
Vitézy  László  új  filmjét  az  idei  film-
szemlén  mutatták  be.  Az  Objektív  
Filmstúdió  produkciójában  a  rende-
ző  riporter-munkatársa  Vicsek  Fe-
renc  volt,  az  oparatőrök:  Jankura  
Péter  ás Jancsó  Nyika,  a  dramaturg:  
Hankiss  Ágnes.  

Részletek  Vitézy  László  dokumentumfilmjéből  
Koncert/re gyülekezők  között,  
a  Petőfi  Csarnok  előtt  

CS.  ATTILA  (volt  állami  gondozott):  
Elmondja  az igazságot  a  Beatrice.  

—  Micsoda?  
—  Az, hogy  azért  fáj soknak,  hogy  

az  igazat  megénekli.  Nem?  Nem  így  
van ?  De  voltam  vidéken,  és  sok  
Riese  koncerten,  amióta  a Ricse  léte-
zik.  De  például  egyet  nem  tartok  jó-
nak.  Nem  igaz?  A  tömeget  elkezdik  
ütni,  ha  már  egy  baboskendő  van.  
. . .  Balatonon mit csináltak ? Ugyan-
azt.  Mikor  volt  az  Omega—LGT  
meccs,  és odamentek,  senki  nem  szólt  
semmit,  csak  meglátott  egy  rendőr  
egy  baboskendőt,  már  ugye  rajtam  
is  volt,  odajött,  azt'  már tépte  ki.  

—  Neked  van  olyan  ismerősöd,  aki  

mondjuk  valamilyen  droghoz  hozzá-
jutott? 

—  Nincs.  
—  Hol  keressek  ily erteket? 
—  Nem  tudom.  Nem  tudom,  csak  

én  furcsának  tartom,  mert  olvastam  
cikket,  a  Beatricséről,  hogy  a  Ricsé-
sek  kábítószereznek,  meg  ilyen,  meg  
hogy  ragasztóznak.  A  fele  nem  igaz.  
Miért?  Azért,  hogy  iszik  az  ember,  
azt  megteheti.  Nem?  

—  Mit  érezhet  az,  aki  bevett  valami-
lyen  drogot?  Mert  én  még  nem  pró-
báltam. 

—  Hát a z t . . .  azt  ki  kell  próbálni.  
—  És?  
—  Mondjam  azt,  hogy  valaki  ve-

gyen  be  30  darab  gyógyszert,  azt'  
próbálja  ki?  

—  Milyen  

—  Hát  nem  olyan  szar.  Az  olyan,  
ha  bevesz  30  darab  gyógyszert,  
mintha  berúgott  volna.  

—  És  akkor  még  rá  kell  inni  vala-
mit? 

—  Nem  muszáj  akkor  már.  Van  
aki  ráiszik,  de  azt  nem  muszáj.  Any-
nviból,  hogyha  ráiszik,  akkor  előbb  
hát. 

—  Miért  veszi  be?  
—  Mért  veszi  be ?  Megmondom.  

Sok  azért,  mert  két  forintér  ugyibár  
meg  lehet venni  a gyógyszert,  és  nem  
kell  venni  szeszt.  Es  a  gyógyszer,  az  
ugyanúgy  bekábít,  mint  egy  ital.  

—  És  "nem  félnek?  
—  Nem.-
—  Azok,  akik  beveszik?  
—  Hát  biztos,  hogy  nem  félnek.  

Nincs  mitől  félni.  Én  "is  mér  vettem  



be, ós nincs mitől félni. Egy  brigádba,  
ahova  járok,  sokan  csinálták,  illető-
leg  a  narkót,  ós  egyik  se  halt  meg.  
Illetve  már  olyanformán  nem  haltak  
meg,  hogy  a  felest  ide  belőtték  a  vé-
nába. 

—  Feles  mit?  Féldeci  szilvapálinkát  
belőtt  a  vénába?  

—  Be.  

CS. ATTILA  lakásán;  a  fiú  tetoválá-
sait  mutatja.  

—  Mik  vannak  beütve?  
—  Elmondom:  Főnix,  V.  K.,  az  

Virág  Katit  jelent,  Hajni,  Ati,  Kar-
thágó,  Apám,  öt  pont  . . .  Beatricse.  

—  Apám,  az  miért  van  beütve?  
—  Apám,  az  azért  van  beütve,  

azért,  mert  az  egy  igaz  ember  volt.  
Az  az  igazságot  akarta  ugyanúgy,  
csak  nem  érte  el.  Mert  ő  megmondta  
nekem:  fiam,  ha  nagy  leszöl,  soha  
nem  lesz  igazságod.  Esetleg  egyet  el-
érsz,  hogy  börtönbe  kerülsz.  És  ki-
jött  az  igaza.  Mert  már  benn  is  vol-
tam  börtönbe,  és  intézetbe.  A  Kar-
thago,  az  meg  azért  van  beleütve,  
mert  megénekelte  "az igazságot,  hogy  
énekelte:  Áruló nem leszek soha,  ilyet  
nem  teszek,  amíg  élek.  Tehát  spicli  
nem  lesz.  És  nem  folyamodik  a  ren-
dőrökhöz,  hogyha adnak mondjuk  itt  
van  kétszáz  forint  fiam,  csak  költsd  
el  azért,  hogy  legyen  kajád,  akkor  
inkább,  inkább  meghal,  de  akkor  se  
fog  köpni.  És  ón  vagyok  olyan,  hogy  
képes vagyok  vállalni  a halált, is,  még  
ha  egy  pisztolyt,  vagy  egy  borotvát  
a  nyakamhoz  tennék,  akkor  se  árul-
nám  el  a  legjobb  barátomat,  mint  
például őtet, vagy  a Hullát,  Csótányt,  
Kukát,  vannak  egyes  barátaim,  akit  
nem tudnók  elárulni. Ha  el is  árulnék  
valakit,  az  csak  olyan  lehetne,  aki  
engem  is  beköpött.  

—  És  a  Beatrice?  
—  A  Beatrice  az  meg  azért  van  

szintén  beleütve,  mert  az  is  megéne-
kelte  az  igazságot,  amikor  énekelt,  
hogy  „ A  munkát  soha  nem  szégyell-
tem,  a  két  kezem  adta  a  kenyeret,  

mégis  sokan  naplopónak,  csavargó-
nak  neveztek."  És  ez  így  igaz.  Mert  
ón  hiába  dolgoztam,  már  volt  olyan,  
hogy  elmentem dolgozni,  akkor  is  azt  
mondta  a  rendőr,  hogy  mit  csinálsz,  
csövezel?  Hát,  mondom,  nem  lássa,  
hogy  be van írva, hogy dolgozom.  Azt  
mond ja . . .  de  akkor  is  azt  mondta,  
hogy  csövezek.  Meg  Beatrice  énekelt  
egy  számot,  az  Aluljáró  fiát.  Vagy  
például  azt, hogy  a  Farkaskölyök.  Mi-
kor írta, hogy  „Egyszer  volt,  hol  nem  
volt,  a  külvárosi  tengeren  is  túl,  ólt  
egyszer  egy  farkaskölyök,  hallgasd  
meg  történetét.  Elunta  a  szülei  me-
séjét,  a meddő  vitatkozást.  Elszökött  
otthonról,  végre,  hogy  elkezdjen  egy  
új  mesét,  elment  a  városba,  metróra  
szállt,  az aluljáróba  kergette  a  sintér,  
mert  kutyának  nézték.  Jó pénzért  el-
mehetett  volna  ugatni  egy  ház  körül.  
De  rákapott  az  italra  ós  úgy  érezte,  
szabadon  él,  mert  jól  nevelték.  Úgy  
érezte, szabadon  ól."  

KATZIBA  ANTAL  (a  BM.  alosz-
tályvezetőjei:  —  Nagyon  sok  vo-
natkozásban  bizonytalanság  érezhe-
tő  a  drogellenes  küzdelemben  —  
borzasztó  ez  a  fogalmazás.  Dehát  
ezeknek  a  gyerekeknek  a  meg-
mentése,  segítése  érdekében  folyta-
tott  munkában  még  mindig  érezhető  
az  a  bizonytalanság,  ami  a  jelenség  
fogadósát  jellemezte.  Tehát  hosszú  
időn keresztül úgy hatott, hogy  a  tár-
sadalom,  mikor  ez  a  jelenség  fölbuk-
kant,  nemigen  tudott  vele  mit  kez-
deni.  Ezért  aztán  szokták  most  mon-
dani,  hogy  későn  hozták  nyilvános-
ságra,  későn  tudott  erről  a  társada-
lom, sokóig  hallgattunk  róla  —  és  en-
nek megvan  a maga oka.  Sőt,  a  maga  

„A  Hullát,  Csótányt,  Kukát,  vannak  
egyes  barátaim,  akiket  nem  tnánék  

elárulni"  (Cs.  AttUa)  

okai.  És  ezen  még  az  sem  enyhít,  
hogy  elsőkónt  erről  a  Belügyminisz-
térium  beszélt.  Én  még  emlékszem  
arra  a  Hírháttér  adósra,  ahol  ugye  
mindnyájunk.  . .  minden  ifjúságvé-
delmi  rendőr  nagy  tanítómestere,  
Mészáros József  elvtársunk,  aki  azóta  
nyugállományba  vonult,  ő  beszélt  er-
ről  a  dologról  először.  És  eléggé  nyíl-
tan,  eléggé  részletesen,  és  eléggé  drá-
mai  módon  fölhívta  a  társadalom  fi-
gyelmét. 

—  Hát  ezt  csak  egymás  között  kell  
hozzátenni,  hogy mivel  a rendőrség  adja  
az  engedélyt,  hogy  lehet  erről  beszélni,  
hát  először  maguknak  adták  meg.  

—  A  rendőrség  erre  nem  ad  enge-
délyt,  a rendőrség..  .  

—  Na  jó.  
—  Ez  rendőri  probléma.  
—  Jó,  dehát...  
—  Magunk  között  vagyunk.  
—  ...  nem  a  rendőrség  verekedte  ki  

azt,  hogy...  
—  De.  De!  Ezt  Mészáros  József,  

mikor  úgy  látta  —  tudom,  mert  ott  
voltam,  ennek  a  riportnak  a  születé-
sénél —,  tehát  mikor Mészáros  József  
úgy  látta,  hogy  ez  a  probléma  most  
mór  megérett  arra  súlyában,  behatá-
rolhatóságóban,  hogy  ezt. most  mór  
közölni  kell  a társadalom  közvélemé-
nyével  azért,  hogy  kérjük  a  segítsé-
gét,  tájékoztassunk,  hogy  védekezni  
tudjanak  ellene,  akkor  ő  kérte,  sőt,  
követelte,  hogy  most  már  ezt  nyilvá-
nosságra kell hozni. Azaz, tessék  meg-
gondolni,  hogy  valaki  ül  egy  zsúfolt  
moziban,  valami  füstszagot  érez,  és  
akkor  elkezd  kiabálni,  hogy  tűz  van!  
Ettől  a  pániktól  összetapossák  egy-
mást. Hót  az  a minimum,  hogy  azért  
meggyőződjünk,  hogy  tényleg  van  
ilyen jelenség?  Hát  mind  a  mai  napig  
kétségeink  vannak  aziránt,  hogy  mi-
lyen hatókörben  létezik  ez ? Most  tes-
sék  elképzelni  a  tíz  óv  előtti  állapo-
tot ! Mondom,  nem enyhíteni  akarom  
azt  a társadalmi  zavarodottságot,  azt  
a zavart, ami ezt a jelenséget  fogadta,  
ós  nem  utólag  akarom  magyarózni  
egy  tíz  évvel  ezelőtti  tájékoztatás-
politika  bizonyítványát.  De  tény,  
hogy  azért,  mikor  ez  a  kezdeti  jelen-
ség,  mikor  ez  a  jelenség  fölbukkant,  
mint  új,  mint  kezdeti  jelenség,  akkor  
nagyon  sokan  ezzel  a  dologgal  nem  
voltak  tisztában.  

