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Rejtekhely
K ábulatkeltő  szerek

A fogvatartottak közvetlen közelében közel másfél évtizedet töltöttem 
el nevelőként, biztonsági tisztként és biztonsági osztályvezetőként Sok 
tapasztalatot szereztem a tiltott tárgyakkal, ezen belül a kábítószerek
kel kapcsolatosan, mivel már a '80-as évek végén is lehetett tapasztal
ni, hogy ezen a téren valami nincs rendben. Több fiatalkorú, fiatal fel
nőtt volt a börtönökben, akik szinte szenvedtek az elvonási tünetek mi
att, nevelésük, problémáik rendezése rendkívül nehéz volt, kapcsolat- 
tartásuk rendezetlensége miatt igen sok gondot okoztak és okoznak ma 
is. Napjainkban a kábítószerrel kapcsolatos problémák a börtönökben 
jelen vannak meg akkor is. ha ezeket nem mondjuk ki. Igaz ugyan, hogy 
igazi „nagy fogás” ismereteim szerint eddig sehol nem történt, de a je
lek arra mutatnak, hogy a kábítószer már a börtönökben is testközel
ben van, csupán a bejutási, fogyasztási és az előállítási inodok mások, 
mint a i tabud életben.

Az előzetesen letartóztatottak, akik kábítószer-fogyasztók voltak, szintén sok gondot 
okoztak a személyzetnek. Még ma sincs megfelelő kezelési mód kialakítva, és nincs szak- 
személyzet a velük való foglalkozásra. A zárkaellenőrzések során találtunk kokaint ruha- 
festékes papírtasakba csomagolva (kis mennyiségben 9,87 g) kapszulás gyógyszerben ki
adagolva, extasy tablettákat, hasistáblát, marihuánás cigarettát és nagyon sok kábító ha
tású gyógyszert, valamint nagyon sok szipuzásra alkalmas anyagot és felszerelést.

A börtönökben is vannak saját készítésű kábítószerek, használóik szinte ugyan-olyan 
hatást érnek el velük, mint kint a szabad életben, ugyanakkor már megtalálható az igazi 
kábítószer is, igaz, még csak ritkán. Meg kell akadályoznunk, hogy a kábítószerek elter
jedjenek a börtönökben, ki kell cserélnünk a tapasztalatainkat, lényeges, hogy az eddig 
szerzett ismereteink közkinccsé váljanak, hogy minél eredményesebb harcot folytathas
sunk a narkotikumok és fogyasztóik ellen.

Házilag készített drogok
A szipuzás lényege: a ragasztószerek, hígítók illóanyagainak belélegzése. Ez ma már 

alig előforduló drogozási forma. Talán megemlítendő, hogy ma még használatos az úgy-
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A z elítéltek  ta lá lékon ysága  k im eríthetetlen

nevezett mentholl összekeverése nitrohígító val, majd cigarettadohánnyal. A dobizás a saj át ké
szítésű doppingoló tea fogyasztása. A mai napig is közkedvelt a fogvatartottak körében. Tea
fű (5 dkg) kifőzése 3-4 dl vízben mindaddig, amíg annak a habja sötétbarna vagy fekete nem 
lesz. A hab színe a tea minőségétől és fajtájától függ. Mézzel, cukorral ízesítik a csersav miatt. 
Ritkábban kávéval is dúsítják, sőt, fájdalomcsillapító gyógyszerekkel a hatás még fokozható.

Benti körülmények között a nikotint is használják narkotikumként. Néhány cigarettányi 
dohányt vagy egyszerű pipadohányt kifőznek 1-2 dl vízben, majd hagyják kihűlni 40-50 C°- 
ra. Ezután sodort vattacsíkokat itatnak át, amit a fogínyre helyeznek, vagy bedörzsölve hasz
nálják.

További kényszerbódító a rizs, amelyből 40-50 dkg-ot 4-5 liter vízben felforralnak, majd 
kb. 5 percig főzik. Lehűlés után cukor és élesztő hozzáadásával erjesztik, kb. 2-3 hétig. Utána 
fogyasztható, természetesen szűrés után.

Különféle befőttek erjesztése is előfordul kenyér és cukor által. A kenyér az élesztőt helyet
tesíti. Kb. 1,5-2 hétig kell erjedni hagyni meleg helyen, természetesen elrejtve, majd kész az 
ital.

A saját zárkában lévő növények közül a hibiszkusz és a filodendron szárát és gyökerét ki
főzik. Ízesítése cukorral és mézzel történik, valamint a jobb hatás elérése érdekében fájdalom- 
csillapító tabletták szedésével a „csúcsrajutás” biztosabb és tovább tart.

