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Esettanulmány 
 

Mi lesz velük? 
(Arcképvázlatok, személyiségrajzok az Aszódi Fiúnevelő Intézetből) 

  
Hasonló címmel megjelent előző publikációmban adaptációs zavarokkal küzdő, peremre 

szorult (szorított), frusztrált, iskolai, magatartási, haladási kudarcokkal küzdő nevelőotthoni 
gyermekek sorsáról írtam. 

Most másik szélsőséges; gyakran kilátástalan helyzetben élő (mit „élő?" — vergődő), 
már fiatalkorú csoport alapvető életproblémáira, sürgősen megoldásra váró szükségleteire 
szerettem ráirányítani a hivatalos, és a szélesebb körű, társadalmi gyermekvédelem 
figyelmét. 

Azokról a javítóintézeti bűnelkövetett 15-18 éves fiúkról van szó, akikkel munkám során 
ismerkedtem meg Aszódon. 

Nincs közöttük egyetlen azonos, vagy akár csak hasonló személyiség-rajzú, teljesen 
egyforma indíttatású, viselkedésű, élettörténetű növendék. Legtöbbjük mégis megegyezik 
abban, hogy hihetetlenül szeretetéhes, segítségváró, aki kapaszkodókat keres 
összezavarodott élete továbbviteléhez. Lehetnek cinikusak, szemtelenek, arrogánsok, 
tetszeleghetnek különféle pózokban, szerepekben, mindez csak leplezi válsághelyzetüket, 
bizonytalanságukat, felfokozott szorongásukat. 

Egyesek mögött már fájdalmas, megrázó, idegrendszerüket traumatizáló élménysor 
húzódik, ún. „antiszociális tapasztalatok". Elviselt és elkövetett antiszocialitások és 
devianciák. Részegségek, adott és kapott ütések, vélt és valóságos bűnök, „kriminálisnak" is 
minősülő cselekedetek. 

Egyenként és összefoglalóan is rájuk sütötték a bélyeget: „Fiatalkorú Bűnöző". 
Nagy többségükben (vagy igen kevés kivétellel) azonban védtelen, bajba kevert, 

megszeppent gyermekek ezek a „bűnözők". 
Pár nappal ezelőtt láttam egyik közel 16 évest szorosan anyja mellett ülni és sírdogálni a 

vasárnapi látogatáson. Az anya könnyei is potyogtak, amint fia arcát simogatta. „Ugye, 
nagyon hiányzik?" — kérdeztem. A sírástól egy szót sem bírt kiejteni. Még 8 hónapja van, 
elég ideje kínlódni, gondolkodni ennek a rózsás arcú kisfiúnak, aki egy meggondolatlan 
pillanatban megfeledkezett anyjáról, életkoráról és nem akart idősebb társaitól lemaradni 
„férfiassága" bizonyításában. Ijedt kisgyermek. Mi más? 

Most éppen olyan helyzetben, körülmények között van, hogy rengeteget segíthetünk neki 
szeretettel, őszinte beszélgetésekkel, szigorúsággal, reális tervekkel, munkafeladatokkal. 

Vannak jó munkahelyeink, terápiás lehetőségeink, iskoláink és általában egy évünk arra, 
hogy korrigáljunk társadalmi igazságtalanságokat, pótoljunk hiányzó ismereteket, szeretetet 
Ezekre van elsősorban szükség. Ezeknél a fiatal gyermekeknél leggyakrabban az elmaradt, 
vagy megtagadott szeretet kompenzációja, kárpótlása az elkövetett lopás, vagy garázda, 
erőszakos cselekmény. 

Most talán még megakadályozható, hogy a kényszerhelyzetből, feltűnésből, 
kalandvágyból felvállalt szerep rögzült életformává váljon. Ezeknek a fiúknak hihetetlenül 
nagy szükségük van erre a pótló, kompenzációs, javító nevelésre, magára a javítóintézeti 
nevelésre, melyet sok esetben nem helyettesíthet a csonka, megroggyant család, a börtön 
szigora, a pártfogó személye. 

A javítóintézet sokoldalú hatásrendszere, humanizmusa, éppen a legmegfelelőbb korban 
és fejlődési szakaszban éri őket, de erről bővebben majd később, egy másik tanulmányban. 
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Köztudott, hogy napjainkban nő a családok helyzetének romlása, az iskolai nevelés 
stabilitásának meggyengülése és számos más ok következtében a fiatalkorú bűnözés 
falvakban és városokban. Ugyanakkor nem megfelelő a bűnmegelőző prevenciós nevelés és 
a kriminális fejlődés első szakaszára irányuló intervenciós korrekció. Sőt, minisztériumok, 
jogászok, bírák, más szakemberek (vagy magukat annak tartók), a javítóintézetek 
összevonásáról, megszűntetéséről beszélnek. Természetesen, mint annyiszor, annyi mással 
kapcsolatban: pontosan a legalkalmatlanabb időben. 

Ezeket a körülményeket is figyelembe vettem, amikor néhány jellemző típust bemutatok. 
Arra készülök a későbbiekben, hogy a Befogadó Csoportban, legalább 1 hónapot eltöltött 
50-100 fiú családi körülményeit, pszichés állapotát, kriminalitását bemutassam, és 1 év 
elteltével a távozók változását, perspektíváit is mérhessem, jelezhessem, körvonalazhassam: 
mi lesz velük? 

 
1. 
 