—  Miket  tetováltatsz  még  magadra?  
CS. ATTILA:  Már  semmit.  Ha  ez  
megvan,  semmit.  

—  Kész?  
—  Kész.  
—  Mit  terveztél  még,  hogy  miket  üt-

tetsz  be?  
—  Már  semmit  nem  —  mondtam.  

Már semmi  nem lesz beleütve.  Egyet,  
egy  SS-karszalagot,  de  azt  nem  csi-
náltatom  meg,  mert  lebeszéltek  róla,  
hogy  ne csináltassam. Egy olyat  akar-
tam a hátamra, vagy  egy f u . . .  á,  nem  
mondom  el,  mert  ebből  csak  balhém  
lesz. 



—  Miért  akartad?  
—  Van  egy  olyan  dolog,  amit  bele  

akartam  verni,  ha  azt  elmondanám,  
akkor  kurva  nagy  balhém  lenne.  

—  És  miért  akartad, beleverni? 
—  Mert  bele  akartam,  mert  mond-

juk annyit éreztem, hogy az egy rend-
szert  akart csinálni,  egy  társadalmat,  
egy  egész náci  uralmat,  egy  társadal-
mat,  tehát,  hogy  egy  társadalom  le-
gyen,  ne legyenek  különféle  emberek.  
Meg,  hogy  csak  egyhelyüvó  tartoz-
zanak.^ 

—  És  az neked jó  lett  volna?  
—  Gondolom.  Talán.  
—  Az  milyen  lett  volna?  
—  Ezt  ugye  nem  tudom.  De  azt  

tudom,  hogy  ő  egy  rendszert  akart  
megcsinálni,  és  az az egy rendszer,  az  
létre  is  jöhetett  volna.  Mert  például,  
már  beszélünk  így  a Hitlerről,  a  Hit-
ler  egy  társadalmat  akart,  hogy  ne  
legyen  ilyen  ország,  meg  olyan  or-
szág, legyen nácizmus.  Mert azt  akar-
tam  a hátamba  verni.  Hitler  képét  és  
egy  katonát,  aki  fogja  a  zászlót,  a  
náci  német  zászlót,  a  hátamon.  Meg  
lehetett  volna  csinálni.  Csak  aztán  
nem csináltam.  Mert  lebeszéltek  róla.  

—  Milyen  társadalom lett volna  az?  
Szóval  miért  lett volna  az neked jó ? 

—  Nekem ?  Mert  ott  egy  ember,  
egy  társadalom  létezett  volna.  

—  Mindenki  egyenlő  lett  volna?  
—  Körülbelül,  majdnem,  hogy  

egyenlő  lett  volna.  Például  majdnem  
egyenlő  lett  volna.  Mert  hogyha  
egyet  csinálhatnék,  akkor  azt  csinál-
tam  volna,  kimennék  Amerikába  a  
hippik  közé.  Mert úgyis  majd  egyszer  
lesz  egy  hippitalálkozó.  

—  És  vannak  többen,  akik  szerint  
az  a fajta  társadalom,  amire  gondolta-
tok,  az  egy  igazságosabb  társadalom?  

—  Igen.  Például  ő  is gondolta  már  
úgy?  Nem?  (A  tetoválást  végző  ci-
gány  fiúra,  Csokira  mutat.)  Hogy  a  
hippik,  azok  igazak.  Mert  például  a  
punkokat  nem szeretem,  mert  azokat  
utálom,  mert  azok  a punkok  keltik  a  
feltűnést.  . .  

—  Én  most  nem  a  hippikra  gondol-
tam,  hanem  még  a  nácizmusra.  Hogy  
sokan  lehetnek-e,  akik  szerint  az  egy  
igazságosabb társadalom ? 

—  Hát  én  azt  nem  tudom,  hogy  
igazságosabb-e  vagy  nem?  De  mond-
juk,  annyit  tudok. . .  már  erre  nem  
tudok  válaszolni.  De  viszont  annyit  
tudok| hogy  egy  társadalom,  az  igaz  
társadalom,  az Amerikában  van,  meg  
a  hippik,  azok  összetartanak.  

—  Nem  jön  össze  a  Hitler  és  a  hip-
pizmus. 

—  De  majd  a  hippik  is  egy  társa-
dalmat  akarnak  ugyanúgy.  Egyet  
akarnak  a  hippik  is:  a  szabadságot.  
Mert  tehát  mondjuk  egy  rendszert  
akarnak  —  hippik  is az  egész  világba  
elérni,  az  az  egy  rendszer  legyen  a  
béke,  ez  a szöveg  csak,  hogy  béke.  

—  Hitlerről  hol  hallottál?  
—  Erről  nem  beszélek  —  ezt  meg-

mondom.  Ezt  úgyse  fogom  elmon-
dani  senkinek.  

* 
NAGY  FERÓ  (a  Beatrice  együttes  
vezetője):  —  Jézusom,  milyen  prob-
léma van!  Mert óriási,  ez nagyon  így.  
És akkor elkezdek gondolkodni,  hogy  
akkor  ón  is  megyek  vele  Ricsóre,  
vagy  megyek  vele  P.  Mobilra,  vagy  
nem  tudom  mi.  Vagy  megnézem,  
hogy  él  a gyerekem ? És  azt  mondja,  
hogy:  „Heil  Hitler,  fater."  Hogy  va-
lami  baj  van  vele.  El  kell  mennem  
megnézni,  hogy  honnan  tanulta  ezt.  
Tehát  mi  az  alapvető  gond.  Hol  té-
vedtem,  én,  mint  szülő ? És hogy  mit  
tudok  segíteni?  —  Hát  azt  nem  tu-
dom,  érted,  mert  végső  soron  az  ón  
hibám  is.  De  ón  csak  egy  ember  va-
gyok,  a  társadalom  hibája  is,  hogy  
itt  fasiszta  ideológiák  terjednek.  De  
mitől  van ?  Hiszen  az  valószínűleg  
attól  van,  hogy  rendetlenség  van  a  
világba,  nincs  igazán  rend,  nincs  
fehér  meg  fekete. . .  És  ez  a  gyerek  
ebben elvész, hiszen hát ő nem jogász, 
ós  nem  tudja  megállapítani,  hogy  
merre,  mit,  miért  csináljon ?  Mert  ha  
érzi  azt  némelyik,  hogy  állj,  v i . . . ,  
mint  a  katonaságnál,  áll  vigyázzba,  
és  ha  magyar  vagyok,  és  ha  izé  ma-
gyarok,  akkor  az  izé,  és  az  marha  jó,  
ezt  kell  fújni  végre,  én  magyar  va-
gyok. 

—  En  meg ettől félek.  Nem  a magyar 
vágyóktól,  hanem  az  egy-kettő,  kövér  
jobbra,  sovány  balra, fekete  előre.  ..  

—  Igen  persze.  
—  Ettől  kicsit  félek.  
—  De  figyelj  ide,  ón  jobban  félek  

attól, akik ezt létrehozzák. És hogyha 
itt  születik  meg  ez  nálunk,  akkor  én  
valamitől  nagyon  félek.  Hogy  a  fe-
nébe'  van,  mikor  erről  szó  sem  volt,  
hogy  ez  legyen.  És  ha  ez  van,  akkor  
sajnos  egészen  egyénre  le  kell  bon-
tani  ezt  a  problémát,  akkor  igenis  el  
kell  menni,  hogy  ez  mitől  jön ?  Most  
nem  agyonnyomni  kell  azt  a  dolgot,  
hanem  gyorsan  meg  kell  szüntetni  a  
létrehozó.  . .  valahol  az  oktatásban,  

a  televízióban,  a  rádióban,  az  újság-
ban,  a  koncerten  a  Feróval,  minde-
nütt  annyi  baj  van.  Ezek  közül  vala-
melyik  csak  jót  csinál ?  Meg  kell  
nézni, hogy  mi az, ami segít ?  Valahol  
baj  van.  Valahol  baj,  mert  a  gyerek,  
nem  tudom. . .  Ő  nem  tudja  rende-
sen, hogy  mi a fasizmus ? Avval  is baj 
van,  nem  nagyon  tudja.  Ha  valamit  
tud,  azt  úgy  egymás  között  tudják,  
hogy  az  valami  szar,  az  öreg jött,  kis  
bajuszos,  svábul . . .  És  azért  csak  
gondolj  bele,  hogy  azért  milyen  lát-
vány  az, hogy  a televízión  látja  azért  
ezt,  hogy  kijön  egy  manus  és  azt  
mondja:  . . . . ejnundcvancig,  ziben  
und ja.  . .  És  hogy  egyszerre  mit  tu-
dom én, százezer ember üvölt. Ez  kell  
neki,  végre  egyszer  mondhatnák  
együtt  azt,  hogy  je.  De  nem  lehet.  
Nem  lehet,  hogy  je-t.  Össze-vissza  
vagyunk  zavarva,  se je,  se nó,  semmi  
nincs — érted ? —, se igen, se nem. És 
akkor megyünk, jövünk, kijön a Feró, 
üvölt  az  de  mégis  valami  
történik.  Aztán  üssem  agyon.  Mi  se  
nagyon vagyunk, senki nincs.  Helyet-
tem  a  Dolly  Roll,  Csintalan  pala-
csinta  —  érted ?  Most  gondold  el,  
Csintalan  palacsin-csin-csin  —  teli  a  
poci.  Figyelj,  hát  csodálkozol  azon,  
amikor  azt  mondja  a  gyerek,  hogy  
Hejl . .  .  Hát  muszáj  mondjon  vala-
mit,  ilyen  hülyeség  után.  
* 

EGY FIŰ  a Róbert  Károly  Kórház  be-
járatánál:  — Én '84-ben  itt  feküdtem  
benn  a  kórházban,  itt  szoktam  rá  az  
orvosságra.  Hidrocodeinre.  . . 

—  Itt  szoktattak  rá?  

„Ml  se  nagyon  Tagyunk,  senki  sines.  
Helyettem  a  Dolly  Roll,  Csintalan  

palacsinta,  érted?"  (Nagy  Feró)  



—  Igen.  Hát  fiatal  srácok  benn  
voltak többen,  narkósok,  akik  mond-
ták, hogy  van jobb  a sziputól. Hát  jó,  
mint  ón  is,  mindenbe  belementem,  ós  
kipróbáltam. És.  . . változatosság  jött  
az  életembe.  Azt  hiszem,  egyik  rossz-
ból  a  másikba  be.  Végül  is  nem  volt  
annyira  rossz,  mert  elég  hosszú  ideig  
csináltam  még  utána  az  orvosságo-
zást.  Sőt,  piáltam  orvosságra.  

