociális térben való tá
jékozódás képességét. Vitális funkciókról 
beszélek, amelyeket nem szabad leállítani.

-  Igen ám, de a tapasztalat azt mutatja, 
hogy afogvatartottak többsége inkább visz- 
szahúzódik a zárka mélyére, kerüli az értel
mes, kreatív tevékenységet. Vajon miért vá
lasztják ezt a passzív magatartást?

-  Mert hosszú ítéletidejük alatt elveszí
tették hozzátartozóikat, barátaik ugyancsak 
elfordultak tőlük, mert eleve halmozottan 
hátrányos helyzetűek, a társadalom periféri
ájáról érkeztek, hiányosan szocializálódtak, 
nem rendelkeznek azzal az információs bá
zissal, amivel kezelni tudnák a környezetük
ben történt dolgokat. Nincs komoly anyagi 
bázisuk, nem tartoznak egyetlen fogvatartot- 
ti érdekcsoporthoz sem, ami egyáltalán nem 
csoda, hiszen ezekkel az adottságaikkal nem 
lehetnek vonzóak. Peremre szorulnak tehát 
ugyanúgy, mint korábban a társadalomban. 
A krízishelyzetbe kerülő ember személyisé
ge egyébként gyakran olyannyira beszűkül, 
hogy még a meglévő eszközeit sem látja

meg. Minden beszélgetés során, amelyet 
ilyen emberekkel folytatok, rendkívül sok 
indulat, agresszió vezetődik le. És természe
tesen információkat kapnak tőlem önmaguk
ról, saját, valós helyzetükről, kifejleszthető 
képességeikről.

Egyébként ha mi, pszichológusok, meg
ismerő foglalkozásokat tartunk, utána kon
zultálunk a nevelő kollégákkal. De mi lenne, 
ha a fogvatartott is kaphatna egyfajta bör- 
tönkreszt, ami segíthetné az eligazodását, az 
integrálódását?

-  De hát működik a felkészítő részleg és 
minden bekerülő kézhez kapja a napirendet 
is...

-  Ezek valóban segítik a formális köve
telményeknek való megfelelést. Ám én a je
lenleginél részletesebb, személyre szabot
tabb programra gondolok. Felértékelődik te
hát a személyes kontaktus, a csoportfoglal
kozások jelentősége, a munkacsoportok 
együttműködése.

Köldöknézők
Berényi György 46 esztendős, és 1990 

óta tölti büntetését a szegedi Csillagban.
-  Magamnak való, csendes ember va

gyok -  mondja. Azon a szombat estén is 
egyedül ittam a sörömet a presszóban. A 
második üvegnél tartottam, amikor belé
pett egy „lökött” ismerősöm a haverjával. 
Odalépett az asztalomhoz, aztán se szó, se 
beszéd, beleivott a sörömbe, majd, mint aki 
jól végezte dolgát, leült a szomszédos asz
talhoz. Nekem meg bedurrant az agyam, 
felpattantam, s letaszítottam a székről. 
Ahogy lezuhant, beverte a fejét, nem moz
dult többé. Ezért kaptam 12 év fegyházbün
tetést. Korábban sohasem voltam büntetve, 
így nagyon nehezen éltem meg, hogy rács 
mögé kerültem.
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Azt kérdi, miért nem járok kultúrprog- 
ramokra? Jól elvagyok én a zárkában! Nem 
kell kitűnni. Nézem a tévét, múlatom az 
időt, de az nagyon lassan vánszorog... Nem 
mondhatom szerencsés embernek magam. 
A börtönbe kerülésem után két évig az élet
társam a fogadott gyerekemmel együtt tar
totta velem a kapcsolatot, de mára elfordul
tak tőlem. A feleségem négy édesgyerme
kemmel már évekkel korábban elhagyott. 
Azt sem tudom, merre élnek... Négy testvé
rem van, ők is kitagadtak. Mostanra cser
ben hagyott mindenki. Lassan itt az ideje, 
hogy átmeneti csoportba kerüljek, de a hú
gomnak hiába írok, nem küldi a befogadó 
levelet. Nem tudom, miért, hiszen én nem 
akarok hozzájuk menni. Van nekem saját 
kis házam... Csak tudnám, mi lesz oda
kint... Ilyesmiken szoktam tépelődni a zár
kában.

