
Fiata lko rrl a k rdcs rncig6tt a sebeit. V. dugdosta a sebes ke-
zeit, anyja azonban aszfevette, as
rohant a nwelotiszthe2. A l nlt k!-
litra'sen vesz6lyes min6ntCs6rc hi-
vatkozva,tmenetileg magrnzdrkd-
ba tettek. ,,Ma m,r megv6dendm
magam, mdg ha a kedvezm€nyem-

Ott tordm keltd

K6rforgils
Sokan hinn6k azt, hogy a fiatalkoniak biirttine ink6bb ne-
vel6int6zet, mint klasszikus bUntet6s-v69rehait6si t6tesit-
m6ny. A fogvatartottaknak, a szakembereknek azonban
nincsenek itt6zi6ik az int6zm6ny hatSsait ittet6en.

| ,,Valaki bel€m {gott egy iagYot
a satan. Eg) asszony egiitt 426
arccal meg.lh mellenem: j.j, sze-
s€nyk6m, nagyoi frjtl Es anna! a
kisldnynek szeinted n€m fdjtl" -
V. 14 eves volt, amikor kiskoil tlr
sdval 2ooo-bei neger6szakolt,k
€s meg6lt6k iskolatdEukat, Kocsh
Francisklt. Kilenc 6vr€ lt€ltdk, a
b6lt6nben kemaszodott, n6hdny
6v€ szabadult. Most krrtcrltcskant
milli6lat kellene llzetnie a halott

V.-nek gyakEn jutott eszdbe a
helon kGldny, nem volt sziils6ge
ara, hog/ emlakeztessak d. Tudta,
hog} meg kell.ne Edenie, mi tiir
tdnt hdmuk ldn ot! .z eddben,
de Ugy 6rezte: na8yon a'ssze kelle-
ne szednie nag,t, hogy szembe-

ha22envele (ldt.l A glilk6sAg ctmd
k t t s ttdsukkat). Maid h^ 5zaba-
dul, 6s bi2toisdgosabb kdrii md.

,,A legmen6bb Eblrs miatt iilni.
A lopds van a mdsodik helyei. 42
€n b{ncselekmdryemet bijntetik
bent a leginkrbb. Mindent,  ami
s€rckkoihk ellen idnyul. €s hle-
ba mondtam, hog, nem dn i,kem
meg, nem hittek neken. A gytldlel
cdltdblrja voltam, de ez se esett
j6l, amikor fdltek t6len- Nem mer
tek elaludni ,  nehog} vasszekkel
agonv.4em 6ket" komorcdik el
V. A magas, halk s2av! l,ny legfel-
jebb negyvendt kil6 lehet minden
sz6t meggordo, miel6tt kiejti. Bl-
zonltalanul beszEl, amyalbn ds vi
ldgosan fogalmaz. Huszondt 6ve-

KETS2TR NYOLCEZFR

sei most kezdene Uj 6letet, de

Az elsd id6szak volt e legnehe'
2ebb: a Ma*6ban h{rom ddsik
l{nn}al tlt el6zeiesben, akik csic$
klztattdk 6s bdntottdk.'Fokozato.
san duryu tele helFet. El6bb.sak
nosnom kellett rrjuk, ug6ni, ha
k6rtek valanit. A2t,n elkezd6ddtt a
pszichds 6s fizikai teror. Ha rem
vok eleg for6 a tea, kinlgtdk a ke.
zemb6l. Aiyrdck csomagot kiild-
tek ber mindent elvet tek t6!em.
EgyG r6bbet €s ta'bbet kddek, kij-
ldnben hegfenyegettek, hogy meg.
6llk a caalrdom. Punp,wlszatve.
tak a hdtam. Hajkefdvel dostak a
s2,mal. Hosszan sorolhatndd" -
a beszdl6kre a2trn endbe szedt6k
v.l, hogy a sztlei ne veg}dk cs2e