—  De  úgy  injekciós  tűvel  is  adtál  
magadnak,  vagy  csak  pirulákkal?  

—  Öt  vagy  hat  alkalommal,  nem  
tudom pontosan. Az elsőt itt  kaptam,  
azt is tudom,  a kórházban. Egy  fiatal  
sráctól.  És  utána  még  vagy  három-
szor  szúrtam  én  saját  magamat.  És  
nem,  semmi  olyan  különösebb  érzés  
nem  volt  tőle.  Szóval  az  orvosság  az,  
ami  inkább  feldobott,  olyan  jó  han-
gulatom  volt,  hülyeségeken,  amin  
nem  lehetett  nevetni,  azon  is  nevet-
tem.  Meg  ehhez  hasonlók.  És  hallu-
cináltam,  meg  minden.  Szóval,  vol-
tak  jó  pillanatok,  voltak  rossz  pilla-
natok. 

—  Aztán?  
—  Aztán  jött  egy  olyan  időszak,  

amikor  két  lezüllés  között  volt  idő-
szak,  amikor  nem  csináltam  semmit.  
Nagyon  keményen  küzdöttem  azért,  
hogy  ne csináljam, mert nem akartam 
csinálni. Akkor voltam  18 éves,  akkor  
elhatároztam,  hogy  nem.  Tudod,  
hogy  elég  hosszú  idő  telt  el  addig,  
mire  egy-két  hónapot  ki  tudtam  
hagyni.  De  utána  megint  ugyanott  
kezdtem,  ahol  abbahagytam.  Vagy  
piával  vagy  orvossággal.  És  akkor  
a  rendőrség  elől  jöttem  be  végül  is  
a  kórházba.  

—  Mi  volt,  ami  miatt  a  rendőrség  
üldözött? 

—  Hát  volt  a  recepthamisítás,  
hamis recept kiváltása. Meg ehhez ha-
sonló dolgok.  Mikor megbuktunk,  ak-
kor  rendőrség  elől  elfutottam,  meg  
ehhez  hasonló  dolgok  voltak.  Már  
a  munkahelyemről  elvittek  avval  az  
indokkal,  hogy  lányokat  vetkőztet-
tem le, meg ehhez hasonló  dolgok.  

—  Ez  is  indok  volt?  
—  Ez  indok  volt  arra,  hogy  az  

egész  magánéletemet  egy  jegyző-
könyvbe  le  tudják  gépelni.  Mert  szó-
val  addig  ütöttek,  amíg  el  nem  
mondtam  az  egész  életemet.  '81-től.  

—  Ezek  a  metélések  a  kezeden?  
CS.  ATTILA:  Az  rég  volt,  intézetbe  
volt.  Meg  mikor  be  akartak  vinni  
a  rendőrök.. .  

—  Hány  darab  van?  
_ —  Sok.  Mert  mikor  be  akartak  

vinni  a rendőrök,  akkor  falcoltam  be,  
hogy  ne vigyenek  el, így elvittek  kór-
házba,  és  a  kórházból  másnap  kien-
gedtek,  összevarrták.  Volt,  amikor  
mondtam, hogy  nem  kell  összevarrni.  
Volt olyan  orvos,  aki olyan  állat  volt,  
hogy  érzéstelenítés  nélkül  akarta  
varrni,  akkor  nem  engedtem,  nem  
engedtem.  Itt  ezt  a  Sugárnál  vágtam  
be,  amikor  bevittek,  elkaptak  lejmo-

,,Azt  mondták,  hogy  van  Jobb  »  sziputól.  
É s . . .  változatosság  Jött  az  életembe:  
azt  hiszem,  egyik  rosszból  a  másikba  be"  
(Egy  iiú  a  Róbert  Károly  Kórházban)  

láson,  és mondhattam  én  a  rendőrök-
nek,  hogy  kajára  szedtem,  mert  éhes  
vagyok,  mert  nincs  mit  ennem.  Nem  
érdekelte  őket.  Menj  dolgozni!  Mon-
dom : miért ? te  adsz nekem munkát ? 
Beviszel, hogy dolgozzam ? Akkor  azt  
mondták,  hogy  még  én  vagyok  a  
szemtelen V Azt'kaptam  a  pofonokat,  
meg ilyent.  . .  Mondtam, hogy  vigyen  
el  dolgozni.  Ha  elvisz  dolgozni,  föl-
vetet  egy  céghez,  akkor  elmegyek.  
Mert magának  van olyan szava,  hogy  
elvigyen  dolgozni,  hogyha  magával  
beállítok,  fölvesz  a  cég,  mert  azt  ő  is  
tudja.  Nagyon  sok  embert  igaz,  hogy  
nem  vesznek  föl?  Mikor  azt  mondja  
az  ember,  hogy  vigye  be  egy  rendőr,  
akkor  még  a  rendőr  van  megsér-
tődve,  hogy  szemtelenkedünk  vele.  
Holott  nem  volt  igaz,  mert  mikor  ki-
jöttem  a X I .  kerületből,  hogy  kihoz-
tam  a  Hajnit,  ott  is  azt  beszéltem  
az  ÜTI-vel,  az  ügyeletes  tiszttel,  aki  
ott  kiengedte,  meg  az  előadójával,  
hogy  nézzék,  segítsenek  abba,  hogy  
a Hajni elmenjen dolgozni. Akkor  mit  
mondtak ? Hogy  hát ez nem  a mi  dol-
gunk.  Mondom,  de  utána  maguk  fog-
ják  lecsukni,  hogy  nem  dolgozik.  
Meg  aztán  voltak  egyes  dolgok,  hogy  
például  bevittek,  mondjuk,  rendőrök  
elvertek,  nem  tudták,  hogy  hol  van  
a penge ? Volt egy nagyon jó csizmám, 
aminek  a  sarkát  lehetett  állítani,  ott  
volt  benne  előre  elkészítve  a  zsilett-
penge,  már  akkoriban  úgy  voltam  
vele,  mindig  volt  nálam  egy  ekkora  
fél  penge  eldugva,  ha  bevisznek,  ak-
kor  már  jövök  is  ki.  Ha  úgy  voltam  
vele.  De  le  nem  csukhatnak.  Mert  
azt  nem  hagytuk . . .  És  nagyon  sok  
barátom  volt  így,  aki  azt  csinálta,  
hogy befalcolt, azért, hogy ne vigyék el. 

—  Mi  az,  hogy  befalcolt?  
—  Elvágja  a  kezét.  Tehát  az  ereit  

elvágja.  És  itt  volt  olyan,  aki  pél-
dául  azt  megtette . . .  hát  volt  egy  
barátom,  aki  meg is halt, hogy  a nya-
kát  vágta  el,  de  bebizonyította,  hogy  
nem  kerül  be  börtönbe.  Az  igazság  
akkor  is kijön,  még hogyha  a  törvény 
nem  is.  És  ilyenkor,  ilyen,  mondjuk  
már  elég  szar  annak  a rendőrnek,  aki  
benn  van,  mert  azért  előveszik  őt  is,  
hogy  miért  volt  ez?  Miért  hagyta,  
hogy  megcsinálja?  Ez  miatt.  Mert  
nagyon  sok  embert,  én  úgy  tartom,  
hogy  ártatlanul  visznek  el  KMK-ért,  
mert  azt  egyik  se  nézi,  hogy  nem  ve-
szik föl. Legalább lenne olyan Magyar-
országon,  nemcsak  Pesten,  egész  Ma-
gyarországon  meglenne  az,  hogy  egy  
céghez,  ha  valaki  bemegy,  ós  ki  van  
írva  nagy  betűkkel,  hogy  fölvétel.  . . 
Mert  ón  már  csináltam,  hogy  elmen-
tem  a lánnyal,  nem akarták  fölvenni,  
letépkedtem  a táblát  és kiírtam,  hogy  
nincs fölvétel.  

KISSZÉKELYI  ÖDÖN  (pszichológus-
főorvos):  —  A  Fővárosi  Tanács,  a  
Budapesti  Fővárosi  Tanács  művelő-
dési  és  egyószségügyi  osztálya  közö-
sen  létrehozott  egy  kooperatív  bi-
zottságot,  amelynek  én  alapító  tagja  
voltam.  Egyébként  ez  maga  már  egy  
rendkívüli  jellemző  valami,  hogy  mű-
velődósügyi  és  egészségügyi  —  tehát  
nem fordítva.  Tehát nem az  egészség-
ügy lépett előbb, hanem a művelődós-
ügy;  ennek  a  kooperációs  bizottság-
nak,  koordinációs  bizottságnak  mint-
egy  12-14 állandó tagja  volt.  Néhány  
pszichiáter  főorvos,  tanácsi  vezetők,  
tisztviselők,  képviseltette  magát  a  
KISZ,  a  pártszervezet,  és  az  Állami  
Hjúsági  Bizottság.  Sőt,  az  Állami  
Ifjúsági  Bizottság  alárendeltségében  
működtünk.  És hót  ez  jellemző  volt  
az akkori időkre, mindent  bizalmasan  
kellett  jelentenünk.  Minden  értekez-
letünkről  jegyzőkönyv  készült,  amit  
bizalmasan terjesztettek  fel az  Állami  
Ifjúsági  Bizottságnak.  

—  Hogy  nehogy  valaki  elolvassa?  
—  Hát  hogy  ne  terjedjen  —  vagy  

mit  tudom  ón  pontosan ? Engem  kü-
lönösképpen  nem  zavart,  én  annak  
örültem,  hogy  egyáltalán  van  egy  
szerv  végre,  egy  hivatalosnak  nevez-
hető  szerv.  Ennek  a  bizottságnak  a  
vezetője  a  Fővárosi  Tanács  művelő-
dési  főosztályának  a  helyettes  veze-
tője  volt.  Tehát  egy  illetékes  ember,  
aki  rendkívül  jóindulatú  volt,  aki  
tulajdonképpen  mindent  meghallga-
tott.  Tenni nem sokat tettünk. Irtunk 
egy  körlevelet  az  iskolákba,  hogy  
amennyiben  drogvisszaélő  fiatallal  
találkoznak,  akkor  mi  a  teendő;  de  
ezt  kötelezően  adta  ki  a  Fővárosi  
Tanács,  tehát  kötelező  érvényű  volt  
minden  iskolai  hallgató  számára.  
Mondanom  sem  kell,  hogy  nem  telje-
sítették  az  iskolák.  Mivel  erre  is  rá  
volt  írva,  hogy  „bizalmas",  az  igaz-



gatók  berakták  a  páncélszekrénybe,  
és  bár  szerepelt  ott  egy  ilyen pont  is,  
hogy  minden  pedagógus  előtt  ismer-
tetni kell. Nem ismertették. Ezt  azért  
tudom,  mert  igen  sok  iskolában  jár-
tam ezekben  az időkben,  ahol  előadá-
sokat  tartottam  a  pedagógusok  szá-
mára.  És  meglepődve  tapasztaltam,  
hogy  a  pedagógusaink  nem  ismerték  
azt,  amit  mi  a  körlevélben  leírtunk.  
Tehát. .  .  