H. Sz. 16 és fél éves miskolci, nagyvárosi fiú. Anyja 14 éves korában jött el 

Lengyelországból, és gyakran vágyik oda vissza. (A fiú érzelmességét, érzékenységét 
valószínűleg tőle örökölte.) Második gyermeke születéséig laboráns volt, jelenleg 
munkanélküli. 

Az anya érzelmessége és a fiú tőle örökölt érzékenysége szemben áll az apa nagymértékű 
alkoholizálásával, durvaságával. Ezt szinte minden teszt — BAUM, WARTEGG — 
hangsúlyosan jelzi. (Torz férfi arcok, virágok a Warteggben, virágzó, kicsit szégyenlősen 
körülhatárolt belső ág a Baumban.) 

A fiút kettősség, szorongás, érzékenység jellemzi. Az apát elutasítja, mégis vannak 
találkozásai az alkohollal, alkoholos csoportokkal. Egyetlen, bíróság elé került 
bűncselekménye: rablás — egy 18 éves részeg fiatalembertől elvett erőszakkal 120 Ft-ot. 
Két hónapra előzetesbe kerül, mert az idézés ellenére sem ment el a tárgyalásra. Ezt az 
időszakot 1993 elején nagyon nehezen viseli el. „Fiatalkorúakkal voltam együtt, 10-en 
voltunk, közöttünk két cigány. Ketten nemi erőszakért, négyen rablásért, ketten betörésért, 
és egy fegyveres rablásért. Nem bántottak, nem erőszakoskodtak velem. Egy hétig semmit 
nem ettem, 16 kilót fogytam két hónap alatt. Az ablak be volt festve, semmit sem láttunk. 
Pár percre vittek le naponta sétálni. Egyszer voltam beszélőn, apám tudta, hogy nem 
követtem el rablást. De egy tagadás — egy állítás... és az valami értelmiségi gyerek volt 
Amint az anyámat megláttam, sírtam az egész tárgyaláson. Három bilincs volt rajtam, a két 
kezemen és a lábamon. Még azt sem engedték a tárgyaláson, hogy az anyámat 
megcsókoljam." 

A tárgyalás után rögtön elszállítják a Szőlő utcai javítóba. Ott három nála gyengébb 
gyerek csicskáztatni kívánja—a jegyzőkönyv szerint—és megverik. Ilyen lekvár ez a jól 
megtermett Sz.? Nem! Csupán fokozottan érzékeny, és sok volt a dráma körülötte. 

Újabb részlet a pszichológiai vizsgálatából: „Életemben a legrosszabb élményem az volt, 
amikor megölték a nagybátyámat. 36 éves volt; két cigány ölte meg Sárospatakon a Bodrog 
partján. Légynek se ártott nem ivott. Ellopták a kutyáját, kereste, fejbe sújtották egy 
baltával, szétnyűtt a feje, aztán felhasították a gyomrát és rávésték a testére: Sárga 
veszedelem. Elvették a pénzét, óráját. A nagyanyám nekik rohant a tárgyaláson, aztán 
agyvérzést kapott — anyák napján halt meg. Ezek a legrosszabb élményeim: szerettem 
őket." (Túlszínezett népmese? Lehet) 

Életem legszebb élménye: Életemben nagyon sok élményem volt. A legnagyobb 
élményem az volt, amikor megszületett a húgocskám, mert 12 éves koromig nem volt 
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testvérem, én pedig nagyon szerettem volna egyet legalább, akivel tudok játszani és sok 
mindenre meg tudom tanítani. És ez hála Istennek megvalósult." 

H. Sz. időre befejezte általános iskoláját, 3,6-del. Lakatos tanuló volt közepes 
eredménnyel (félévkor), amikor előzetes letartóztatásba került. 

Az első hete Aszódon is nehezen telt. Feszült volt állandóan engedelmességre, 
teljesítésre kész. Sok mindentől szorong. A műhelyben igen jó teljesítményt nyújtott a 
csoport vetélkedőin, egyenletesen kiemelkedett; pszichológiai vizsgálati anyagait gondosan, 
szépen készítette el, oldotta meg. Jól rajzol, nem sietett el semmit, gondosan, tisztán 
dolgozott. Wartegg-jét ki lehetne állítani. Természetesen később beismerte, hogy azt a 
rablást bizony elkövette, de ez számunkra már nem volt érdekes, a mi vizsgálatunknak nem 
volt célja, a jó kooperáció eredménye volt. 

A „Befogadó"-ból kikerülve a legszigorúbb nevelőhöz, a legtöbbet teljesítő csoporthoz 
kérte magát. „Nem akarom hiába tölteni az évet, szeretnék egy kicsit keresni, és összeszedni 
magamat" 

Azt hiszem lelkileg, erkölcsileg fokozatosan összeszedi magát Az év alatt mindenképpen 
el akarja végezni az emelt szintű hegesztő tanfolyamot. 

Ahogy megnyugszik, úgy harmonizálódik, már nincs olyan nagy beszédkényszere, 
fantáziájában, érzelmeiben háttérbe szorulnak a súlyos élmények. 

Az általam alkalmazott 10 táblás szociotesztben egy amerikai festő, számára ismeretlen 
„Világok" című képéről (a címet nem láthatta) a következőket írta: „A táj úgy néz ki, mintha 
idegen bolygón lenne az egész. Nagy szárazság van. Emberi élet itt nem is lehet, mert 
nincsenek ehhez megadva a feltételek. Lehet hogy a festő előre gondolkodott—szárazság 
lesz, ki fog száradni minden, és nem lesz emberi élet a Földön. A táj ránézésre szomorú, 
mert mozgó életet nem lehet látni, csak törmelékeket, zord életet." 