Pedig v.-t 6pp a kedvezm€nytar
totta dletben: czert nem lit6tt visz.
sza, ha vert6k, ezdrt rem ve$ reszt
a brahikban, ez€ nem tetovdl t
vagy falcolt.,aa elej{n mindennap a
szabaduldsban rcmenykcdetti tbbb
dv utan tdddittt bele, hogy iilni
fog. ,,A kedvezmanyvadaszok, .kik
mr. elvesztettCk 3 kedve2many!-
ket, l.m szdlhak, 6s folfon prov}
krltak. Nekifut,sb6l megrUgtak,
megiiti'ttek. A bdrtdnber a llatal
l,nyok a legbrutdlisabbak, legke'
grellenebbek. Tal4n 6k brrjlk les.
ka€sb6 a bezdds{got. '

Htrom as fdl 6v utdn szakadt el
valami V--ben., , l rd lykl i ra kedi l
tem, ds n,r minden mindegy volt.
Mdr bennc vol t .m a dobiban is
bCt doboayi teoJiltar tes,nek .gl

NhAt vtzb. V. Sz.). Nekimegqk
b{rkinek, ott tddm kettd, .hol a
legvastugabb -  gondol tafr .  De
nCgse tenem soha semmit, hirba
volt €ldg a mindenrupos megaldz-
t!t!sokb6l. Gy0ldltek, negletenek
a hlncselekmanyem miatt."

A lcgrosszabb az utols6 €v voll.
Hidba volt nindenkinek k0l6n zAF
k.ja .jsz.k!m, a kamedh6l s.nki-
f,ek iem lehetett nyugta, €s ks€s
embeirel diitkczhettek.,,Elvesz'
iettem az dnkontrollt 4s ondega'
mat. Nem tudtam, hogy a kdvetkc-
26 pillaiatb.n 6sszeesek-e, vagy
megiitdk valakit. N€m erdekelt vol.
na, ha valaki agyonver. ongyilkos

v. hat 6v utdn kedve2mcnnyel
szab.duh. ,,Nem tudtad {gl 6dil-
hi, eho$/ bent kCsziiltem d. szdt-
dardlta a ban6n az idegeimet. Az
dlland6 falelen,.llen,ll,s a t!6ak-
kal, bdddn6ttkkel szembeh agrcs!.
sz(wd 4s dn bmbol6v, tett."

V. &esanyja szeinl.2 els6 id&
ben nem leheten dn6znia ldnyara,
mert azt hitie, rosszat akarnak ne-
ki, vddoljdk valamivel. ,, Folyamaro-
s.n v6dek€zett, 6s p6tolni kezdte
az dmahdt tin€dzserkodt- otyan
nyelvet beszalt, amit nem artet-
tonk. Nem tudtunk segiteni neki,
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A GYILKOSSAG

2@o. n,ius 4dn M. ds V. k rr.dulni hMa FEnc t M, a brrncseiekmeny e kovetasekor kiskorn voh 16

kat. M uttrn megrlltak,3 in zoknlt€rdsitett Ffenciska vid id6re ker0 t csak etmeneti otthonba V. t 2ooo_

szrirhoz, kezeit kdt€llel hrkakdti'zte (a k sldny bal ben kilenc evre rtd tdk Fabdr hat evd letdtort, a td.

keze kijiyekig g pszben vok). Knnela Franc ska It tdnetnek m48 r ncs vage: id€n ,Prillsban a F5vaosi

baii, maid lefogta, hogy ne ho2dulhasson V. er€pk Bir6sdg elkbvet6trrsrva egyiltt ijtmilli6 forint megf

F€iciska rad,dslrt ds b!gyiirt, tdbb alkalomnal zetdsdre kdtelene ( Fciciska adesaPja a2€d iidl'

meg€r6szakolta barrtn6j6t egy {n.os bottal, mald tott neh vagoni k6rtdrltC5i pert, hogv a k slnva had'

bordrinl lgyare2zel !t6tte. M. kigohbolta iad,rg- db6l fakad6 kl,ait az elkijver6kkel as csalrdiukkal id'

jct, Franc ska ,bai koza tdrd€lt, kerte V. ! hogy for rittesse meS A kisrny ddesaPiliak ugyar s menld is

duljon el, de csak imiidlta a nemierosuakol, A hosz- egaszs4ge megrerdtlt Franciska harla utJn nunkd

s2as bdntalmazls utJn M. elvezette Ffancska nyaka jet vegezni nefr tudta, ii0{elk6rat e veszlene St ller

alau a runcsakut, es megfojtotta isko atarsrt. M. a Magdolra, v.log k€pvisel6je meg&u az adesapa frj'

ks rny gipszare rdirla:,,gane over". A2 Egeszsdgijgyi da mrt, as ndlyen egyiltt 4re2 vee Szernte bdr aldr