—  A  drogellenes  küzdelem  az  titkos  
volt? 

—  Titkos  volt.  Ha  nem is  volt  em-
bargó, az illetékes pártszervek  évekig,  
évekig  vitatkoztak  arról,  hogy  lépje-
nek-e  vagy  ne  lépjenek,  nyilvános-
ságra  hozzák,  ami  van,  vagy  ne  hoz-
ták  nyilvánosságra.  Végül  is  az  a  
döntés  született,  hogy  nem  hozzák  
nyilvánosságra.  Tehát,  ha  nem  is  
született  egy  olyan  elhatározás,  hogy  
embargót  vezetünk  be,  lényegében  
embargó  volt.  Sőt,  bizonyos  fokig  
még  ma is az  van.  

Az  FTC  Üllői  líti  stadionjában,  az  
állószektorban,  Fradi—Vasas  meccs.  
Fradi-gól;  a  szavalókórusban  Cs  
Attila:  „Buzi-Vasas,  Buzi-Vasas".  
CS. ATTILA:  Nem kívánt  ember  vol  
tam,  és  ezért,  hogy  nem  voltam  kí  
vánt  ember,  intézetbe  dobtak.  Bead  
tak  intézetbe,  azt'  ott  kezdődött  az  
élet. 

—  Hány  éves  voltál,  mikor  legelő-
ször  beadtak?  

—  Kicsi  voltam.  
—  Csecsemő  ?  
—  Majdnem.  
—  És  miért  nem  kívántak?  
—  Nem  tudom  ezt  egyedül,  de  azt  

úgysem  nyilatkozom,  azt  anyám  
tudná.  A  másik  fele,  azt  pedig  állí-
tom,  hogy  ott  az  intézetbe  volt  egy-
két  igaz  barátom,  például  az  Indián,  
ki egy  nagyon  nagy  gyerek  volt,  meg  
ott v o l t . . .  ezek igaz emberek  voltak.  
Ezek  az igazságért  küzdöttek.  

—  Milyen  igazságért?  
—  Hét  olyan  igazságért,  hogy  az  

embereknek  meglegyen  a  szabad  
akaratuk.  Tehát,  ami  nekik  rossz,  
azt  el tudják  mondani,  és  azon  lehes-
sen  segíteni,  más  problémáján  is,  ne  
csak  a  magukén  hanem  egyes  embe-
rekén. Hogy  például  ez nem jó,  akkor  
kéne  változtatni,  ós  legyen,  aki  meg-
hallgassa  őket,  mert  például,  ide  ki-
jönnének,  biztos,  hogy  elmondanák  
a  véleményüket,  hogy  ne  haragudjál,  
ez  a  lakás  nem  jó,  mert  víz  nincs  
benne,  meg  ilyen  —  hogy  segítsen  az  
állam rajtuk.  És  ne az, hogy  az  állam  
elhagyja.  Mert  például,  amit  egyszer  

. beszéltünk,  van  ez  a  szocializmus,  
hogy  bejött,  akkor  a  szocializmusnak  
legyen  meg  az  elve,  hogy  az  embere-
ken  segít.  De  viszont,  ha  nem  akar  
segíteni, akkor  a szocializmus  mondja  
meg,  hogy  nézd,  nem  akarunk  segí-
teni.  Mert  nem  egy  állami  gondozot-
tat  kidobnak,  utána  leszarják,  hogy  
mi  van  vele.  Mint  például  engem  ki-

dobtak  293  forinttal,  '84-ben  lett  az,  
jobban  mondva  '83-ban  először,  hogy  
lett  egy  bejelentett  lakásom,  állandó,  
úgy  hogy  nem  az  intézet  által.  Nem  
az intézet  által lett meg  a lakás.  

—  És  hova mentél  az  intézetből?  
—  Egy  albérletbe.  De  először  csö-

veztem  össze-vissza,  lépcsőházakba,  
pincékbe,  szárítóba.  Csöveztem  hő-
központba.  Akkor  egy  várba,  barlan-
gokba.  Szóval  voltunk  úgy,  hogy  
a  Blahán  meg  volt  számozva  a  pad.  
És  akkor  a  pad  meg  volt  számozva,  
hogy  ez  a  pad  a  tiedé,  az  az  enyém,  
ós  akkor  más oda  nem  feküdhetett.  

—  Hányas  pad  volt  a  tied?  
—  Hát  az  enyém  az  ott  volt,  köz-

vetlen  a  vízcsapnál,  az  én  padom.  És  
akkor  én ott  aludtam.  

—  Mennyi  ideig?  
—  Volt  olyan,  hogy  két  hétig  ott  

aludtunk,  utána  a Délibe  kimentünk.  
Ott  a  Délibe  lett  egy  nagyon  jó  kis  
vonat,  amit  elterveztünk,  az  a  mi  
lakásunk.  Tehát  ez  egy  olyan  dolog  
volt,  a  IX-es  vágány,  hogy  Siófok—  
Nagykanizsa,  siófoki  volt.  

—  Miért  nem  mentél  haza?  
—  Mert  nem  mehettem.  Nem  me-

hettem  haza.  Hát  az  anyámék  kirúg-
tak,  akkor  hol. . .  kiskoromba  inté-
zetbe  adtak,  akkor  az  már  azt  jelen-
tette,  hogy  ón  már többet  nem  mehe-
tek . . .  ott  az anyámnál.  Nem  viccből  
dobott  ki  az  anyám.  Mikor  egyszer  
fölmentem  hozzá  betegen,  hogy  en-
gedjél  be.  Nefn  volt  tényleg  hova,  
nem  tudtam  kihez  menni,  lázas  vol-
tam.  Akkor  is azt mondta,  takarodjál  
innen,  legyél  a  világ  csavargója,  csi-
náld  azt,  amit  az  apád.  Kijöttem  az  
intézetből  gipszes lábbal  csövezni.  Ez  
az  egy  elég'kemény  dolog  volt.  Mert  
hát  például  a  Délibe  volt  egy  dolog,  
ami miatt nem mentem be a kórházba 
nehogy  zűröm  legyen  belőle.  Letört  
a  gipsznek  a  sarka,  mert  pont  egy  
vonatba  aludtunk  a  Délibe  a  Kalóz-
zal,  más nem,  a Matróz,  mondják  úgy  
is, hogy  Kalóz,  azzal  aludtam,  és  egy  
manus  rámejtette  a  bőröndöt.  Hát  
jól  fájt  a  Iában,  meg  vérzett.  Leszed-
tük  a  gipszet,  bekötöztem  a  lábam,  
levágtuk,  mi  magunk.  És  akkor  fog-
tam,  mert  m o n d o m . . .  

—  Úgy  engedtek  el  gipszes  lábbal  
az intézetből ? 

—  Intézetből  már úgy  engedtek  el,  
hogy  tudták,  hogy  műtétem  lesz,  és  
nem  gondolt  rá  senki,  hogy  utána  
hova  megyek.  Mikor  megoperáltak,  
bementem  az  intézetbe,  és  gipszre  
kaptam  a  fölruházást,  már  gipszes  
volt  a lábam. De  nagy  nehezen  kihar-
colva.  Erre  mit tudtunk  csinálni,  mi-
kor  a  Délibe  rámejtettók  a  bőröndöt,  
fölugrott  a Kalóz,  azt'  leütötte  a  ma-
nust.  Többet  nem  tudott  tenni.  Töb-
bet  nem tudott  tenni,  csak hogy  leüti  
a  manust.  

FIATAL  PÁR  a  Moszkva  téren,  egy  
pad  támláján  üldögélve:  —  Szeret-
nénk  elmenni  egy  albérletbe,  csak  az  

az  igazság, hogy  sehova  nem  vesznek  
föl,  mert  nagy  a  hasam.  

—  Ahol  meglátják,  hogy  terhes.  
Hát  már  nem  aktuális,  éppen  kiad-
tuk. Két napja  kiadtuk.  

—  Akkor vannak olyan helyek,  ami  
jó,  kiadó,  háromezer  forint,  meg  mit  
tudom  ón  és  még olcsó. .  .  

—  Azt meg le kell fizetni  két-három  
évre előre. 

—  Hetvenezer  forintokat  meg  hon-
nan  pengessek  en  ki ?  Hát  ha  annyi  
pénzem  volna,  akkor  befizetnék  egy  
szükséglakásra. 

—  Neked  mi  a  foglalkozásod?  
—  Nekem  jelen  pillanatban  

KMK-s,  szóval  munkakerülő  vagyok,  
papíron.  Mert  én  nem  megyek  állami  
vállalathoz mégegyszer, mocskos  húsz  
forintért  nem  fogok  egész  nap  tróge-
rolni.  Ugyanazt  csinálom,  amit  más,  
aki  keres érte 40—50 forintot, én  nem  
megyek  ennyiért  melózni.  Inkább  el-
megyek  itt  reggel  a  maszekokkal  ós  
dolgozok  ezekkel.  Mindegy,  itt  is  
trógermunka  van,  de  itt  600  forinto-
kat  kapok  egy  napra.  És  amikor  már  
nincs  kedvem  tarhálni,  meg  minden,  
akkor  elmegyek  mindig  melózni.  

—  És  gyűjtötök  pénzt  valamire?  
—  Nem gyűjtünk pénzt, mert  nincs  

értelme mire gyűjteni. Mire gyűjtsünk 
pénzt í 

—  Milyen  mániáid  vannak?  
—  Nekem  az autó  a  mániám.  
—  Autó?  Es  van  autód?  
—  Nincs.  
—  Miben  éled  ki  ezt  a  hobbit?  
—  Lopok.  
—  Mit?  
—  Megmondom  őszintén,  lopok.  

Elmegyek,  elviszek  egy  autót,  me-
gyek  vele két  kört,  aztán  otthagyom.  
Ebbe  tudom  kiélni.  Mert  annyi  pén-
zem  soha  a  büdös  életbe  nem  lesz,  
hogy  legyen  egy  normális  autóm.  
Meg  amíg  nincs  lakásom,  a  gyerekem  
nem tudom  hová  vinni,  meg  nem  tu-
dom  fölnevelni,  addig  nem  is  gondo-
lok  ilyenre,  hogy  autóra.  

- É s  a rendőrséggel  nincs  baj?  
—  De  van.  Csütörtökön  lesz  a  tár-

gyalásom,  harmadikán.  
—  Hol?  
—  Markó  utcában.  
—  És  milyen  tárgyalás?  
—  Hát  lopás  vétségével..  .  szóval  

föltörtem  24 autót,  de  nem  vittem  el  
belőle  az  égvilágon  semmit.  Aztán  
a  haverjaim  voltak  olyan  jópofák,  
mert  ón  jól  be  voltam  rúgva,  voltak  
olyan jópofák, hogy  jöttek  utánam  és  
végig  kifosztották  az  autókat.  És  
hogy  minden  autót  ón  nyitottam  ki,  
meg  minden,  ezért  ón  lőttem  az  első-
rendű vádlott.  Most kapok egy  három  
évet érte. 