A legpontosabb telitalálat erre a 10. táblára H. Sz,-tól való. Igen kiegyensúlyozott 
teljesítménnyel minden lényeget, realitást meglátva a lehetséges 100 pontból 97 %-os 
eredményt ért el. 

Ha nem kerül hozzánk, talán bűnöző lesz, ha Tökölre kerül, iszonyatosan fog szenvedni. 
Három hónap után nagyon bízom benne. 
 
2. 
 
K. P. a „szökés világbajnoka" Kissé ellentéte az előbb bemutatott személyiségnek. Két 

éves korától lakott intézetben (közben 7-8 hónapot nevelőszülőknél is volt). „Volt elég 
időm, hogy megutáljam" — mondja. Néhány vádiratban és tárgyalási jegyzőkönyvben P-f 
elmebetegnek, de legalábbis „debilisnek" tartják. Erre eléggé rá is játszik. Egyik nagy 
dunántúli kőrútján 62 rendbeli lopást követett el. Óvodák, iskolák, közértek voltak a 
célpontok, pénzt, élelmet, de rengeteg játékot is lopott. Egyszerű játékokat: labdákat, 
kisautókat, babákat és mütyürkéket. A bíróságnak azt mondta, hogy a nővére gyerekének 
akarta adni. Igaz lehet ez is, de az is elképzelhető, hogy kihagyott, elmaradt játékait akarta 
pótolni — vonzzák a játékszerek. Életmegoldásai is tele vannak játékossággal (emellett 
reálisak és egyszerűek). Rengeteget mesél — szobám fala tele madártablókkal, színes 
madarak a ”búvárból" és sok madárfészek. Nagy fali térkép, amely mellett rögtön 
lehorgonyoz és repülünk. P. az Alsózsolcai Nevelőotthonból legalább harmincszor szökött 
Úgy gondolja, mestere a dolognak. Szívesen mesél térkép alapján mindenről; hogyan jut el 
Borsodból a Dunántúlra, az ország egyik végpontjáról a másikig. Itt Aszódon is szökik 
rendszeresen. Utólag szívesen elmondja, hogyan lopja el a kulcsot a kollegák asztaláról, s 
aztán viszi a társait, kettőt-hármat is. Egyedül nem szökik (vagy csak ritkán). Lopni mindig 
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egyedül lop. Nem akar lebukni rögtön az elején. Hatvanban, Dombóváron ugyancsak 
„megsarcolta" a várost. Besurranó. Végigjárja az irodákat nappal, ebédidőben. Mikor egy 
ilyen irodaházzal végzett Dombóváron, már a kapuban várták a rendőrök, végigvezették 
boltokon, üzletházakban — ki ismeri fel? 

Így jött össze 62 rendbeli lopás egy tárgyalásra. A bíró elmeállapotára hivatkozva 
visszautalta Aszódra. "Ha a házból kijutok, nem rohanok vasútra, autópályára, mint a 
többek, a "mazsolák". Kifekszem a napra, az erdőben, hallgatom a madarakat, figyelem a 
zajokat, pihenek; aztán szépen elindulok, nem sietek. Minek? Hová? Beszél szállodákról, 
panziókról, ahol néha heteket tölt el (lehet mese). 

Mik a vágyai? Egy lakás, esetleg egy autó. Miből? Nyilván arra gondol, hogy összelopja 
az árát. 

P. korántsem elmebeteg, de nagyon furcsa gyerek, mesevilága is egyszerű. A 
nevelőotthon szimplifikáló, szűk kereteiben, ahol semmi nem volt a sajátja, ahol verést is 
jócskán kapott, kialakult benne a mára már rögzült, állandósult elvágyódás, a maga gyártotta 
mesefolyam. Nézi a fészkeket, és az otthonra gondol, melyben soha nem volt része, látja a 
madarakat és repülni vágyik, a térképen ellenőrzi útjait, és elégedett magával. Teázik és 
ellopja a kockacukromat. Kulcsot egyelőre még nem lopott tőlem (igaz cukron kívül mást 
sem). 

Mi lesz P-ből? Talán semmi. Csöves; aztán öreg csöves, aki gyűjtő útjain bejárja az 
országot. Talán elmegy messzebbre is, országon túl is a madarak nyomán. Nagy a társadalmi 
veszélyessége? Nem nagyobb mint a nevelőotthonoké, melyek ilyenné tették. Erőszakos 
bűnöző nem lesz. Fontolgatja. Most talán karácsonyig itt marad, s akkor le is telik. Iskoláról, 
munkáról azért nem írtam, mert ezek az ő esetében nem fontos, nem kitűntetett tényezők. 

 
3. 
 
Teadélutánjaimon, gyógynövénygyűjtő útjaimon társammá vált a 17 és fél éves dorogi L. 