A mustár magja alkalmas komoly görcsök és rosszullétek előidézésére, indokolatlan kül- 
kórházi kihelyezésekre.

Szájvízből, ha sikerül hozzájutni, kb. három decilitert kell elfogyasztani, ez jó hangulatot, 
illetve részegséget okoz, mivel alkoholtartalma van.
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Az Amodent fogkrémből egy keveset egy tubus arczselével és spiritus salicyllal összeke
vernek, és kb. egy deci vízzel felhígítják, így édesre ízesített dobival vegyítve szintén illumi- 
nált állapot idézhető elő. Hatását tovább lehet fokozni gyógyszerekkel.

Az arczselé egy tubusától ugyancsak el lehet bódulni, de rendkívül rossz íze miatt cukorral, 
dzsemmel kell ízesíteni, majd vízzel hígítani. Gyógyszereket is használnak hódító hatás eléré
sére, ami altató, nyugtató, hangulatjavító gyógyszerek, serkentő szerek, illetve ezek keveréké
vel nagy koncentrációban bizonyos fájdalomcsillapítók segítségével érhető el. Az altatók közül 
barbiturát csoportba tartozókat: Barbamid, Sertan, Sevenal, Sevenaletta.

Altató-nyugtatók: Eunoctin, Xanax, Seduxen, Elenium, Noxiron, Rudotel, Novopan, An- 
daxin. Hangulatjavítók: Ludiomil, Sapilent, Teperin, Leponex. Fájdalomcsillapítók: Az Algo- 
piryn tablettával saliciált részegséget lehet elérni, 2 levél, azaz 20 darab bevételével. Donalgin, 
Demalgon, Quarelin, Antinearulgica, Miralgin (az utóbbi háromnak nagy a koffeintartalma) ke
verve dobival illuminált állapot előidézésére alkalmas.

Előfordul, hogy más fogvatartottak által be nem vett, illetve le nem nyelt, kiköpött ismeret
len gyógyszerek kerülnek forgalomba, melynek hatását nem ismerik (mindegy, hogy mi, csak 
hódítson), ezeket keverik a dobival.

Mindezek a gyógyszerek a gyógyító-nevelő csoportokban lévő fogvatartótoknál megtalál
hatók legálisan.

Tiltott tárgyak a zárkában
A börtönben ezek a helyek szinte kimenthetetlenek, az emberi fantáziának szinte nincs hatá

ra ezen a téren, főleg ha a korrupciót is bekalkulálják.
A zárkán belül a csempét leszedik, mögötte üreget alakítanak ki, majd zsírral, fogkrémmel 

összegyúrt kenyérrel a csempét visszahelyezve, a nyomokat eltüntetve kialakul az egyik legjobb 
és láthatatlan rejtekhely.

A zárkaajtó fölött a falba 2 db vascsövet építenek be, ami kettős célt is szolgálhat, először: 
sportolásra alkalmas, ha a csövekbe hengeres tárgyat helyeznek és úgynevezett húzódzkodást is 
megtehetnek vele, másodszor: a csövekből a hengeres tárgyat eltávolítva, bármit el lehet benne 
dugni, ami csak belefér, majd a végét az előbb említett módon zsírral, fogkrémmel összegyúrt ke
nyérrel betömik, a fal síkjához simítják, s már nem is lehet észrevenni, hogy valamit eldugtak.

A vécécsésze belső peremes részébe szokás eldugni gyógyszereket és más egyéb kis terje
delmű dolgokat oly módon, hogy nejlonzacskóba csavarják, majd felszorítják, hogy a vízsu
gár ki ne sodorja, a vécéülőke hátsó részére, a rögzített rész alá is felragasztanak tiltott eszkö
zöket, többek között kábítószert, a zárt vécék felső mennyezete fölé vagy a szellőzőkben zsi
negen lelógatva is el lehet dugni eszközöket.

A zárkaasztalok lábait alulról megfúrják, és az így kialakított üregben tökéletes rejtekhely 
van, amit fadugóval zárnak le. Ugyancsak közkedvelt az asztalfiók hátlapjára felragasztani ki
sebb tárgyakat, úgy, hogy az asztalfiókot megrövidítik, majd egy dupla faborítással kis tároló
helyet alakítanak ki mögötte, ami elrejtésre ad lehetőséget.

A zárkaajtók a fal belső síkjától mélyebben vannak elhelyezve, s az előbb említett mó
don a csempézett részeket használják üregek, illetve rejtekhelyek kialakítására.
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A zárkaülőkék fémcsőből készültek, melyek belső üregei szintén alkalmasak rejtek
helyek kialakítására (pénz és kábítószer).