—  És  ezzel  már  számoltatok,  hogy  
neki  akkor  be  kell  vonulni?  

—  Én  számoltam  vele,  de  ón  meg  
pipa  vagyok,  hogy  én  nem  fogok  be-
vonulni.  Akkor  fogok  bevonulni,  ha  
megfog  a  rendőr  és  bevisz,  én  amúgy  
nem  megyek  be.  Nekem  a  szabadsá-
gom,  az  mindennél  többet  ér,  az  egy  
olyan  dolog,  hogy  . . .  



—  Na  de  elítélnek  három  évre!  
—  Elítélnek,  hét  az  nekem  nem  

sokat számít, én mindig azt csináltam, 
amit  én  akarok.  Engem  nem  érdekel,  
hogy  a bírónő  mit fog  mondani,  hogy  
öt  óv  vagy  tíz,  nem  érdekel,  mert  
akkor megyek  be, mikor  bevisznek.  

—  Na  dehát  előbb-utóbb  elkapnak.  
—  Előbb-utóbb  elkapnak.  Na  de  

annyira tudom, hogy  mindegy.  Mind-
egy,  most öt  hónapot  kapok  vagy  há-
rom  évet,  tíz  évet.  Mert tudom,  hogy  
benn  vagyok  háromnapokat  sokat,  
mert  ezek  a. . .  rendőrök  bevisznek,  
tudom,  hogyha  három  nap alatt  vagy  
ötször  kihívják  hozzám  az  orvost,  
mert  abszolút  nem  bírom  a  bezártsá-
got.  Nem  tudok  egy  szobában  nyu-
godtan  meglenni.  Egyszerűen  nem  
tudok.  Nem  tudom,  bedilizek  vagy  
nem  tudom  mi  lesz  addigra.  És  
tudom,  hogy  ezt  a  három  évet,  ezt  
úgyse fogom kibírni.  . . 

—  Mindattól függetlenül, hogy ilye-
neket  csinált,  attól  függetlenül  szere-
tem.  Ha  nem  szeretném,  nem  vállal-
tam  volna  a gyereket  sem.  

—  Attól  nem  félsz,  hogy  a  gyerek  
állami  gondozásba  kerül?  

—  Nem.  Mert  kézzel,  foggal,  kö-
römmel  harcolni  fogok  ez  ellen.  

—  Abba  nem megyek  bele, ha  kell,  
akkor  ölni  fogok  érte,  de  azért  
m a j d . . . 

—  Hát  de  te  börtönben  ülsz...  
—  Inkább  éjt  nappallá  téve  dol-

gozni  fogok,  akkor  sem  engedem,  
hogy  a  gyerekem  állami  gondozásba  
kerüljön. 

—  Hát  olyan  nincsen.  Én  ismerek  
nagyon  sok  zaeist,  aki  ide  lejár  a  
Moszkva  térre,  mert  tényleg,  a  
Moszkva  térnek  a  fele  azok  közül  ke-
rül  ki,  az  intézetisek  közül.  Én  tu-
dom,  milyen  életük  van,  én  soha  éle-
temben  nem  voltam  intézetbe,  nem  
is  akarok  menni.  De  tudom,  milyen  
életük  van,  ós  nem  akarom,  hogy  a  
gyerekem  ugyanezt  végigjárja.  

„Lejöttünk  megenni  egy  hot-dogot,  
és  azóta  itt  vagyunk"  (Fiatal  pór  

a  Moszkva  téren)  

—  Mit  hallottál  például?  
—  Tudom,  hát  itt  nézem őket,  hót  

mind  szipuznak,  isznak  mind,  mind,  
egyszerűen  mennek,  lopnak,  csalnak,  
betörnek.  És  nem  azért  csinálják,  
hogy  izé,  mert  mit tudom  én,  van  tíz  
normális  gyerek,  egy  olyan  bekerül  
közéjük,  aki csinálja,  mind  belemegy,  
mert mondván,  őnekik úgysincs  jövő-
jük,  meg  minden, őnekik  tökmindegy  
a börtön,  ós belemennek.. .  És egyéb-
ként  is  hát,  borzasztó  anya  nélkül,  
szeretet  nélkül  felnevelkedni,  az  egy  
olyan  moslék  dolog,  hogy  az  szörnyű.  
Hát  ha  nincs  más,  akkor  kifizetem  
CSÉB 150-emet, mert kötöttem CSÉB 
150-et, aztán, mikor kiléptem  a  meló-
helyről,  akkor  izé,  akkor  ugye  nem  
fizettem, meg  minden, dehát ha  nincs  
más,  akkor  meg  tudom  ón,  kifizetem  
az  utolsó  két  hónapot,  itten  aláfek-
szek  a  villamos  alá,  arra kap  akkor  a  
gyerekem  450 ezer forintot,  hát  ebből  
már  csak  nem  rakják  zaciba.  

—  Ezt  nem  teszed  meg.  
—  Ha már nincs más. De abba  nem  

megyek  bele,  hogy  elvegyék  tőlem  a  
gyereket.  Ezen  vesztünk  össze  az  
apósommal  is,  mert  a  gyerek  még  
meg  se  született,  és  mór  kijelentette,  
hogy elintézi, hogy állami  gondozásba  
kerüljön.  Mert  ugye  ismer  ezt,  meg  
a z t . . . 

—  Kimondottan  ezt  akarják  
—  . . .  gyámhatóságnál,  meg  min-

den. 
—  Mondtad,  hogy  részegen  törted  fel  

az  autókat.  Iszol?  Kábitózol?  Gyógy-
szerezel? 

—  Hát  amíg  őt  nem ismertem,  ad-
dig  szipuztam,  gyógyszereztem.  Ad-
dig  mindent  csináltam, amit  lehetett.  

A d d i g . . .  addig  nagyon  tró  életet  él-
tem.  Aztán,  amikor  őt -megismertem, 
akkor rendbejött  minden,  dolgoztam,  
minden,  szóval  hogy  lakásunk  volt,  
m e g . . .  Nem  tudom  aztán,  mikor  itt  
összeharcoltunk  az apósomókkal,  mi-
kor  kidobtak  minket,  akkor  nem  tu-
dom . . .  lejöttem  ide,  és  itt  marad-
tam.  Nem  tudok  mit  mondani.  

—  Mit  csináltál?  
—  Lejöttem  ide  és  ittmaradtam.  
—  Lejöttünk  megenni  egy  hot  do-

R"t. 
—  És  azóta  itt  vagyunk.  

A  Fővárosi  Tanács  VB.  
Átmeneti  Munkásszállásán:  

—  Hogy  hívják  ezt  a  helyet?  
BANGA  JÁNOS,  gondnok:  —  Hát  mi  
úgy  nevezzük,  hogy  „fapados".  Mi-
után  ilyen berendezés  van,  hát  igazá-
ból  férfi  l-es  szoba.  

—  Kinek  van  ez  a  szoba?  
—  Hát  a  rászorultaknak,  akiknek  

ténylegesen  nincs  hova  menni  éj-
szaka.  Akkor  ide  irányítja  a  rendőr-
ség  őket,  vagy  pediglen  hát  mér  egy-
másnak  átadják  munka  közben,  
hogyha  találkoznak,  hogy  ide  lehet  
jönni  aludni.  

—  Hány  hely  van?  
—  16  férőhely  van  ebben  a  helyi-

ségben. 
—  És  az  egész  városban?  
—  Nincs  több.  
—  És  az  egész  országban ? 
—  Hát  nem tudok.  Csak  ezt.  
—  Hányan  voltak  a  legtöbben  itt?  
—  Hát  a gyakorlatom  folytán  volt  

már  olyan,  mikor  negyvenen  voltak  
bent,  téli  napokon,  ebben  a  helyiség-
ben. 

—  Egymás  hegyén-hátán?  Hogyan?  
—  Agy  alatt,  ágyon  ketten,  hár-

man, ültek egymás mellett,  és így  töl-
tötték  el  az  éjszakát.  

—  Hány  embernek  kellene  hely  ön  
szerint? 

—  Hát  szerintem  legalább  olyan  
80—100  férőhelynek  kellene  lennie,  
hogy  nyugodtan  itt  ezek  az  emberek  
tudjanak  pihenni.  

—  Ezt  Ön  mióta  tudja?  
—  Hat már t ö b b . . .  közel húsz éve. 
—  Mondta  valakinek?  
—  Hát  mondtam,  hát  persze,  be-

szédtéma  volt  ez,  és  az  is,  hogy  ez  
kicsi,  kevés,  de  nincs  más  lehetőség.  

—  Mit  mondtak?  
—  Hát  semmit  nem  mondhatnak,  

ha  egyéb  nincs.  Csak  ezzel  kell  be-
érni. 

—  Mennyi  ideje  lakik  itt,  aki  leg-
régebb  óta  lakik  itt?  

—  Ismerek  olyanokat,  akik  tíz  éve  
idejárnak. 
VALAKI:— ' 73 óta.  . . '73 óta van itt. 

—  Azt  mondja  '73  óta,  mint  itt  
kiderült. 

—  Hót  nem  t u d o m . . .  az  14  éve.  
—  Bentlakó  is  volt  itt,  hét  azóta  

idejár.  Nem  állandóan,  mert  volt  ki-
tiltva  is  innen  is. Úgyhogy. .  .  

—  Miért  vizesek  ezek  a  fekhelyek?  



„Mindig  volt  nálam  egy  ekkora  léi  penge  
eldugra,  ha  berlsznek,  mír  jövök  is  ki"  
(Cs.  Attila)  

hivatalos  nyilvánosságban  nem  lehe-
tett  használni.  A  sajtóban,  az  ón  em-
lékezetem  szerint,  a  szegénység  szót  
először  '81-ben  írták  le,  méghozzá,  
azt  hiszem,  interjú  keretében,  a  Hu-
szár  Istvánnal  készített.  . .  vagy  ké-
szült  interjú  keretében  Huszár  hasz-
nálta ezt a szót, hogy szegénység.  Egy 
óriási  áttörésnek  számított,  mert  ad-
dig  vagy  semmiről,  vagy  pedig,  hát  
valamilyen  fedőszóval  emlékeztek  
meg  a  szegénységről,  vagy  semmi  
ilyesmiről  nem  beszéltek.  A  legutóbbi  
fedőszó  az:  a  halmozottan  hátrányos  
helyzet  volt  —  vagy  fedő  kifejezés,  
mert  nem szó. Nagyon  erős  hajlandó-
ság  ól  —  a  tapasztalatom  szerint  —  
a  társadalomban  arra,  hogy  ne  ve-
gyen  tudomást  a  szegénység  létezé-
séről,  vagy  hogy  a  problémákért  a  
szegényekre  tolja  a  felelősséget:  te-
hát  magukat  a  szegényeket  tegye  fe-
lelőssé  a  szegénységért.  Ennek  szá-
mos oka van. . .  Barátaimmal —  hány  
évvel í  hét  évve l . . .  nem  —  ki-
lenc  évvel  ezelőtt  megpróbáltunk  in-
formálisan  szervezni  valamilyen  kicsi  
mozgalmat,  ami  arra  irányult,  hogy  
a  minden  értelembem  rászorult  né-
pesség  problémáiról  tudomást  szerez-

„Esetleg  egyet  elérsi,  hogy  
börtönbe  kerülsz..  . "  

építése  során,  ez  azt  tartalmazta,  
hogy  a  szegénység  a  szocializmusban  
megszűnik,  hiszen  ez  egy  igazságos  
társadalmi  rend.  Tehát,  ha  szegény-
ség létezik,  akkor ez csak  a  szegények  
saját hibájából létezhet. Ennek  a pro-
pagandának  az  iránya  csak  a  leg-
utóbbi . . .  mondjuk,  hogy  öt,  hat  év-
ben  változott  meg,  és  erőteljesebben  
a  legutóbbi  két  évben.  A  70-es  évek-
ben  azt  a  szót,  hogy  szegénység,  a  

—  Hát  mert  le  vannak  slagozva,  
ós hát  még  biztos,  ami  biztos  alapon,  
ez  úgy  van,  hogy  mászkálhatnak  
néha rovarok  is,  azért  ezt  akadályoz-
zák  ezek  a  vizes  terek . . .  