Gy. Dorogról, Tatabányáról sok gyerekünk van. Nincs munka, nagy a szegénység, az 
emberek, s a fiatalok is körbelopják egymást. A bányásztelepen laknak. Nyugdíjas, rokkant 
apja (most haldoklik) portás volt a bányánál. Már régen féloldalára béna, agyvérzést kapott a 
rengeteg dohányzástól, kávétól, italtól. A bányánál dolgozók majdnem mind isznak. L. Gy. 
csupán 6. osztályba járt odahaza, most fejezi be nálunk a 7.-et. Már kikerült a 
„Befogadóból" a nyílt csoportba. Nevelői az elmúlt másfél hónapban nagyon meg voltak 
elégedve viselkedésével, munkájával, tanulásával. Szeretné probléma nélkül eltölteni az egy 
évet. Benne van a változtatás szándéka is. Persze ez nem csupán tőle függ. Lesz-e munkája? 
Nem viszi-e magával régi bűnelkövető, csavargó társasága. A maga módján ragaszkodik 
családjához. íme egy részlet „családrajzából": „Az én családom négy emberből áll. Van 
nővérem, az édesapám és az édesanyám meg én. A nővérem 29 éves, az apukám 53, az 
édesanyám 50 és én 18 leszek. A kapcsolatot mindegyikkel tartom. Apukám rokkant 
nyugdíjas, fekvő beteg, hogyha én otthon vagyok, akkor sokat szoktam neki segíteni; pl. a 
WC-re kisegítem. Az anyukám mindig otthon van, mert mikor én nem vagyok otthon, akkor 
ő ápolja aput. A nővérem már férjnél van, és már van 2 fia. Az anyukám egy alacsony hölgy 
és egy kicsit dundi. Apukám egy fejjel nagyobb mint az édesanyám, de jól megvannak 
egymással, már 33 éves házasok. A nővérem olyan, mint az édesanyám, ő is alacsony és 
dundi. Velem szemben nagyon rendesek a szüleim, mert amit kértem mindig megadták 
nekem. Hát ez az én családom, ilyen." 

Az apa hirtelen rosszabbul lett, valószínű itt hagyja a családot. A gondolatot megszokták. 
A betegség régi és sok velejáró teher, kötelezettség. Gondolom, amikor tehette, Gy. is 
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menekült a családból pozitív és negatív irányba egyformán. Egy budapesti barlangkutató 
társulat tagja volt. Járta a „Legény", „Leány" barlangot, a környékbeli kristálybarlangokat, 
de megfordult az aggteleki karszton is. Hosszú beszélgetési témánk volt ez, kölcsönösen 
érdekes-romantikus élmények felidézése. Gombászni is járt; részben ugyanazokra a 
helyekre, ahova én is. Csak hát felületesen ismeri a gombákat ő is, mint sokan mások a 
bányavidéken. (Innét a sok halálos mérgezés.) A természet feltétlenül érdekli. Állandó 
segítségemmé vált az átrium udvarban létesített kis „Állat - és növénypark" gondozásában 
(ültetés, gyomlálás, öntözés, vízhordás). 

O és néhány hozzám szokott társa izgalomban vannak; mi kel ki a fészkekből? Milyen új 
állatok jelennek meg az átrium kertben? Van két teljes fára való verebünk (tömegével 
nálunk alszanak és növényeinkre piszkítanak, irtózatos zajt csapnak), rigó által felnevelt 
seregélyünk, most fészkelő-költő barázdabillegetőnk, citromsármányunk és gyönyörű 
rozsdafarkúnk, nem beszélve az átrepülő vendégekről. Feltűnt egy árva gyík, és megjelent 
egy menyét is, tehát veszélyben a tojások. Ugyanezek nem csupán a menyéttől 
veszélyeztetettek. B. Z. hozzánk kerülése után 2 nappal felmászott a fára és két 
seregélytojást kihajított. A maradék tojások és kelő fiókák jutottak a rigó örökbefogadására. 
Számos szép történetet ismerünk a börtönbe zárt rabok és madarak (legtöbbször verebek) 
bensőséges kapcsolatáról. Valahogyan ösztönösen ismétlik ezt a tradíciót—B. Z. a 
fészekrablással komoly veszélybe került; a kiközösítés sorsára jutott. Hamarosan el is került 
tőlünk. 

A „Befogadóból" már régen elkerült gyerekek is rendszeresen bejárnak a kertbe: 
kikérdeznek az új növényekről, madarakról, kérik, hogy dolgozhassanak. Ez a kör egyre 
bővül. Egy kis csoporttal, amelybe Gy. is beletartozik, rendszeresen járjuk a környéket, 
minden előforduló gyógynövényt gyűjtünk, együtt dolgozzuk fel (Gy. ebben is ügyes), és 
gyakran ki is próbáljuk. Ha távol vagyok az intézetből, teljesen rájuk bízom a kertet 

Szeretném, ha olyan fontos lenne számukra a kert, mint amilyen fontos nekem. A 
természet megismerése, gondozása, őrzése és „megteremtése" nagyon sokat szelídít ezeken 
az elvadult kamaszokon. Vonzók az önként vállalt, emocionális kötelezettségek. Olyan ez, 
mintha ők, a fogva tartottak szabadságot teremtenének a fészkek őrzésével, a madarak téli 
etetésének tervezésével; gyógyító növények betelepítésével. Minden ilyen ügyben Gy. az 
aktív, terjesztő, iniciátor. Ő maga is rászorul a finomításra, lágyításra. Néhány nappal ezelőtt 
egyik társával gyógynövénygyűjtő kirándulásra vittem. A „munkát" mindketten szépen 
végezték, de ők az egymást baráttá fogadók, a hazafelé vezető úton a nyers, kissé durva 
tréfák szinte minden változatát megengedték egymással szemben. Tíz méterrel előttük 
mentem, hogy ne feszélyezzék magukat, élhessék a maguk életét, szokásait. Ezek az én 
tesztjeim. Megbízhatóságuk jóval nagyobb a mesterséges „kabinetteszteknél". 