A zárkában található elektronikus szórakoztató eszközök (rádió, televízió) az elektro
mos kapcsolók, konnektorok, lámpaburák, elosztók szintén nagyon közkedveltek, mert 
ellenőrzésük ritka, nem jut rá idő és energia szakemberhiányra való hivatkozással. Ezt a 
helyzetet az elítéltek nagyon jól ismerik, aktívan ki is használják.

Gyakran előfordul, hogy a fából készült ablak-, illetve ajtókeretet „dolgozzák meg” 
olyan formában, hogy azokba üregeket vájnak tárolási céllal, majd egy ügyes bontással 
eltüntetik a felügyelet szeme elől.

Az egyéni használati tárgyakat is átalakítják a tiltott tárgyak eldugására, például kon- 
zerves dobozokat menetesítenek, az egyik fedlap lecsavarható (balmenettel látják el) és a 
súlyra ügyelve bármi tárolható benne.

Ugyancsak gyártanak széthúzható konzerves dobozokat, melyek a fentebb leírt mó
don pénz és kábítószer elrejtésére alkalmasak, de a csomagokban érkező konzerves dobo
zok is nagyon veszélyesek, mert felbontás után a doboz peremét úgynevezett visszacine- 
zéssel eredeti állapotába helyezik vissza, s így bármi beküldhető benne. Tudomásunk van 
olyan esetről, amikor fegyveralkatrészeket küldtek be hasonló módon.

Nem ritkák azok az esetek sem, amikor különféle műanyag flakonokat tesznek dupla
falúvá oly módon, hogy léggömböt vagy gumióvszert használnak fel a bejuttatandó esz
közök elrejtésére.

A porok, kábítószerek legegyszerűbb elrejtési módja, hogy a kapszulás gyógyszere
ket szétszedik, és újrafelhasználva a kapszulákat, egyszerűen kiadagolják a kábítószere
ket.

Tapasztalatból tudom, hogy műanyag orvosságos dobozokban tárolták a folyékony ál
lapotú tiltott szereket a zárkaszekrény tetején (például alkohol) a felügyelők orra előtt, 
akik soha nem ellenőrizték a flakonok tartalmát.

Az élelmiszerek is nagyon közkedveltek tárgyak, eszközök elrejtésére, például a ke
nyér közepét kiszedik, majd a keletkezett üregben bármit el lehet rejteni, a sütemények 
töltelékébe is sok mindent el lehet dugni.

Nem ritka az sem, hogy undorító dolgokat használnak fel a fogvatartottak: használt pa
pírzsebkendőt vagy romlott élelmiszert tesznek a szeméttartó edényekbe, amelyekben a 
tiltott eszközöket tárolják, bízva abban, hogy a keresőket ez elrettenti.

A mosdószifonok lecsavarható üledékgyűjtője, a vécéöblítő víztartályok is közked
veltek tárgyak elrejtésére.

A zárkatükrök mögötti kis üregek, a faliképek, fényképtartók keretei és különféle dísz- 
és emléktárgyak is alkalmasak eldugásra.

A nescafés üvegek címkéje és a normál levélbélyegek alá szoktak elrejteni LSD-vel 
átitatott bélyegeket.

A golyós- és filctollak betétjeit, valamint magát a tollat is fel lehet használni kis terje
delmű tiltott eszközök elrejtésére.

A karácsonyi ünnepek alkalmával sok zárkában van mini karácsonyfa, amelyen sza
loncukrokat helyeznek el. Ezekben sokszor gyógyszereket, egyéb tablettákat szoktak el
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dugni oly módon, hogy a zselés részbe egyszerűen belenyomják a tablettákat, majd vissza
helyezik a csomagolóanyagot, mely kiváló rejtekhely.

A fogvatartottak intézeti és egyéni ruházata is közkedvelt elrejtési hely, főleg a gombok 
alatti varrásokat, a nadrágok derékrészeit bontják fel, majd a tárgyak elrejtése után egyszerű
en visszavarrják a ruházatot. Csak hosszas keresés után lehet az ilyen helyre elrejtett tárgy nyo
mára bukkanni.

Ugyancsak közkedvelt a lábbeli, amelyen a talpbélés alá a fröccsöntött lyukakba, vagy a 
cipő sarkába vésnek üreget, ide rejtik el a tiltott eszközöket.

A fogvatartottak többsége erős dohányos, sokan szívnak csavart cigarettát, így a dohány
hoz egyszerűen hozzákeverik a „füvet”, melyet a felügyelet orra előtt elszívnak, de az eredeti 
csomagolású cigaretták is felhasználhatók elrejtésre, ha a dohány helyére a méretnek megfe
lelően elrejtik az árut.

A zárka takaríteszközeit is felhasználják, a cirokseprű cirokrészében sok mindent el
rejtenek.