—  Hát  hogy  fekszik  le,  ha  az  ágy  
vizes? 

—  Hát  letörli  az  illető  valamivel.  
Hót  vesz  egy  újságpapírt  és  letörli  
magának. 

—  Ez  a  viz  azért  van,  hogy  megful-
ladjanak  a  tetvek?  

—  Hát  esetleg  azért  is.  Mert  vegy-
szeres.  Ú g y h o g y . . .  

—  Arra  meg  már  nincs  egy  rongy,  
hogy  letörölhessék?  

—  Hát  nem  akarja  átalakítani  
most  ennek  a szobának  az életét.  Hát  
nem,  hót  nagy  hirtelen  ez  jutott  
eszembe. 

—  Egy  rongy ?  Hát  egy papírral  is  
le  lehet  törülni.  M i . . .  szándékosan  
nem  töröljük  le.  Este,  mikor  bejön-
nek,  akkor  letörlik.  

—  Értem.  Minél  tovább  áll  rajta  a  
víz,  annál  több bogár fullad  meg...  

—  Annál  biztosabb.  Annál  bizto-
sabb. 

—  Hát  ez  is  egy  szempont.  
—  Mert  a  rovar  is  olyan,  hogyha  

kellemes  a fészke,  akkor  szívesen  ott-
marad. 

SOLT  OTTILIA  (szociológus):  
—  A  szocializmus  ideológiája,  öniga-
zolása  abból  állt  hosszú  évtizedeken  
keresztül,  hogy  a  szocializmus  auto-
matikusan  felszámolja  a  szegénysé-
get.  Az  a propaganda,  amelyik  a  sze-
génységgel  kapcsolatban  élt,  külön-
böző  hangsúlyokkal,  a  szocializmus  



„ A  legutóbbi  fedSszó  a  halmozottan  
hútráuyos  helyzet  volt"  

zenek  azok  az  emberek,  akik  közvet-
lenül nem érintkeznek  ezekkel  a réte-
gekkel,  és  hogy  valamilyen  módon  
segítsenek  is.  Hát  ez  ugye  többéves  
tapasztalat.  S  hogy  mi  lett  ennek  a  
kezdeményezésnek  a  sorsa?  Ez  a  ta-
pasztalat  tanított  meg  arra,  hogy  
iszonyú  ellenállásba  ütközik  a  társa-
dalom  részéről  ennek  a  kérdésnek  a  
tudomásulvétele,  ós  a  felelősségválla-
lás.  Meg  kell  mondanom,  hogy  nem  
tudom  ezert  elítélni  a  társadalom  
többségét.  Nagy  vívmánynak  tekin-
tette  az  emberek  legtöbbje,  hogy  sa-
ját  magával  törődhet.  Tehát  tulaj-
donképpen  a  Kádár-korszaknak  a  
nagy  újítása,  és  a  nagy  vívmánya,  
ami  általános  megelégedést  váltott  
ki,  az  volt,  hogy  az  emberek  maguk-
kal  törődhetnek.  Hogy  nem  kell  ma-
gukat szégyellni  azért,  mert ők  ós csa-
ládjuk  boldogulni  akarnak.  Most  eh-
hez  képest  ez  egy  következő  lépés  
lenne,  liogy  ne  csak  magukkal  törőd-
jenek.  És  hát  erre  a  lépésre,  azt  hi-
szem,  nem jutottunk  el.  

RATKÓCZY  ÉVA  (pszichiáter):  
—  Itt,  Budapesten  ismerkedtem  meg  
igazán  a  nagyon  durva  fizikai  erő-
szakkal,  amit  ezeken  a gyerekeken  a  
rendőrségen  elkövetnek.  Természete-
sen,  hogy  nem  voltam  jelen,  én  ma-
gam  sem  vagyok  szemtanú,  ós  végül  
is  hazudhat  is  az  a  fiatal,  de  annyira  
jó  kapcsolatban  voltam  velük,  hogy  
nem  hiszem,  hogy  okuk  lett  volna  
arra,  hogy  ilyen  mesékkel  sajnáltas-
sák  magukat.  A  fizikai  nyomokat  ón  
láttam,  és hót elmondták,  hogy  rend-
kívül  durván  bántalmazzák  őket,  de  

eszembe  sem  jutott  a  rendőrségnek  
jelentést  tenni.  Hát  ilyen  esetem,  
nekem,  mikor  Budapesten  kezdtem  
dolgozni,  a  serdülőrendelésen,  akkor  
volt kettő-három,  és akkor én tényleg 
mindent  megtettem  a  kezelésükért.  
Aztán  eljutottam  egy  olyan  pontra,  
ahol  már  valamilyen  más  eszközzel  
lehetne  segíteni.  És  kiderült,  hogy  
innen  nincs tovább.  Na  most  ezek  az  
esetek,  őszintén  szólva  engem  eléggé  
megviseltek. És tulajdonképpen  most  
már  szinte  vigyázok  arra,  hogy  
ilyenbe  ne  fogjak  bele,  ne  vállaljak  
ilyen  esetet.  Hisz  nincs értelme,  hogy  
ilyen  helyzetbe  kerüljek  ismét.  Tehát  
pusztán  a  saját  szórakozásom  vagy  
sikerélményem  kedvéért  foglalkozzak  
velük.  Ezeket  a  súlyos  eseteket  nem  
lehet elvállalni úgy, hogy  utána  nincs  
hova  tovább  adni.  Tehát  a  kórházi  
kezelés  után  szükséges  lenne  egy  ön-
ellátó,  együttélő  közösség,  lelkes  em-
berek  vezetésével,  ahol  ezeket  a  cse-
csemőkori  érzelmi  traumákat  meg-
tanulják  túlhaladni  ezek  az  emberek.  

—  Az  akkor,  egészen  durván  fogal-
mazva,  végül  is  egy  álszent dolog,  amit  
Önök  művelnek.  Mert  nem  gyógyítják  
meg  őket,  csak  átmenetileg  a  tüneteik  
megszűnnek,  de utána,  amint  magukra  
maradnak,  ugyanúgy  visszaesnek.  Te-
hát nem  vált  ellenállóvá  a  szervezetük.  

—  Ez  így  van.  

TOPOLÁNSZKY  ÁKOS  (református  
lelkész):  —  Ezek  a  fiatalok  teljesen  
magóra  maradott  fiatalok,  akik  . . . 
akiknek  minden  kapcsolata  össze-
tört,  mindenhonnan  kirepültek,  és  
most  élnek  a  társadalomnak  a  pere-
mén.  Ott,  ahol  harcban  állnak  a  tár-
sadalommal,  rendőrséggel,  egyálta-
lán  a  teljes  állami  adminisztrációval.  
És  ezzel  nem  tudnak  igazóból  meg-
harcolni, ezekkel  a problémákkal  nem  
tudják  igazán  felvenni  a  versenyt,  s  
ez  számukra  annyit  is  jelent,  hogy  

kitaszítottan,  gyűlölten.  Erre  ők  
sokszor  gyűlölettel  válaszolnak.  Az  a  
tapasztalatom,  hogy  örülnek  egy  
olyan helynek,  ahol  ők  is  kimondhat-
ják a saját szeretetéhségüket  —  talán  
velünk  szemben  —,  ahol  elmondhat-
ják,  hogy  ők  komolyabban  mások  
szeretnének  lenni,  hogy  őket  félre-
ismerik,  hogy  ők  nem  bűnözők,  ha-
nem  egyszerűen  csak  maximum  sze-
rencsétlenek. De mindenképpen  olyan  
emberek,  akik  azért többet  képzeltek  
ós reméltek az eletüktől, mint  ameny-
nyit  elértek.  

—  Bibliaóra  után vagy előtt,  kapnak  
meleg levest, le tudnak itt feküdni,  vagy  
csak  bejönnek  arra  a fél  órára?  

—  Ez  nem  félóra,  hanem,  mond-
juk,  négy  vagy  öt.  És  van  tea,  süte-
mény  —  egy  kedves  református  cuk-
rász adakozásóból  —  minden  kedden  
és pénteken. És egyébként is  megpró-
bálunk  valami  kis  élelmiszert  össze-
hozni,  ami  persze  jól  jön,  mert  na-
gyon  éhesek  is  tudnak  lenni.  Aztán  
itt,  mondjuk,  találnak^ruhát,  ha  mór  
mindenük  rongyos.  Agyat,  szállást  
nem  tudunk  biztosítani,  de  nagyon  
szeretnénk  egy  ilyen  menedékházat  
is  létrehozni.  

—  Nincs  pénz?  Vagy  valamilyen  
formális  oka  van?  

—  Nincs  pénz.  Nincs  pénz.  
—  Mekkora  lenne  ez  a  ház?  Mek-

korának  kéne  lenni?  
—  Hát  úgy  tízezer  embernek.  