Gy. különösen nyers volt ezen az utolsó napon. Másnap indult halódó apjának 
látogatására. Ez nyilván benne volt teljesen, és feszültségeit így is szerette volna levezetni. 
Afféle kényszerállapot, amelyben különösen jókor jött a kirándulás. 

Visszatérve Gy. tesztjeire: mindennapos viselkedésében, munkájában szinte azonos 
kiegyenlítettséget, megbízhatóságot mutat Talán egysíkúságot is. Másfél hónappal ezelőtt 
készített tesztjei elkeveredtek. Újra elkészíttettem vele a BAUM-ot és WARTEGG-et (bár ez 
nem szokás). 

Meglepetésemre a legminimálisabb eltérést sem tapasztaltam a rajzos tesztekben, 
milliméterre egyeztek. Kialakult személyiség? Csak nem lehet ilyen emlékezete? Egyfajta 
merev beidegződés? 

Elkészítettük SZOCIOTESZT-jét is. 78,5 pont a lehetséges százból. Közepes 
teljesítmény, jóval rosszabb, mint H. Sz.-é. Van azért néhány szép, cizellált felelete. Idézem 
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az 5. táblára a sztálini időkben táborba hurcolt és ott elpusztult SZÉREBRJAKOVA 
önarcképére adott válaszait. „18-23 év közötti hölgy, a hitvesére gondol, aki elhagyta őket. 
A lány egy kicsit szomorú. Arca nagyon szép. Szimpatikus nekem. Nagyon helyes az arca, 
nagyon fiatalos. Szép kerek szemei, tágra nyíltak. Tiszta a haja. Szívesen barátkoznék vele. 
Bár elég gazdag családból származhat. A ruhája is jó. Nem néz ki vidámnak, szomorkás. 
Este van, hálóingben lehet és elég sötét a háttér — gondolom iskolázott leány, de 
foglalkozásában bizonytalan vagyok." 

Egyszerű vázlat, túlságosan mélyre nem megy, fantáziáját is visszafogja (vagy nem is 
szárnyaló, nem elég gazdag ez a fantázia). Egyéb tesztjei is egyszerűek, kicsit gyerekesek, 
nem túl érzelem gazdagok, inkább racionálisak, de a szilárd alapokat, stabilitást nélkülözők. 
Gy. kicsit sodorható. Kezét fogni kell és határozottan, szeretettel irányítani—számos jó 
tulajdonsága, készsége reményre jogosító. 

 
4. 
 
F.F. az előbb ismertetett L. Gy. barátja. Szekszárdon született 1977. októberében, tehát 

nincs még 16 éves. Ezzel együtt az utóbbi hónapok egyik leghatározottabb és 
legmeghatározóbb egyénisége volt a „Befogadón". Apja 5 évvel ezelőtt halt meg 
tüdőrákban. A 44 éves kiskeresetű anya (óvodai dajka) egyedül maradt 5 gyermekével. F-
nek két húga és két bátyja van. A két és félszobás lakás viszonylag jól berendezett háztartási 
gépekkel, de egyéb tekintetben szegényesen élnek. F. összesen 5 általános iskolai osztályt 
végzett. Az apa halála után az anya nem bírt vele. Azonos korú csoporttal járt gyalog, 
autóbusszal, stoppal más városokba is. Otthon is naphosszat csavarogtak, iskolába nem 
jártak. Az anyát hatóságilag szólították fel, egy alkalommal meg is büntették. Bátyja 
lényegében hasonló életet élt. Néhány évvel ezelőtt őt is javítóra ítélték, szintén Aszódon 
töltötte le büntetését. F-nek, amíg iskolába járt, nem voltak tanulási nehézségei, 4-es, 5-ös 
osztályzatokat kapott az alsó osztályokban. Az 5. osztálynak négyszer is nekifogott. 

— A haverok között a gazdag családok gyermekei is ott voltak; az egyiknek 
szállodaigazgató volt az anyja és mindent megkapott, mégis a laza, csavargó élet kellett neki 
— meséli F. Első bűncselekménye irodaházi besurranó lopás, otthagyott táskákból vették el 
a pénzt Soha nem járt egyedül. „Valaki mindig figyelt. Helyszínen soha nem kaptak még el. 
Valaki köpött". 1992 decemberében, az első tárgyaláson, 15 évesen próbára bocsátották, 
pártfogó felügyelőt kapott A dolgok folytatódtak. 1993. április 22-én a második tárgyaláson 
javítóintézeti nevelésre ítélték. 
Ő volt az elsőrendű vádlott Még mindig van bűncselekménye, amiért nem számoltatták 

el. Beszélgetés közben megkérdezem tőle, volt-e a Szekszárdi Múzeumban?—„Igen, 
ugyanis az egyik cselekményt ott követtük el. Elvittük a teremőrnek a fülkében hagyott 
pénztárcáját" (800 Ft-ot találtak benne.) Röviden így vall írásban életéről. „Hét mondat 
életemből: „Kiskoromról sajnos nagyon kevésre emlékszem. Mikor már iskolába jártam, 
összebarátkoztam egy pár gyermekkel, akikkel később bűncselekményeket követtünk el. 
Utána őket elítélték. Akkor megszakítottam a kapcsolatot velük. Később újra bekeveredtem 
a társaságba. Ezekkel a barátokkal sorozatosan bűncselekményeket követtünk el. Ezek után 
kaptam meg a bírói ítéletet." A fentiek szerint egyelőre a bűncselekmények és büntetések, az 
elkövető társakhoz fűződő kapcsolat töltik ki életét. 