Tudondnyos Tan{cs kdzepes fokbar korlAtozottnak v€ny caakugyar leh€t6v€ teszi a karraritdst, ngv vall'

ittte az autisztiku5 5zemeyisagiegyekke bt6 V.-t, V. a hatdves bdftbnbuntetassel csaddja tdnkement

a blr6sAg az elkdvetds ktirulnerye annak duda anyagi helyzetdvel ds a ldny bi,rt6n utdni rossz Pszi'
mddla, illetve amiatt, hogy isuoryatos testi-le k gy6t .h€s I aPotdval mer letdkdtte a bnrtetdsdt. (A gil

relmeket okoztak Frarclsklnak, ngyelnen krvii hagy- kossdg katiilnahyen'l & a peft6l taeletesen ldsd: Kll6
h6s keg/etlens€gge , Md€)rf Nohnc\ zoos lttlius 1a )

EMLEKEK

Z5anett  tavay 15 lve5en nyoic hdnapot i i l l  rablesert .  - ' rdekeke'Nemfoeadtamel,hogyot lvagyok 
Dee'

,,Dalel6tt tizenegykof csinlltlk n€g fa 6ra frnlva vesztettem au adekl6ddsemet. Azt h ttem, nAr 6ritk-

frrr e kaptak. A nyomoz6k a^ hazudtrk hogy ha € beri maradok

mifdent e mordok, kiengedrek. rMeg hogy kame,a. csak r€mAlna ban iijr € 6 a nagAftdtkz: ,,.a'
felvdte€ikvaniak. Ugiaddaink pe6ze r€m voltjelen.r' gyon .ossztl v selkedetli €z€rt t6bbs26r kaPotl

E 2a dt h6napot td tdtt egy vlddki bdrtitiben, fe- 2, p nap e\zatast ,,Egl \acd nagvs4gLl hete. Pic'
.dttekkel.,,idegesltett a ldwrn/. a sziiteenseg, a pla- ablak, ev selheteter neonfdny me leit ke ett egesr

fon. A vdcd egy rorgsya voteliakarya, ds nagyon bn naP egy kocka alaku szaker ijlni. Nasvon h deg volt'

dits vot Izen.dgyen loltunk egy zdrk,bai, a tdb- ez6d le se fekh€ttem a fiildre. Ddlig vdnszorgott a2

oe(rr 'or l / ! .aaregezleadoolsoP Orer rn! .1o1 'oo 
O. 'a lo n" 'L| 'dm" ror 'egel  De"/"rkr

szNrtunk." Elza szrmrra elvse heteder voh, hogy az ban is rgyvot
egy6r,s setAn kdrbe-kdrbe kellett trrnl. lreti kdtszer Zsaneit szerint tdbben bekaltantak: dket aztdn le

zuharyozhattak. 6 volt az egyedi:iifatalkor, de so dep6ztek, vagyls €krjt6ztdk €gy dgyhoz' 6s l-4 napg

ha refr bdntotta senki ,,Fe8y€lmliAtlvo na €rte- gy6gyszereztdk 6ket ,,Aztrn caak ra2tek maguk el4

A llryok szrnera fortos, hogy ha neglrtjrk 6ket foyta nyAluk napok 8 "

az utcdn, s€nk ne gondolja, hogy bitftijnbei votak, Egykokse kaPott csomagot, as csalrdjuk nem is

vasy hogy fron Fvit6bar. Heblr Elza azi nondia, ,togaita 6ket, Ped g zsarett n3gyor i6ban van a

soha titbbe nefr fog lopr , Zsafelt szer nl e2 a m n sziileive. 'Nem tudtlk megbo.sa&ni, ho8/ az 6 jo

derkori rzo.ielG heyzel fnggvdnye. ,Undorlt6, fdel kijrijlmdnyek kdzt neve kedett lrnyuk ide iltott. Nem

metes, iszony, vol t  a bdrrdn denemtudom hogy tudof l ,  mlert  rossz tdrsaslgba ker i i  teh Mindga

