
Minden szülõnek megrázó hallani, ha
gyermeke „rossz társaságba keveredik”.
Ettõl már gyakran csak egy lépés az ap-
róbb kihágások elkövetése, majd a cso-
portos garázdaság vagy erõszak, betörés,
rablás. Mindezek büntetõjogi kategóriák,
és az elkövetõnek felelõsségre vonással
kell számolnia. 

A Kamasz panasz szombati elõadá-
sán, 2013. április 20-án délelõtt, Konnáth
Attila beszélt a tatai Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárban a serdülõ korosztályt
érintõ, büntetõjogi hatáskörbe tartozó
esetekrõl. A gond kiindulópontja – itt is,
mint a legtöbb viselkedési probléma ese-
tén – a szûkebb környezetben is kereshe-
tõ. Nem születik eleve bûnözõnek senki
sem. A szeretet, a figyelem hiánya, a szû-
kös körülmények mind elõidézhetnek
olyan viselkedést, hogy a fiatal az ottho-
nától távol, barátok között, más közegben
keresi a boldogulását. Ha a szülõk nem
elég törõdõek, késõn veszik észre a bajt,
gyakran túlságosan késõn. Amikor már
„ügy” lett belõle, nehéz visszafordítani
az eseményeket és a fiatal lelki torzulása-
it orvosolni. A javító-nevelõ intézetek
belsõ világa sem a zavartalan, békés fej-
lõdést szolgálja, az erõvonalak mentén
kialakult érdekcsoportok egymás közötti
rivalizálása újabb nehézségek elé állítja
az oda bekerült serdülõt. Sajnos a legtöbb
fiatal, sõt szüleik sincsenek tisztában az-
zal, hogy a bírósági tárgyalás elkerülhe-
tõ! Ha az elkövetõ vallomást tesz, mód
van a büntetés felfüggesztésére, és akkor
nem kerül priusz az illetõ neve mellé. A
mai világban erkölcsi bizonyítvány nél-

kül elhelyezkedni szinte lehetetlen, már-
pedig a priuszos ember nem kaphat er-
kölcsi bizonyítványt. Vitathatatlan, hogy
a gazdasági körülmények is közrejátsza-
nak a bûnözés elõretörésében, de nem ki-
zárólag azok felelõsek érte. Igaz, hogy az
ország legszegényebb területei vezetnek
a fiatalok bûnözési statisztikájában, ám a
kiváló körülmények között élõk között is
jócskán elõfordulnak büntetendõ cselek-
mények. Míg az elõbbi csoportban fõleg
a garázdaság, betörés, lopás, addig az
utóbbinál a kábítószerrel való visszaélé-
sek az inkább jellemzõek. 

Az idõben felállított korlát, a folyama-
tosan éreztetett szeretet, az önbizalmat
növelõ dicséretek s a szabadidõ eltöltésé-
nek okos megszervezése mind-mind se-
gítenek abban, hogy gyermekünk elke-
rülje a súlyos élethelyzeteket. Nagyon
fontos tudni, kikkel barátkozik, kik a pél-
daképei, mikor, milyen társaságban és
hol tölti szabadidejét. Ennek ellenõrzése
a szülõ talán legfontosabb feladata a
gyermekbõl felnõtté válás nehéz ideje
alatt. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. május 31

Kamaszok és a tévutak

✒✒    petro