Otthon szabadidejében rettenetesen szeretett aludni. Néha aludt 18 órát is N.S. Csak 
krimiket, kalandregényeket olvas. Szeretett barkácsolni, egy pincerészben rendezte be kis 
műhelyét. TV-t keveset nézett (krimiket, TV híradót), discoba járt, lányoknak udvarolt Ez 
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életének másik általa fel nem fedett oldala. Ez a 7 mondatban már nem fér el. Erre az oldalra 
rákérdeztem, a bűncselekményekre nem. 

Anyja el van keseredve két fia helyzete miatt Sokat sír. Már az apa életében is sírt, mert 
az nagyon sokat ivott. Volt egy öccse, aki bélelzáródás miatt halt meg, agyvérzéssel 
született, nem tudott járni és beszélni. 

F. meghatódva, részvéttel beszél anyjáról, de kérésére sem változtatott életén, hagyta 
magát sodorni az eseményekkel, baráti társasággal, ahol volt tekintélye, szerepe. Családi, 
vagy pozitív, szociális-társadalmi élményekről nem beszél. Mozgalmas kalandként éli meg, 
hogy 13-14 éves korától kezdve legalább 20 esetben vitték be a rendőrségre, ilyenkor 
majdnem mindig megverték. Második tárgyalása előtt 3 hónapig volt előzetes 
letartóztatásban Szekszárdon. Itt nem érte különösebb bántódás. 

Erdei fája (BAUM teszt) alapok nélküli, korlátozott személyiséget mutat erős törzzsel, 
határozottsággal, introvertáltsággal. WARTEGG-je nagyon érdekes, virágok, robotok, nap, 
kard, telefon, festőállvány, festő—paletta és természetesen börtönrács, zárt kapu. Ebben a 
tesztben szélesebb körben színesebben, teljesebben tárta fel magát kért még egy tesztlapot 
hogy kikívánkozó mondanivalóját bővebben tudomásomra hozza. Sokan nem szeretik a 
WARTEGG-tesztet F. kicsit keresztrejtvénynek fogta fel, csoportjában is élvezettel és 
eredményesen oldotta meg a rejtvényeket és a vetélkedők feladatait. 

A szociotesztje nem volt túlságosan sikeres, legmeggyőzőbb a 8. táblára (DUWE: 
FLÓRIÁN — KORUNK GYERMEKE) adott válasza: „Olyan kisgyerek ez, aki elszökött 
otthonról, csavargó. Olyan helyen van, ahol rengeteg a szemét. Ott talál menedéket mert 
elment otthonról. Olyan sorsa lesz, hogy itt fog élni, vagy elviszik intézetbe. Lehet, hogy 
belekeveredik bűncselekményekbe. Most éppen álmodozik, gondolkozik valamin a 
kisgyerek." 

F. nemrég került ki a „Befogadóról" nyílt csoportba. A befogadón is, jelenlegi helyén is 
szinte rögtön beilleszkedett nevelőkkel, gyerekekkel jó kapcsolatot alakított ki. Társaihoz 
való viszonyát tekintve a „bajtársias" szó a legmegfelelőbb. Vitás kérdésekben józannak, 
igazságosnak és az intézeti rendhez lojálisnak mutatkozott. A pszichológiai vizsgálaton 
hosszú beszélgetésekben vállalta a kooperációt és őszinteséget. Őt magát is érdekelte saját 
személyisége, intelligenciájának értéke és fejlődésének lehetőségei. 

További együttműködésre, egymás mélyebb megismerésére lehetőséget nyit, hogy F. F. 
is aktív „kiránduló". Közben álmodozik, beszél a régi csavargásokról, de mindent szívesen 
meghallgat, amit a madarakról, növényekről, természetről beszélünk. Talán új oldala 
gazdagodik, amikor környezete rendbetartásában, műhelymunkában, parkgondozásban 
kifogástalanul dolgozik. Felnőttekkel való érintkezésében (nevelők, szakoktatók, tanárok) 
fegyelmezett és udvarias. 

Teljesen más képet mutat mint az, amit a vádiratokból, ítéletekből, iskolai javaslatokból 
várni lehetne; sokkal pozitívabb képet Soha nem mondja azt: „Ha kikerülök több 
bűncselekményt nem követek el. Teljesen megváltozók. Rendes leszek." Még csak harmadik 
hónapja ismerjük, lehet, hogy a fentiek be sem következnek, mégis, már ma is jó és 
eredményes nevelő és pszichológus számra F.-el együtt dolgozni. 

 
5. 
 
Utolsóként K. J.-vel szeretnék röviden foglalkozni. 
Alacsony, masszív. 17 és fél éves cigánygyerek, udvarias, kellemes modorral. Inkább 

ravasz és rugalmas, mint okos, szereti a népszerűséget Házunk legtöbbet látogatott gyereke. 
Az első látogatásnál keservesen sírt nagyapja zsíros kalapjába. Azóta szinte minden 
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vasárnap jön valamilyen rokon Pécsről, Siófokról sült csirkével, hatalmas rántott húsokkal 
felpakolva. Az elmondottakból ítélve a rokonság java jómódú cigánykereskedő. 