aiakul az a eten A@ i6 volt, hosy klhnertem az fomAkhoz vonzddtam '
embefeket. A b<trta.ben az igazi szem€lyhdg i6n ki Zsaretl szabadu tr5a utrn rertegett a2 emberekt6

minderkib6l. De a bdrtiin inkrbb nestdr, nint ke' nem mert felszi In a v amosra ,LJ ddz€s mrr Am

m4nnydr€s2. volt, azt hittefr, mindenk engefr fgyel, falam re_

Zsanett dpp az utols6 h6.aPban adta fe a kit vet, r6hm b€szal Foyron s'rtam tltdtten a falat,

alet utrni vrgyakozest. Befela forduh, es semm s€m nefr 4rdekeli a fegye nise '

ned nem ergedte. Az egy€bkent ls glsok s vamzerck. akik a t6liik b€ lcrn , nem vagdosnrm nagam

autsztikus szemdly sAge mdg job vasa t informec6kat tovebbadjrk D€ ha tudom bert, hogv itt kint az

ban szdtesert. V. sem bLincselekm€rydnek mcg anyag ds pszichds heyzetem mistt

V. fdvd id6ket iirt csak pszicho dnasiben es feldolgozrsiban, s€m mdg kemdry€bb mrr nen elek "

dgushoz: az e ejer h6napok g a gyerekkort6 kezet hcnta sbe V szerntahogv6 saszabadu

nem i lt rerd€lk€z€sre pszcho o t€gs€geben nem kapott szaksegit ,s utan kezdett el falco n, a s2"

gus az adott brjrtbnben, hrld egy sdget. c ben gyil d f€sz, tsdg is ekkor

mrsik psz cho6g!s a bir6sAgor ki ,,Ta lr ha k€t hrrom dvve ko_ robba.t. a lnyt megv s€lte hogy

forgarva preze.iilt mind€rt, am t rrbban lijvdk ki mon nordd sabb sziile elvl tak, e. magarhibiztatid

V bzamasan mo.dott .  Ornant6l  ernC[.  nem lerndnek kontro ,  ha hogy bir  m rdkdl  szi j . j je dolgo

V. sok mis fogvatartottho2 ha tatlar dnhfohadaim, iem akarndk zlk, a Pefre ds a bortanre rameni a

sonl6ar alt6 tartott, a pszi.ho 6 a egk sebb kldarct6 s dngy lkos lakis ds a hl:assiguk Edesanvla

szer int  l rya szeh€ly sdgabe be.
dpir t m.daz, am a bdrtdnben az
eetdt menl€tte. Tlzerot Avesen ott
szoc a izi 6dott, ott tanlha a tdr
sas egyilttdlds formrit. ,,Az egyib-
kdrt  is  sdrt l t  szema yisdge mdg
jobban e ehetetlenii t De mer rdg
n ncs pdnzijnk kez€ldsre.

Brindz6s, b6rt6n, bfi niizds

,,A bruta tis, a bezrrts{g, a naPi.
rend monotor tasa, a bdlr6r t, tell
tetts{ge, a progranok hltrya es a
szemdlyzet remtdr6damsdge mlatt
a fogvata.tott egyre rosszabb Psz
chd5 dlapotba ker i i l "  -  ovashat6
Fl egauf Gergely bbrtdnPszichol6-
gus RrrklS,rrva kitzo\en id Fagra
,anofi gandolatak ctmn k6ryv4beh.
A.dpsz€rij bdrtdnblogol s mlkdd.
1et6 F!egaufszerinl a rab az ,!1an
d6 gordoskodds kdvetkeztdben egy
d6 ut ln hosptalzAl6d k,  azaz el-
veszti dne l6slgdt. Rombol6an hai
a szem6yis€gre a tdtL€rsdg s ami
a depressz6s trnetek, az alvrsza
var kialaku lsdban s szerepet idr-
sz k. Szemelyisag€ rdbbfd e borton
lftaomrak van kit4ve: a bektrt ds
!tlr fdlvesz a b.trtiin €ndk€ites er
kdcs rormij t Snlyos dePrivr.br,
a v ,gt6 va6 elszakitottsrgot, sze
dteitol val6 megfosztottslgot d
meg. szabadu rsa ltrn a kijlv Jg.
ban s a b0d6nv setek reprezentir
sa esz,  rabkenl  vsekedik,  P rne,
ha ezt ijsztijnz6 ki,zeggel tald ko.
z k.6yakor az rtdzeu kor: a rogva-