SZABÓ  JÁNOS  (katolikus  pap):  —  
Kezdtem  gondolkodni,  hogy  mit  le-
hetne itt csinálni?  Azután  elkerültem  
különböző  helyekre  az  országba,  és  
hát  különböző  nehéz  emberekkel  is  
kapcsolatba  kerültem.  Volt  egy  kis-
lány, akinek.  . .  egy  éjjel  betelefonált  
a  barátnője,  hogy  menjek  ki,  mert  
rosszul  van  a lány.  És  hát  kimentem  
hozzá,  ós  tényleg  láttam,  hogy  bor-
zasztó  rossz  állapotban  van.  Beültet-
tem  a  kocsimba,  elvittem  egy  kór-
házba.  Egy  pesti  kórházba,  itt  Pes-
ten.  És  tudtam  azt,  hogy  tulajdon-
képpen  az  egészségügyben  se  megol-
dott  ez  a  probléma  még.  De  egysze-
rűen  egy  beteg  embert  hova  vigyen  
az  ember,  mint  kórházba?  Életve-
szélyben  volt  ez  a lány,  már  nem  ka-
pott levegőt.  És elviszem a  kórházba,  
fölköltöm  este  az  ügyeletes  doktor-
nőt — jó  késő éjjel  volt már —, és hót 
mondja,  hogy  ő  nem tud  a  problémá-
val  foglalkozni;  elmondtam  először,  
hogy  ne  kezdje  máshol,  tudja.  . .  ne  
kezdje  a  kislánynak  a  vizsgálatát  
máshol,  tudja,  hogy  miről  van  szó.  
És  azt  mondja,  hogy  hát  ő  nem  ért  
ehhez,  hanem  hívjuk  a  pszichiátert.  
Behívtuk  a pszichiátert,  a pszichiáter 
velem  kezdett  beszélgetni.  Először  
elkérte  a  személyi  igazolványomat.  
Az  kint  volt  a parkolóban,  a  kocsim-
ban,  vagv  háromszáz  méterrel  ar-
rébb,  akkor  ki  kellett  mennem.  De  a  
lány fetrengett. És mondtam,  az isten 
áldja  meg,  doktor  úr,  csináljon  ezzel  



az  emberrel  valamit,  ez  meghal.  De  
velem foglalkozott.  És  éreztem,  hogy  
ő  se  fogja  a  problémáját  megoldani  
ennek a lánynak.  Szóval ezt csak  arra  
mondtam,  hogy  mennyire  nincs  meg-
oldva  még  ez  a  dolog,  vagy  nem  volt  
megoldva  az  egészségügyben.  Akkor  
egyszer  a  pszichiáter  megszólal,  
h o g y . . .  néz  rám  és  azt  mondja:  
tudja,  egy  kicsit  paranoiás  vagyok,  
nem  maga  adta  a  drogot  ennek  a  
lánynak  ?  Ismerem  én  magát  —  
mondja  nekem.  Te  jó  isten  —  mon-
dom  —,  hát  itt  tartunk?  Mondom  
neki,  doktor  úr,  hát  az  ég  áldja  meg,  
hát  ez  a lány  meghal,  csináljunk  már  
vele  valamit.  —  Várjon,  várjon,  vár-
jon,  ismerem  ón  magát.  —  Úristen!  
—  mondom.  Na  mindegy.  Hát  aztán  
nagynehezen  fölvitte  az  osztályra,  
fölmentem  én  is.  A  kislány  irtó  rosz-
szul  lett.  De  a  megoldás  mindössze  
annyi  volt,  hogy  másnap  vagy  har-
madnap  jöttek  értem  a  rendőrök.  
Mert  meggyógyítani  vagy  megoldani  
a problémáját  nem tudta  az  a  szeren-
csétlen,  de  azt  tudta,  hogy  hova  kell  
szólni.  Szóval  aztán  beszélgettem  a  
rendőrökkel,  ós  hát  az  tényleg  egy  
intelligens  fickó  volt,  aki  kijött,  aki  
beszélgetett. Tehát föltételezték, hogy 
én  adom  a  drogot,  tehát  itt  tarta-
nánk ?  Hogy ón adom  a drogot  a gye-
reknek?  És  hogy  hát  heroint  meg  
nem  tudom m i t . . .  Szóval  itt  tartott  
az  egészségügy  ezelőtt  három  évvel.  

—  Ahhoz,  hogy itt bármilyen  meg-
oldás  történjék,  ahhoz  szükség  lenne  
egyrészt  az  egészségügyre,  másrészt  
pedig  különböző  szervezetek  által  
fönntartandó  rehabilitációs  házakra.  
Tehát  az  egészségügy  végezné  a  gyó-
gyításnak  az  első  fázisát,  ami  egy  
ilyen  elvonás,  az  elvonási  tüneteket  
átsegítő  fázis,  ós  a  második  fázisban  
—  amiért  már  évek  óta  kilincselek  és  
verem  az  asztalt  —  hogy  legyenek  
Magyarországon rehabilitációs  házak.  
Egy  tanya,  ahol  öt-hat  gyerek  össze-
jön,  ahol  dolgozhatnánk,  ahol  lenne  
velük  két-három  ember,  aki  foglal-
kozhatna,  beszélne  velük.  

—  És  miért  nincsenek  ilyen  házak?  
—  A  reformátusok  vásároltak  

egyet  valahol  itt,  Pest  mellett.  Az-
után,  ha  jól  tudom,  a  pünkösdiek  is,  
illetve  a  baptisták  is  próbálkoztak  
ezen  a területen.  Nem  tudok  jelentős  
eredményről.  Külföldön  ezt  minde-
nütt jól  csinálják.  

—  És  így  csinálják?  Tehát  házak  
vannak? 

— így  csinálják.  Én  elég  sokfelé  
jártam  külföldön,  Nyugat-Európá-
ban is, ós idehaza . . . .  illetve  Keleten,  
Lengyelországban.  És  hát  ez  eléggé  
közismert,  a  Monár-féle  megoldás,  ez  
a  Marék  Kotánski  Magyarországon  is  
többször  járt,  aki  tanyákat,  ilyen  
Monár-központokat,  lakóközössége-
ket  létesített,  és  egészen. . .  egészen  
szigorú,  egészen  jól  szervezett  reha-
bilitációs  házakat,  elég  jó  eredmény-
nyel  —  ha  jól  tudom,  40—50  száza-
lékos  hatásfokkal  meggyógyulnak  itt  
az  emberek.  Én  szerettem  volna,  

hogyha  ez  Magyarországon  is  meg-
valósulhatna.  Hát  mindig  ezt  akar-
tam. . . .  Volt  Szegeden egy  összejöve-
tel,  ott  volt  Marék  Kotánski,  meg  
egy csomóan.  És hát ott  ón is úgy  pár  
szót  hozzászóltam.  Azt  mondtam,  
h o g y . . .  hogy  hát  ebből  most  már  
Magyarországon  jó  sok  ember  megél.  
Most  ez  a  divat,  hogy  narkó.  . .  Azt  
mondta  valaki,  hogy  a  vízcsapból  is  
narkó folyik  Magyarországon.  És  egy  
csomó  embernek  ez  most  üzlet.  Meg  
nem tudom én, egy csomó  állás,  hiva-
tal  meg  szervezés,  hogy  utaznak  az  
emberek  Párizstól  kezdve  akárhová.  
És  egyetlen  egy  embert  nem  tudom,  
hogy  meggyógyítottunk-e  már  ebben  
az  országban ? Hány  milliót  rávertek  
már  erre  az  ügyre?  És  itt  nem  gyó-
gyultak  még  meg  emberek.  És  az  
igazából,  aminek  történnie  kellene,  
megvalósulnia  kellene,  az  nem  való-
sult  még  meg.  Nincs egy  normális  re-
habilitációs házunk. Miért nincs ? 

—  Sokan  mondják  azt,  hogy  az  egy-
ház  hittérítésre  használja  fel  a  drogo-
sokkal  való  bánásmódot.  

—  Igen  —  Én  azt  ügy  hallottam  
megfogalmazni,  hogy  az  egyháziak  
drogosokkal  való  foglalkozása,  az  
ideológiai  befolyásolást  jelent.  Tehát  
azok,  akik  velünk  találkoznak,  azok  
előbb-utóbb  kénytelenek  lesznek  
majd  azt hinni,  amit  mi hiszünk,  úgy  
gondolkodni,  ahogy  mi  gondolko-
dunk,  vagy  úgy  élni, ahogy  mi  élünk.  
Minden  ember,  aki  velem  találkozik,  
akivel én leülök  beszélgetni,  akár  hit-
beli  kérdésekről,  akár  pedig  ilyen  
drogos . . .  Szóval  minden  emberrel  
úgy  ülök  le,  hogy  nem  akarom  bele-
beszélni  a  saját  meggyőződésemet.  

„A  pszichiáter  Telem  kezdett  beszélgetni.  
ElSször  elkérte  a személyi  Igazolványomat"  
(Szabá  János  katolikus  pap)  

Egy  drogosba  se.  De  én  szükségkép-
pen  azt tudom  adni,  amit  ón  birtoko-
lok.  És  nem  tudok  úgy  gyógyítani,  
vagy  nem tudok  úgy  segíteni  máson,  
ahogy  az  egészségügy,  vagy  egy  
pszichológus,  vagy  egy  pszichiáter  
segít. Namost az is  kérdés,  vagy  az  is  
kérdés  bennem,  hogy  mi  a  jobb ? 
Tehát,  hogyha  egy  drogos  gyerek  
netántán  a  velünk  való  találkozás  
kapcsán,  egyháziakkal  vagy  keresz-
tény  ifjakkal való  találkozás  kapcsán  
megtér,  és  utána  lesz  katolikus,  pro-
testáns  vagy  bármilyen  keresztény  
ember,  és  próbál  keresztényi  értékek  
szerint élni, a m i . . .  hét  legyen  drogos  
inkább,  vagy legyen . . .  legyen  vallá-
sos ? Melyik jobb ? 

—  A  büntetótörvénykönyvben  nem  sze-
repel  büntetendő  cselekményként  a  ká-
bítószer-  és  kábítószer jellegű  szerek  fo-
gyasztása.  A  Legfőbb  Bíróság  1987  
tavaszán  mégis  úgy  döntött,  hogy  bün-
tetendő cselekmény  e szerek  fogyasztása.  
Hogy  lehet  ez?  Mit  csinált  ezzel  a  bün-
tető  jog?  
SZABÓ  ANDRÁS  (egyetemi  tanár,  
kriminológus) :  —  Azt  csinálta,  hogy  
öngólt  lőtt.  Tudja,  hogy  nincs  haté-
kony  kezelési  módszere  a  kóros  kábí-
tószer  élvezetnek;  begyűjti  a  maga  
hatáskörébe  a  narkósokat.  Begyűj-
tötte,  és akkor ott  áll előtte  tehetetle-
nül, mert a büntetőjog  kényszerintéz-
kedésébe  nincs  mit  gyógyító  módon  
beépíteni.  Ugye?  A  kényszergyógy-
kezelés azt jelentené, hogy ha  akarod,  
ha  nem,  meggyógyítalak,  mert  meg-
tudlak  gyógyítani  —  pillanatnyilag  
nem tudjuk  gyógyítani,  marad  tehát  
a  kényszer. 