János kinti életében szerepet játszott a család foglalkozása, a pénz, anyagiak iránti 
érdeklődése. Ő maga kereskedett is, de fő érdeklődése és szenvedélye az „itt a piros, hol a 
piros" játék. Feltételezhetően ügyes a játékban. Olyan típus, olyan gondolkodású, 
koncentrált. Szerencséje azonban nem volt. A vádirat tanúsága szerint többször is 
megbukott, rendszerint a játék elején. ítélete javítóintézeti nevelés. Megjelölték az 
időpontot, mikorra kell bevonulnia. Aztán Jánosunk eltűnt nagyszámú rokonságának 
útvesztőjében. Hol Pécs, hol Dombóvár, aztán újra Siófok, majd hosszú eltűnésének vége 
szakadt. Szinte véletlenül, egy felületes igazoltatásnál „bukott meg", több mint egy évi 
szerencsés rejtőzködés után. Arra számított, hogy 18 éves koráig ellakik a rokonoknál, és 
utána a „javító" már nem érvényes. Eléggé elkeseredve érkezett hozzánk, s ez érthető. A 
többi gyerekkel összehasonlítva is szabadon élt, rengeteg rokona által körülszeretve, 
nagyszülői kényeztetésben: „Kit szeretek legjobban a családból? Miért? " kérdésre ez a 
lakonikus válasza: „Hát legjobban a családban talán a nagyszüleimet szeretem. Miért? Talán 
azért, mert ővelük több időt töltöttem el, mint a szüleimmel, és mert talán ők neveltek fel. 
Hát csak ezért szeretem őket legjobban"— úja J. rettentő rossz, legfeljebb III. osztályos 
írásszinten. Az iskolával különben ő is hadilábon állt. Nem tudta biztosan VI. vagy VII. 
osztályból van-e, volt-e bizonyítványa. A szociális alkalmazkodás, szociális tájékozottságot 
mérő tesztet magas, 90 feletti pontszámmal készítette el, BAUM és WARTEGG tesztje 
teljes infantilizmus, FÁJA kerek bélyegző stempli. Nézzünk előbb egy részletet a jobb 
anyagból, a már bemutatott 8-as tábláról (FLÓRIÁN). „Fiatal fiú ül a homokozóban, sok 
szeméttel körülötte, összepiszkolja magát. Szülei nincsenek ott, mert elhívták volna. Sok a 
szemét körülötte, káros és ő ottan ül. Egy átlagos fiú, jó kondiban van tartva. Talán nem 
tudja, hogy amiben ül, sok bacilust, fertőzést elkaphat attól. Ott egy úszógumi, arra 
támaszkodik. Talán azt akarja hazavinni. A szülei nem engedik, hogy a szennyezett holmit 
hazavigye, el fogják fenekelni. Közepes színvonalban élnek. Nem az a szegénység, de nem 
is gazdagság. Gyenge szülei vannak, megengednek neki sokat de az is lehet, hogy kedvenc." 

Sorban mind a 10 táblára a fentihez hasonló logikus, fantáziatelt, gyakran emocionális, 
szinte elemző magyarázatokat ad. Némelyik tábla lényegét tartalmát (a 3 vallási 
vonatkozásút különösen) félreértette, de a félreértésnek megfelelő logikus magyarázatot ad. 
Válaszaiban itt-ott választékosság, modorosság is jelentkezik. 

Jó, praktikus intelligenciája, szociális tájékozottsága folytán hamar áttekintette a ház 
rendjét és szabályait a célravezető alkalmazkodási szabályok, készségek rendjét. Fontos, 
hogy elismerjék, rendesnek tartsák. Gond nélkül akarja eltölteni az egy évet. Szabadságra is 
a lehető legtöbbször akar eljutni, és ez viselkedésétől függ. Hát ő fog, és tud is viselkedni. 
Társai bizonyos mértékig (ha nem is annyira mint F. F.-re) hallgatnak rá. Elismerik 
ügyességét ravaszságát. K. J. mindent nagyon figyel. Meglehetőségen érzékeny. Ha elmegy 
szabadságra, nem tudom hogyan fog visszajönni. Ki tud-e egyáltalán szakadni az otthoni 
környezetből. Szép kis barátnője van: „Az életem legszebb élménye— írja,—az volt, hogy 
megismerhettem a jelenlegi barátnőmet. Nem valami szép lány, de nekem teccik. És még 
jelen pillanatban, tudomásom szerint szűz. És nekem ez a legfontosabb. Én szeretem, ő is 
szeret engem és ez nekem, ez a legjobb élményem volt eddig az életemben. De remélem lesz 
még több is." János érzelmes nagyon, és úgy tűnik őszinte is. Arra gondot fordít, hogy 
valamit szépen, körülményesen mondjon el, de a hazugságokba belezavarodik. írásban 
(mivel utál írni és nem is nagyon tud) nagyon röviden fejezi ki magát, de érzelmesen, 
beszédben viszont hosszan és dagályosan. Nézzük élete legrosszabb élményét (ezt is írásba 
adta):„Életem legrosszabb élménye az volt, hogy amikor Siófokon a benzinkútnál elkaptak a 
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rendőrök. De még az a legkevesebb, hogy elkaptak, de jól meg is rugdaltak és összevertek. 
Hát, ha erre az élményre gondolok, még a bőröm is felborsózik. Talán több olyan súlyos és 
fájdalmas rossz élményem nincs és nem is lesz több." 