taftott a bekeri.llds e 6tr mds intd
zetbei voh (pszich,trla, droge vo'
n6, dlkn gondozlt, €s szabadu
llsa utln ls oda kerijlvissza. Mig a
.6k a bebdrr.inz€st a csalldr6l va 6
elszaknrs miatt alik meg neh€zen,
a f€rfak a villgt6 e!zdrtsrgot ftilal.
jik. A r6k hajlamosabbak az e ktld
nrldve, ds hat€koiyabban k fei€zik
drzese ket, mintafdrfak.

2oolb€r T6th Herta kutal6trr
saiva azt ,lapilotta meg, hogy az
€ ete lenes bn.cs€ ekmdny mlat t
fogva tartot t  n. jk 92 szAzateka
szenved€tt . csaledon beliil e16
szakot. fdrfiakn, ez az attny 42
szrza dk.  Mig a f6r fakat elsdsor
ban gyerekkorukbai birta maztak.
r n6k fzika ds szexLAlis abnzus d.
dozatai  is  vo iak,  as tL i  nyom6
tdbbsdgtk feln6ttkori partnerkaP

csolatebar s szenvedett e fz kai

A volt fogvaiartottnak a bddon.
b.jl kikerulve nemcsak a psz ch€s
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meglerhel tseggel ,  hanem a min-
dennap meg€lh€t€sse s meg
[e L kiizdenie ,,A szoc I is ell:it6
r€ndszer n n.s fel[esziilve a sza-
badL 6kra.  Van olyan kategdr a,
hogy haildkta an vasy sz€nved€t
beteg de nincs olyar.  hogy bdr
tdrb6 szabadu 6. Tirzta erko c5
h rryeban sz rt€ ehet€llen e hc
yezkedi i :  egutdbb egy boncieF
mi takar i t6 i  ,shoz s erko csi
bizonyi tv i rytkdrtek mordla
Mdszrros Mer.edes. A togvatar
tottakat ds szabad!l6kat tlmoga.
i6 Vel t6.s lv Alapi tveny vezetdle
szer. t  a szabadu is k. iz sheyzet:
akkor szembesiilnek azzal, hogy a
barr tn6j i ik  e lhagyta,  hogy se. l i
sem vr, ja 6ket.  Vagy ver ja,  de
megsen r igy a aku nak a kapcso.
atok,  ahogy etervczte.  A t l rsada
omba v sszai ! leszkedds dveket

MINEL ROSSZABB

fe l leteleket reprod!ki l ,  amelyek

inlra a blnaz6i  6 letv i te fe letelei t

Raadls ul  a bort6nbe k,"r i l l6k
tdbbsAge mAr korrbbar is valan
ye. szint0 tirsadalm kirekeszrdst
€t meg, afrit a borlon csak er6sii

,,A bartdn gyakrar c6segit a m,
sod agos trrsada m kirekeszttst ,
azaz a mlr  k r€keszt€t t  €mb€rek
he yzetdt tovebbi knek,"szt6 tenye-
z6kke sd yosbitja. A bnrtctes vd8
rehaltas oyar teEada m ds egydn

nak katsage nyo cezer tor inr i iba

, ,A szabadu rs ut in ardog [af
a ak! kir t szta erkdcs hiiin vaBy
szo.il is e lrtrtra szoru nak vagy
f€ket€n do gozrak, as.en lizetnek
tdbet vagy v sszaesnek ds nj.a b0
roz. i  kezde.ek Am Lj jabb nap
ryo c€zer for intunkba ketI