A vécépumpákat is felhasználják oly módon, hogy a gumirészt lehúzzák, majd a fanyelet 
„megdolgozzák”, melyben üreget készítenek, fadugóval bedugják, sőt a gumirész belső felé
ben felragasztva rejtenek el tiltott eszközöket, de akkor a pumpát nem használják. Gyufásdo- 
bozokat, teafiltereket, teafüveket szintén elrejtésre használnak.

A szobai dísznövények cserepeiben, a virágföldben sok mindent el lehet rejteni, melyet jól 
ki is használnak.

Egyre több zárkában van akvárium, ami szintén tág teret kínál az elrejtéshez.
Sok fogvatartott használ úgynevezett izzadásgátló stiftet, amelynek menetes része jól ki

használható, de a szappanokat is kiválóan lehet felhasználni akkor, ha kettévágják, a közepét 
üregesítik, majd megnedvesítve az eredeti állapotába visszaállítva használtnak tűnik, de köz
ben tiltott tárgyat rejt.

A  zárkán kívül
A közösségi helyiségek ugyanúgy felhasználhatók, mint azárkák, sőt még a folyosó is, ahol 

csempézve van, főleg olyan helyen, helyeken, ahol nyitott a körlet.
Több intézetben a körletfolyosókon az elektromos vezetékek kábelcsatornákban futnak, 

melyek alkalmasak az elrejtésre. A trükk egyszerű: az egyik fogvatartott a körletfelügyelőt le
foglalja, majd a másik addig elrejti az anyagot. Ugyancsak felhasználhatók a csővezetékek 
alulról nem látható felső részei is.

A munkahelyeken nagyon sok helyet lehet találni, melyeket szinte lehetetlen felsorolni, de 
néhányat azért megemlítek:

-  több fogvatartott szerszámosládákkal közlekedik, melyek felhasználhatók elrejtésre 
éppúgy, mint ahogy a zárkákban történő elrejtésnél már említettem. Kiemelkedik ezek közül 
a vízvezeték-szerelők és a villanyszerelők tevékenysége. A csöveket, üreges anyagokat és al
katrészeket a körletre szállítók rendszeresen tiltott eszközök bejuttatására használják fel úgy, 
hogy a belső üreg falára felragasztják a tiltott eszközöket, majd azt a rendeltetési helyre pos
tázzák;
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-  az ételkiosztó és -szállító fogvatartottak a tiltott eszközöket rendszeresen nejlonzacskó
ba helyezik, majd a levesbe teszik, így juttatják el a megrendelőhöz, de ugyanúgy a darabos 
ételek közé is kevernek postázandó árut.

Több intézetben a körletfelügyelőket is felhasználják tudtuk nélkül a tiltott tárgyak elrejté
sére: közkedvelt forma, hogy a felügyelő széke alá ragasztják az elrejtett dolgokat, melyeket 
az őri takarítók alkalmas időpontban levesznek onnan.

A korrupciót sem szabad kizárni, a nagyobb intézetekben több úgynevezett beszállító van, 
akik nagyon közeli kapcsolatba kerülnek a fogvatartottakkal, majd a beszállított áruk között 
elrejtik a megrendelt árut a félsertésekben, marhahúsokban, gyári csomagolású lisztben, cu
korban, ami a laza ellenőrzésen átcsúszik.

A fogvatartottak közvetlen közelében szolgálatot teljesítők egy kisebb része (körletfel
ügyelő, munkáltatási felügyelő) sem mentes a korrupció alól, akik különféle tiltott eszközö
ket, fogyasztási cikkeket némi ellenszolgáltatásért bejuttatnak a megrendelőknek, például do
bozos tejes flakonokban szeszt vagy más egyéb élvezeti cikkeket.

Más kategóriába tartozik, de a tiltott eszközök, fogyasztási cikkek egy jelentős részét az 
evsz.-esek juttatják be az intézetbe, vagy úgy, hogy a felügyelet is be van avatva, vagy pedig 
az ellenőrzés egyszerűen elmarad.

A másik bejutási forrás a látogatások kihasználása. Több helyen a megmaradt élelmiszert 
felvihetik a körletre, melyek magukban hordozzák az elrejtés lehetőségét, vagy egyszerűen ká
bítószert fogyasztanak a látogatás alkalmával, például az élelmiszerre rászórják a por alap
anyagú készítményeket, és a felügyelet orra előtt elfogyasztják.

A következő megoldás, amikor a hozzátartozó a szemetes edénybe teszi bele (szeméttel 
együtt) a tiltott fogyasztási cikket, melyet az őri takarítók kiválóan tudnak mobilizálni.

Karászi Zoltán