János érzelmességéből arra is futja, hogy jót és rosszat is fokozzon. Nagyon érdekes, 
színes személyiség. Kicsit gyerekes-infantilis, ugyanakkor körültekintő, praktikus és 
végtelenül önérzetes-érzékeny. Ő sem kifejezetten bűnöző típus, érzékeny cigánylegény. 
„Szeretnék iskolázódni" — mondja, de eddig nem törte magát ezért 

Népszerűségét emeli, hogy nagyon jól focizik. Apró léptekkel halad a labdával, 
körülnéz, kombinál, helyzetbe hozza magát és meglehetősen pontosan lő. 

Nagyon szereti a dicséreteket „Az a jó Aszódon, hogy elismerik az embert" — 
nyilatkozta. Ha nem nagyon figyelnek rá, vagy nem olyan fontos kitűnni, lustálkodik. "Azt 
hiszem, alapvető tulajdonságom a lustaság." Tudja, hogy ezt nem mindig engedheti meg 
magának. J. jól nevelhető, fejleszthető személyiség. 

 
Öt növendékünket mutattam be. Más-más egyéniségeket, akiket úgy vélem, elég jól 

megismerhettem az elmúlt hónapok alatt K. P.-t csupán azért, hogy legyen előttünk 
összehasonlításra egy szimpatikus, de már szinte javíthatatlanul, fiziológiailag is beidegzett, 
negatív irányultságú személyiség. P. sem több 17 évesnél. Nem 6 a felelős eddigi 
pályafutásáért. Azt gondolom, nagyon messzire ment és nagyon rigiddé, alakíthatatlanná 
vált. Érdekes órákat el lehet vele tölteni. Sokat lehet tőle, belőle, ügyeiből, fogásaiból, 
életéből, kudarcaiból tanulni, de a megváltoztathatóságában nem igen hiszek. Persze a másik 
négy fiúval is történhet bármi, eddig is családi és társadalmi környezetük határozta meg 
kudarcaikat, viselkedésüket 

Miért látom az ő sorsukat mégis reménykeltőnek? Senki sem tanította eddig őket 
önmaguk megismerésére. Nem mutatták meg nekik saját értékeiket. Itt különféle 
helyzetekben bizonyítjuk, hogy mi mindenre képesek, műhelyben, földeken, iskolában, 
szakmai tanfolyamon, pszichológiai vizsgálatokban, bajtársi feladatokban. Életbe, 
környezetbe helyezzük őket, tudatosan, azért, hogy előhívjuk teljes énjüket. Ha ezt 
tervszerűen és jó fokozatossággal csináljuk, örülni fognak új önmaguknak. Némelyiknek 
máris több az önbizalma, rácsodálkozik néhány új képességére. Értékelésre hívja a 
felnőtteket. „Tessék mondani, jól megcsináltam?" 

Teljesítményre, színvonalra kell őket szoktatni, nevelni mindenütt ahol lehet a 
vetélkedőben, keresztrejtvényfejtésben, súlyemelésben, focitornában. Nagyon jók erre a 
különféle versenyek. 

A pszichológiai vizsgálat eredményét mindig megmutatom nekik, és az elemzés után 
meg is dicsérem őket Néha elcsodálkoznak, ha valami sikerül „nem is gondoltam volna 
magamról". Nagyon érdekli őket, miért is követték el bűncselekményeiket, mi volt annak 
lelki mozgatója. Egy évük van a gondolkodásra, önmaguk újraépítésére, az iskola 
elvégzésére, vagy kiegészítésére. Szakmai tanfolyamok okleveleinek megszerzésére. 
Mennyivel több idő lenne, ha az „előzetesben" elvesztegetett időt is itt tölthették volna el. A 
javító-nevelést nem szabad büntetés centrikusan felfogni, és a bűnt nem elég értelmetlenül 
csak büntetni. Át kell konstruálni, új pályára kell állítani a fiatal meggondolatlan 
bűnelkövetőt. Ismereteket, érzelmeket, akaratot, célokat adni. Hogyan kell és lehet a 
„javítót" még hatékonyabbá tenni, visszahozni a régi javítóintézetek számos jó 
hagyományát, melyről szakemberek ma is beszélnek? A megszüntetés szükségességéről 
beszélni bűn, mert helyette még nem találtunk ki semmi jobbat, és talán nem is fogunk. 
Erről a lehetőségről rendszerint olyanok nyilatkoznak, akik a javítók belső világát nem 
ismerik, nem értik, nem érzik. 
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Az idő folyamán megkísérlek összegyűjteni modellként 50 vagy 100, általam viszonylag 
jól megismert javítós személyiséget, s mint egy modellen elemezve, arányaiban bemutatni 
az elkövetésekig vezető út jellegzetességeit. Folytatásként rendszerezem az itteni hatások 
eredményeit, kudarcait, s a távozó 50-100 személyiséget újra értékelve esetleg a stratégiák, 
módszerek, eszközök is megmérethetnek majd. Indulásként magamnak is kedvet csinálva 
választottam ki 5 arcot. Mondjuk, ilyenek is — annyi más mellett — a „javítósok", így 
indulnak. 

Mi lesz velük egy év múlva és később az életben? Már a munka elején el kell ezen 
gondolkodni: „Mi lesz velük, ha így maradnak és mi mindent kell nyújtani nekik, hogy így 
ne maradjanak, teljesen mások legyenek." 

 
Mikus Gyula 
pszichológus 

Aszód NM Intézet 
 
 