—  Hogy  került  az intézet  élére?  
MIKUS  GYULA  (a  Bokréta  uteai  
Nevelő Otthon igazgatója): —  Nagyon  
sok  öngyilkossági  kísérlet  volt  itt  
egyidőben,  mert  a gyerekek  akasztot-
ták magukat,  vágták magukat.  Azért,  
mert  a  megoldás,  amit  itt  alkalmaz-
tak  a kábítószeres  és bűnöző  fiatalok-
kal  szemben,  az  kizárólag  a  zárás  
volt,  vagy  egyszemélyes  fogdákba,  
vagy  közös  izolációba.  És  a  gyerekek  
tulajdonképpen  úgy  érezték  —  na-
gyon  helyesen  —,  hogy  zárással  ós  
tiltással  nem  lehet  ezt  a  problémát  
megoldani,  ós  az  agresszió  agressziót  
szül.  Na  most  abban  az  időben,  ami-
kor  itt  a  gyerekek  reakciói  hirtelen  
élesek  voltak,  akkor  engem,  mint  
pszichológust  kiküldtek  ide,  eseteket  
megvizsgálni.  És  ón  akkor  rádöbben-
tem,  hogy  nekem  tulajdonképpen  itt  
a helyem,  ebben  a katlanban  —  hogy  
úgy  mondjam —,  mert  hát  itt  renge-
teg  összecsapás,  feszültség  volt,  ren-
geteg  éles  szituáció,  amelyeknek  
nagy része, meg kell mondanom,  hogy  
megszűnt.  Fizikai  kényszer  nélkül  
megszűnt.  Itt  nincsenek  gyakorlati-
lag  most  éles  összecsapások.  Nagyon  



„Örülnek  egy  olyan  helynek,  ahol  
kimondhatják  a  szeretet-éhségüket"  
(Topolinszky  Ákos  református  lelkész)  

Janlcura Péter  felvételei  

nehéz  helyzetek  vannak,  de  megold-
juk  ezeket  agresszió  ós fizikai  erőszak  
nélkül. Nem kell alkalmaznunk  fizikai  
erőszakot.  Na  most én azt  szeretném,  
ós sok helyen mondtam, hogy  akár ki-
gyógyult  volt  gyógyszeres,  akár  gyó-
gyulóban  levő  narkós,  akár  valami-
féle idegbetegsógből  kigyógyuló  fiatal  
számára  ilyen  telepeket  lehetne  létre  
hozni  országszerte,  talán  minden  me-
gyében,  ilyen  kis  mikrotelepeket.  
Ahol,  a  lengyelországi  Monár-tanyák  
rendszeréhez  hasonlóan,  ezek  együtt  
dolgoznának,  vigyáznának  egymásra,  
segítenék  egymást,  hogy  ne  essenek  
vissza.  Dehát  a  visszaesés  veszélye  
nagyon  nagy.  

—  Ez  kihez  tartozik,  kinek  kellene  
ezt létrehozni ? 

—  Én  szerintem  nagyon  aktív  sze-
repet  vállalhatna  az  Állami  Alkohol-
ellenes  Bizottság,  vagy  az  Állami  
Drogellenes  Bizottság.  "De  létrehoz-
hatnak  egyházak  is  ilyen  házakat.  

—  De  a  drog-programban  ez  nem  
szerepel? 

—  A  drog-programban  erre  utalá-
sok  történnek.  

—  Pénz  van  rá?  
—  . . .  utalások.  Én  azt  hiszem,  

h ° g y  gyakorlatilag  mindenre  lenne  
pénz.  Iszonyatos  drága  a  jelenlegi  
gyermekvédelmi  rendszer.  Az  intéz-
ményes  gyermekvédelemben  17 000 
állami  gondozottra  több  milliárd  fo-
rintot  fordítunk,  és  nem  kellene  eny-
nyit  fordítani.  Ézeket  az  egészséges  
gyerekeket  ki  kellene  adni  nevelő-
szülőkhöz,  sokkal  olcsóbb  volna.  És  
ezen  a pénzen  lehetne  csinálni  speciá-
lis  rehabilitációs  házakat.  Én  szerin-

tem  nem  kellene  egyetlen  új  fillér  se  
ehhez, hogyha a gyermekvédelemre  ós  
az  ifjúságvédelemre  jelenleg  rendel-
kezésre  álló  pénzeket  racionálisabban  
használnák fel.  

—  De  nem  lehet  hozzányúlni  ehhez  
a  szervezethez,  mert  akkor..  .  

—  Hát  hozzá  lehet  nyúlni,  csak  
ezt  a szervezetet  védik  azok,  akik  ezt  
a  szervezetet  így  megcsontosították,  
ós ilyen  mozdulatlanná  tették.  

—  És  onnét  kerülnek  ki  az  állami  
gondozottak. 

—  És  onnét  kerülnek  például  ide  
ezek az állami gondozottak,  akik  dro-
gosok,  akik  homoszexuálisok,  akik  
alkoholisták.  Mert  én  vagyok  a  vég-
állomás.  Tehát  nem  igazán  eredmé-
nyesek  ezek  a  nevelőotthonok  —  
tisztelet  a  kivételnek.  A  világon  ina  
mindenütt  már  egész  kis  mikrotele-
pek  vannak,  ós  családokban  nevelik  
a  gyerekeket,  nem  nevelőotthonok-
ban,  és  különösen  nem  gyerekváro-
sokban. 

LÓSKA  SZILÁRD  (az  Állami  Alko-
hol-  és Drogellenes Bizottság titkára):  
Ez  egy  összetett,  átfogó  probléma.  
Számtalan  részintézkedésnek  az  ösz-
szehangolását  igényli.  Erre  vagyunk  
mi  hivatva.  Készül  ez  a  prevenciós  
központ,  éppen  a  tervei  a  napokban  
kerültek  a  kezembe,  amit  egy  biz-
tosítóval,  a  Hungária  Biztosítóval  
kívánunk  kialakítani,  ahol  életkor  
szerint,  társadalmi  csoportok  szerint  
adhatunk  tanácsokat. . .  különböző  
intézményeknek  kezelhető  ajánlato-
kat,  megelőző  programokat.  Azt  hi-
szem,  hogy  ez  is  egy  fontos  eleme  
a  munkának,  hogy  szakszerűen,  ne  
egy  ötszáz  oldalas  könyvet  adjunk  
a  pedagógusnak  a  kezébe,  akinek  
a  feladata  az,  hogy  az  ilyen  típusú  
problémákra  a  választ  megadja.  Ha-
nem  adjunk  egy  nyolcoldalas  kis  le-
porellót,  meg  egy  olyan  videófilmet,  
amivel  elmélyedhet  a  problémában,  
és  tudja  azt,  hogy  ha  egy  ilyennel  
találkozik eredetiben, akkor  felismeri,  
akkor  tanácsot  tudjon  adni,  ilyenkor  
tudja  azt,  hogy  hol  működnek  ezek  
az  intézmények,  ahol  ezt  a  tanácsot  
megkaphatja. 

—  Hány  barátod halt  meg?  
A RÓBERT KÁROLY KÓRHÁZI FIŰ: 

—  Hat.  
—  Hogy  haltak  meg?  
—  Szipuzás  közbe.  
—  Hogyan  ?  
—  Hát," 'kezdeném  Csigával.  Egy  

koncertre  mentünk  Törökszent-
miklósra.  Nylontasak  mindenkinek  
a  kezébe.  Leszálltunk  a  vasútállomá-
son,  és  mentünk  volna  a  koncertre.  
Kilépett  ós  egy  autó  elütötte.  Szipus  
állapotba.  Kocsonyi  Géza.  Sajnos,  6  
Szolnokon halt meg a vasútállomáson. 
Ott  dolgozott  a  vasútnál  utoljára.  
Beszipuzott,  fölmászott  ós  megfogta  
a  vezetéket.  Égési  sérülésekkel  kór-

házba szállították.  Ott halt meg, benn 
a  kórházba.  Ungvári  Pisti,  akinek  
senkije  nem  volt,  a  faterja  itt  lakik  
Pesten,  az  anyukáját  nem  ismeri,  
nagyanyjánál  lakott,  elhajtotta,  eh-
hez  hasonló  dolgok  voltak.  S  ő  Szol-
nokon  a  művelődési  házba  halt  meg,  
illemhelyen  bent, szipuztak. . .  szipus  
tasakot találtak nála, és  töményitalos  
üveget,  amibe  tömény  szesz  volt.  
Tóth  Józsi,  az  a  Skála  Áruházba  dol-
gozott.  Az  nem  tisztázódott  végül  is,  
milyen  körülmények  között  halt  meg  
a  szigeten,  ahova  elég  sűrűn  lejár-
tunk  szipuzni.  Szipuzás  közbe,  de  
hogy  milyen  körülmények  között,  
hogyan,  azt  nem  tudja  senki,  azt  hi-
szem.  Éper,  a  cirkuszosnál  dolgozott  
utoljára,  egy  mutatványosnál,  utált  
dolgozni,  és  ment,  ment,  szipuzott,  
és  azt  is  elütötte  egy  személyautó,  
Szolnok  mellett,  nem  tudom,  Ábony  
környékén,  valahol,  nem tudom  pon-
tosan. 

—  Tudod,  hol  van  eltemetve?  
—  Igen,  tudom.  Hát  hogy  elte-

metve,  nem  mindegyik  eltemetve  
van,  hanem  égetve  lett,  és  egy  ilyen  
kis  urnába  van  betéve.  Hát  van,  aki  
ott,  ahol született, ott  van  eltemetve,  
van  aki  más  temetőbe,  éppenséggel  
ahol  meghalt  ós ott  a tanács  eltemet-
tette,  inert  nem  volt  senkije.  

—  Visz  valaki  virágot  a  sírjukra?  
—  Általába szoktunk.  Hogyha  me-

gyek  Szolnokra,  általába  mindig  ki-
megyek  a  temetőbe,  ós  cseréljük  a  
virágot.  Hát  nem  mindig,  de  amikor  
van  időm, ott  járok,  akkor  mindig  ki  
szoktam  menni  a  temetőbe.  

—  Mindegyikhez  ?  
—  Nem,  akinek  tudom,  hogy  

h o l . . .  hol  van, azoknak. Tehát  a  Ba-
lázs  Józsinak,  az  Nagyköribe,  ott  
halt  meg,  a  Tiszaparton  szipuzott  
lent,  és belefulladt  a  Tiszába.  

—  Ez  hányadik?  
—  Hatodik,  ez  volt  a  hatodik,  

ő  ott  halt  meg  a  Tiszaparton  szipus  
állapotba  belefulladt  a  Tiszába.  És  
például  oda  elég  sűrűn  ót  szoktam  
járni  Nagyköribe,  kimegyek  a  teme-
tőbe.  viszek  virágot  a  sírjóra.  És  
k á r . . .  sok  hülye  feliratot  olvastam  
a  sírokon.  Akit  hamvasztottak,  Csi-
gát,  annak  is,  egyik  alkalommal  
mentem a temetőbe, vittem a  virágot,  
ós  mi  volt  írva  a  kis  kőre,  ami  ott  
volt?  Hogy  „Csörögi  Attila,  élt  18  
évet,  meghalt  szipuba"  —  utólag  rá-
írták,  hogy  szipuba,  krétával.  Ez  az,  
amit  szerintem,  hogyha  egyszer  vala-
kiről  jót  nem  tudok  mondani,  akkor  
rosszat  nem  mondok  vagy  nem  írok  
semmit  a  s í r . . .  vagyis  az  emlékére,  
vagy bármire,  emlékkövére.  

—  Lemostad?  
—  Letöröltem.  Le,  papírzsepivel.  

Odatettem  a  virágot,  felbontottam  
egy sörösüveget, kiöntöttem egy csepp 
sört  az  emlékére,  és  megittam,  to-
vóbbálltam.  Azt hiszem,'hogyha  nem  
innék, képtelen lennék rá, kimenni.  . .  
a  temetőbe,  hogy  most  virágot  vi-
szek  és  akkor  kész,  hátat  fordítok,  
eljövök. 