szer nt i , v:iz lertr6l €f€ld a me
n6k6 /j6gyerckekt{ a tzo gak g/
besngok g tdbbe [evdsbd , land6,
a k i j l6nbdz6 szer€peket betal t6
szcfrelyek k dtdrd folyamatos vta
zai  k.  A €bhierarch aban edn sd
tusz fo yton vrltoz6: a krjzasse8 dl
ranlkr j l t  aPpen a , ,D men6 cs,
vol ' , , ,K egybtdr js kr jcsbgl '  t ipusLj
kije entdsek kor riozott efreryessd
ge adja. F lth szerini a ,.s cska ,
, vamzef kifelez,.seket p4ldiu so'
ha sefk n€h mondla sajit maga
ra azokat a .s€lekmdnyeket, afre
lyekart a tdbbiek megbalyegz k, az
dnbe.st dsrk v6delndben igyekez-
.ek [ imagyarrzn. ,Tudom. ] iogy
azt ter icsztet tdk fd am, hogy egy
biidds vamzer vagyo[ dez F]eth
egy fiata embert, aki cllrulta a ne
ve6nek, ho reit€g€t k a mob tee
foft a iabb ek. ,.Aztin mordtam,

ld6n auglsztus 6ra €lrerde het6 a falalkorUak ezl.
rdsa. Szab6 Mr€ ombudsnai  k i ize m! tbel  i l rn
foglaldsa szerirt az ezards ardnltalanu ds sz0kseg
telenii kor Atozza a fiatalkorLjak szem€ yi szabadsag
hoz as szem6tes b ztonsighoz val6 jogdt

Az ombud5mar szeriit ti,bb a kotmAiyos ,ogga
ellent€tes az Lli rcrdelkezds, amely nem tekintl gyer
deknek a fiatalkorLjt 4s azt is ehet6vd teszi, fogy a
fiatalkordra k szabot pen:brrsrgot ezr.lsra vdtoz
tassdk. Szab6 s2erint a ndhlny napos e2,ras nen
hogy jav't6, hanem dpp ellenk€z6leg, krros hatdsn
lehet pszichds megterhel4sl oko2hat, aminek kiivet-
kexeben a fiatal mdg dacosabb, d!/vrbb ehet a trF
sadalonma sz€mbei, as va 6szhubb, hogy iiabb

A Magyar l-lelsink BizolBeg tdbb ,lam szervet
megkeresett ,  hogy mlkdrt  a lkalmazzrk a tbrvCny
€nde kez€st. Mivel a B€liigym nlszterium nem vala
szoi a kdrdesiikre, a He s nkifelteezi, hogy nem kd.
szi ik hatrstan, lmrny az intdz[edds hat isa rd as
kijtsagel16l. A fiatalkorLlakat ds a fe n6ttkornakat e

kiilitnitik az elzrres d6tartama a a$, ugyanakkor egy
vrlaszad6 intdzet e k6telezettsggdt .sak forha isan
teljesrti (a z,fka kijzeparc e he yezeti rdcs faszrd a-
tala ). A fiatalokka foglalkoz6 rend{rdk 4s bijrteres.
vagrelrajtdsi dolgoz6k kdz6tt lan Pedag6gus vagy
pszchol6gLs v68zelts€90 szakember, de hogy e€ge,
az tovrbbi vizsgrlatot igdnyel. A fata kordak oklat,
srd az ezarrst vdgrehajt6 bv. intdzeiber keriilhet
sor az ntezei azonban legfeiebb koi2ultdci6s lehe-
t6s4geket b 2tosit, egy4bkEnt az ijnA l6 l5ko ai fel-
kdszijlds iellemz6 A rend66dgi fogdrr tiirtard elza.
rrs ideie ahtti Cko ai fe zrrk6ztatesra a rerd6rs!8
egyi talrn nincs fe kdszil ve.

Ar embetog szerue2€t ko.dbban aggaszi6nak talAl-
ta, hogy a sz gorod6 biinretdpolitika 6s a k s artdku
oplsok eseter alkalmazhat6 elz,rrsok miatt tovlbb
n6 a bdrtiindk tnLsLlfoLtsrga. A biintetes vagrehaitrsi
irt€z€tek eddig sem tadott,k be a tijry6ry el6irdsait:
nemritkAr a m,sfal rdgyzetmdtert sem erl el az egy
f6re j!!a mozgrstdr, hoottfdrfiaknelLfata korliakn,
es ndkrdlpedig3,t nd$?etneterl ke ene bztositanl

hogy 

-mertek, 

gyerekek, t€ jesen

be lolam a va a Riv6td (Rivorf l)

Filth egy mes k cikkc szerint ko
rrnt s ncs olyan nagy kirl.jrbseg
a kint  6s bent e er kozdtt ,  m nt
ahogy gondolnrnk. , ,4 peiz,  a kap
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