Fizetett nézők
-  A börtönben kevés kockázatosabb 

dolgot tudok elképzelni az efféle köldökné
zésnél -szögezi le Kovács Záolt. -  Olyan ri
zikófaktorról van szó, amelyet mindenkép
pen kezelnünk kell. Hogy miképp? Az em
berek jó  része nem mobilizálható kény
szerintézkedéssel szociálpozitív irányba. 
Nem is lenne célszerű. Márpedig nekünk 
feltétlenül kell ilyen programokat kínál
nunk. Ne higgyük, hogy ha nem strukturál
juk a fogvatartottak idejét, ők maguk nem 
teszik meg ezt helyettünk! Ebből követke
zik, hogy olyan ösztönzési rendszert kell 
kialakítani, amely a fogvatartottak jól fel
fogott érdekeire épít. Leszögezem: nem 
anyagi juttatásra gondolok, hiszen főleg a 
kívülállóktól gyakorta hallom, hogy a fog
vatartottak már így is szállodai körülmé
nyek között élnek, mit akarnak még ezen is

javítani... Nos, az emberibb környezet 
megteremtése hitem szerint nem öncél. 
Célunk a kezelhetőbb, együttműködőbb 
fogvatartotti állomány kialakítása. 
Meggyőződésem, hogy a kulturáltabb kör
nyezet igényesebb magatartásra sarkall. 
Ha súlyosan akarnék fogalmazni, úgy 
mondanám: a pszichoszociális halál hely
zetében élőkkel -  már persze aki partner 
ebben -  közösen kell megkeresnünk a kive
zető utat. Felmerül a kérdés: van-e konst
ruktív adaptáció, létezik-e a destrukciónak 
alternatívája? Lehet-e ezeket az erőket úgy 
irányítani, hogy szociálpozitív irányba 
mozduljanak el? Olyan helyzetbe kell őket 
hozni, hogy választhassanak. A helyes 
irányba kell őket terelnünk.

-  Miként gondolja ezt?
-  Tudom, eretnekségnek tűnik, de ne

kem az ókori görögök jutnak eszembe. Ná
luk fordult elő, hogy a nézőknek fizettek, 
hogy megnézzék a színielőadásokat. Igen, 
a hatalom a zsebébe nyúlt, mert úgy gon
dolta, hosszabb távon megéri a befektetés, 
mert a polgárokhoz az előadásokon keresz
tül eljuttatott értékek, információk indirekt 
módon nyereséget jelentenek majd a na
gyobb közösség számára. De még egyszer 
hangsúlyozom: nem anyagi juttatásokra 
gondolok.

Belső falak
Kardos Aladár 31 éves. Az ő sorsa ki

váltképpen nehéz a Csillagban, mert kisko
rú lányt ölt meg aljas indokból vezérelt kü
lönös kegyetlenséggel. Ezért kapott 20 
éves életfogytot. Csak a törvényi változás 
mentette meg a kötéltől az utolsó pillanat
ban.

-  Talán furcsának találja, de a fegy- 
őröknek sokat köszönhetek -  kezdi a be
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szélgetést. -  ’90 óta ülök a Csillagban, de 
csak a kis kétfős zárka véd meg a veréstől. 
Mind a mai napig „utaznak rám” az elítélt
társaim. Gyakran a képembe vágják: „Sze
mét gyerekgyilkos, miért nem lógattak 
föl!"  A fürdőben mindig óvatosnak kell 
lennem, mert a nagy gőzben nem tudha
tom, merről jön a pofon.

A bűncselekményemet a mai napig kép
telen vagyok feldolgozni. A halott kislány 
képe gyakran kísért álmomban. Látom, 
ahogy élettelenül fekszik az avarban. Ilyen
kor felriadok, vizes a hátamon a pizsama.

Amikor Szegedre kerültem, a gyakori 
támadások miatt önvédelemből magam kö
ré húztam egy belső falat. De hamar rádöb
bentem: ez bizony nem tartható sokáig, 
mert így nem bírom ki a 20 évet.

-  Kardos Aladár egész sor olyan dolgot 
megfogalmazott, amelyekkel mások eseté
ben is találkoztam az életfogytosokkal ké
szített interjúim és tesztjeim során -  mond
ja Éles Éva, aki még 1993-ban készítette öt
vennégy életfogytossal az említett felmé
rést. Az országos parancsnokság megbízá
sa alapján a pszichológusnő többek között 
arra a kérdésre keresett választ, hogy mi
lyen túlélési stratégiákkal rendelkeznek az 
életfogytosok. Kíváncsi volt arra is, léte- 
zik-e valamiféle szakaszosság ítéletidejük 
letöltése során. Természetesen azóta is fi
gyelemmel kíséri mindennapi munkája so
rán e fogvatartotti csoport szokásait, életvi
telét.

-  Hallhatnánk ezekből néhányat?
-  Amikor az életfogytosok elkezdik töl

teni a büntetésüket, rendkívül nehéz idősza
kot élnek meg -  válaszol a pszichológusnő. 
-  Először úgy érzik, nem fogják túlélni a 20- 
25 éves büntetést, nincs értelme semmit 
sem tenni, hiszen nincs jövőjük. Beszéltem 
olyan emberrel, aki az első két évben azt

sem tudta, milyen színű a zárkája fala! A 
frissen bekerülő elítélt általában eleinte 
nem vesz részt a kultúrprogramokon. Az ok 
egyszerű: visszahúzódik, magában akar 
lenni, hogy „megeméssze” a bűncselekmé
nyét. Ezerszer visszaidézi a történteket. Ku
tatja, melyik volt az a pont, amikor meg le
hetett volna állítani a végzetes eseménysort. 
Ilyenkor az elítélt a börtönön belül plusz fal
lal veszi magát körül, úgy ahogy erről Kar
dos Aladár is beszámolt.

Zárkatársak
Az első bűntényes, kiváltképp ha krí

zis-bűnelkövetőről van szó -  folytatja a 
pszichológusnő - ,  bár maga is embert ölt, 
eleinte rendkívül primitívnek, rosszarcú
nak látja zárkatársait. Gyakran megfogal
mazza: „Mit keresek én ezek között a bűnö
zők között?"

De idézzük tovább Kardos Aladár mo
nológját! Elevenítsük fel, mit tett, amikor 
rádöbbent, hogy a maga által emelt falak 
mögött nem lesz képes egészséges átvé
szelni a börtönéveket. -  Nekiláttam tanulni 
-  emlékszik a történtekre - ,  szinte mániá
kusan faltam a könyveket. Elvégeztem a 
szakközépiskolát, kitanultam a targonca- 
vezető, a kerámiatárgy-készítő szakmát. 
Jelenleg egy emelt szintű teológiai tanfo
lyamra járok. S ha már itt tartunk, el kell 
mondanom: a vallásnak, a hitnek rend
kívül sokat köszönhetek. Tíz esztendeje já
rok református istentiszteletre. Azóta sok
kal könnyebben elviselem a megpróbálta
tásokat. Úgy gondolom, ha eljön a szaba
dulás ideje, akkor sem tudok a bűncselek
ményem miatt visszailleszkedni a normális 
civil környezetbe. Az egyetlen esélyem, ha 
befogadnak a hittestvéreim...

-  A kezdeti kilátástalanság után átlen-
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dűlnek a krízisen -  mondja Éles Éva. -  Né- 
hányan meg is fogalmazzák, miként sike
rült ez nekik. „A nevelő úr talált egy jó  
munkát nekem.” „Először nem nagyon 
akartam beiratkozni a kerámiatanfolyam
ra, de a nevelő rábeszélt. Nem bántam meg, 
hogy hallgattam rá.”

Persze egy idő után legtöbben külső se
gítség nélkül is keresni kezdik helyüket a 
közösségben. Oppozícióba kell hogy ke
rüljenek. Ütközniük kell. Ekkor derül ki, 
meddig mehetnek el, meddig terjed a „ter
ritóriumuk”, milyen súlyt képviselnek az 
információs rendszerben. Ez idő tájt elő
fordulhat, hogy egy-két elítélt sokszor ke
rül fogdára.

Éles Éva szerint nagyjából öt év eltelte 
után fogalmazzák meg először: „Látom de
rengeni az alagút végét!” Azaz ekkor érzik 
először úgy, hogy mégis képesek lesznek 
elviselni a hosszú ítéletidőt. Ám ez a „le- 
higgadás” gyakran együtt jár a konformiz
mus kialakulásával. Gyakran megfogalma
zódik bévés körökben: „Az életfogytosok-

kal nincs probléma." Valóban sokan a kon
formizmus útját választják, és látszólag 
mindenki jól jár. Az elítélt beáll a sorba, 
nem kell vele sokat foglalkozni.

Elcsúszó idősíkok
-  Nem igaz, hogy az életfogytosokkal 

nincs problém a-tiltakozik a pszichológus
nő mert nem tudnak kommunikálni. Ha 
eljön a szabadulás ideje, iszonyúan nehe
zen illeszkedik majd vissza, hisz intenzív 
gyanakvó és gyakran paranoid. Ezt már az 
átmeneti csoportban tapasztaltam az érin
tett elítéltekkel beszélgetve. Nem képesek 
kapcsolatot létesíteni. Minden mögött át
verést sejtenek. Szabadulás előtt nem iga
zán érdekli őket, hol fognak dolgozni. El
odázzák a megoldásokat. Néhányan az el
ső pár eltávozást követően, amikor e kér
désről faggattam őket, megpróbálták elke
rülni a válaszadást. Kényelmetlenek voltak 
számukra a kérdéseim. Én nem csodálko
zom azon, ha elkerülő magatartást tapasz
talok náluk, ha nem keresnek valós megöl-
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dásokat. Ne felejtsük el: olyan emberekről 
van szó, akik eleve rosszul szocializáltak. 
Erre ráadásul „lehúznak” 10-20 évet a bör
tönben, ahol leszoknak az önálló gondol
kodásról, ahol keményen hat rájuk a prizo- 
nizáció. Hogy várhatjuk el tőlük, hogy erő
sek, céltudatosak legyenek jövőjük intézé
sekor?

Egyébként itt, ebben az utolsó szakasz
ban akad egy másik tényező is, ami igen
csak megnehezíti a szabadulás utáni visz- 
szailleszkedésüket. Ez az impotencia. Tu
domásul vesszük, vagy sem, az egyik leg
fontosabb kérdés, amikor kilépnek a ka
pun, a nők, a szexualitás (hiszen az egész 
büntetési idő alatt a zárkában mindvégig ez 
a fő beszédtéma). Gyakran furcsa helyzet
be kerülnek ezek az emberek. Nem egy 
hosszú ítéletidős megfogalmazta már ne
kem: „Pszichológusnő, én nem negyven
éves vagyok, csak húsz! Hiába múltam el 
negyven, de amikor bejöttem, húsz voltam. 
Nekem a negyvenéves nő öreg, nem kívána
tos, rá sem bírok nézni. A szex szempontjá
ból húszévesnek érzem magam.” Tehát 
ezen a ponton elcsúsznak az idősíkok. Ki
megy kimaradásra, keresi a fiatal lányokkal 
a kapcsolatot, de azok nem állnak szóba ve
le. Tisztességes lány legalábbis biztosan 
nem. Nem lesz tehát sikerélménye. A kö
vetkező útja már az 5-ös főúthoz vezet, ahol 
a fiatal lányokat is megkaphatja. Csakhogy

ő nem ilyen érintésre vágyott! Csalódások, 
pszichés traumák érik, amelyek oda vezet
nek, hogy ha összejön végre egy normális 
kapcsolata, akkor is csődöt mond. E kudar
cokról többnyire indirekt módon, utalások 
formájában kapok információt tőlük.

o
A hosszú ítéletidős fogvatartottak 

egész sor sajátos problémával küzdenek 
fogva tartásuk idején, majd azt követően is. 
Nyilvánvaló: e problémák speciális megol
dásokat kívánnak, nem kis fejtörést okozva 
ezzel a börtönszemélyzetnek. A mindenna
pokban a műhelymunka során, az érintett 
intézetekben gyakran szóba is kerül ez a té
ma -  elsősorban a nevelők között. A meg
oldásokat illetően eltérnek a vélemények. 
A szakemberek még abban sem értenek 
egyet, mit értsünk pontosan „hosszú ítélet
időn”. Azt, ha valaki nyolc, tíz vagy húsz 
évet tölt rács mögött?

A közelmúltban e témában tartott sze
gedi tanácskozásokon abban egyeztek meg 
a résztvevők, hogy ősszel folytatják a dis
putát a Budapesti Fegyház és Börtönben. 
Tény, hogy a törvény várható szigorodása 
miatt ez a kérdés még sokáig aktuális lesz a 
hazai büntetés-végrehajtásban.

Gaál Béla


