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Csiszár Antal 

 

A bűn örvényében 
 

Feri jóravaló gyerek volt. A tanulásban ugyan nem 

jeleskedett, de keze alatt égett a munka – minden vágya 

az volt, hogy az autók működésével mélyebben 

megismerkedjen. Így született az ötlet: az általános iskola 

befejezése után szakmunkásképzőben szerzi meg az 

autószerelői képesítést, így állandóan „nagy szerelmével” 

foglalkozhat. Nagybátyja műhelye jelentette számára az 

aranybányát: mindenféle instrumentumok garmadája, 

melyeket a rokon felügyelete mellett kézbe vehetett, s 

alkalomadtán kisebb-nagyobb műveleteket is 

végrehajthatott. A nagybácsi három évtizedes szerelői 

praxist mondhatott maga mögött, igazán jó előiskola a 

szakmunkásképzőhöz. 

 

Szerény körülmények között éltek édesanyjával, aki egy 

fizetésből igyekezett minden elérhetőt megadni fiának. 

Öt hónapos lehetett, mikor az apa úgy gondolta, el kell 

oldani kötelékét arról az állapotról, melyet családnak 

neveznek, s hűvös búcsú után lelépett a színről, egy 

gőgicsélő csecsemőt és egy betegeskedő mamát hagyott 

maga után. A hitvesi ágy egyszemélyessé vált, s az 

asztalra is csupán egy teríték került. 

 

Az anyagiak szűkössége nyomasztólag hatott. A kisfiú 

használt ruhákon, mások által már megunt játékokon 

cseperedett, nem is gondolhatott márkás dolgokra. 

Amikor – néha napján a közeli városban járva – a 
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kirakatokban megpillantotta a sorjázó Coca-Cola és Pepsi 

Cola flakonokat, gyorsan elfordította fejét, hogy maró 

szívfájdalmát enyhítse. Isteni szerencse, hogy 

zsákfaluban élvén igazi pazar édességek, luxus javak, 

melyek a nagyvárosi szupermarketek polcain 

roskadoztak, nem tűntek szemébe. A faluban csupán 

néhány parabola antenna emelkedett ki a házak tetőzetén: 

az orvosé és egy falusi vállalkozóé. Az orvos 

magánrendelését az állami egészségházban végezte, így 

pazar lakása rejtve maradt a helybeliek előtt. Vendégek a 

távoli város klinikájáról érkező szakorvosok: professzor, 

docens és adjunktus jelentették gyökeresen eltérő világát: 

az anyagilag felső decilis képviselői. 

 

Elérkezett a nyolcadikos ballagás, tarisznya, hamuban 

sült pogácsa és út a nagybetűs életbe, melyet Ferkó 

esetében a megyeszékhely szakmunkásképzője jelentett. 

A nagyvárosi közeg információk áradatát zúdította rá, 

pazar fények, a szupermarketekben, butikokban fellelhető 

cuccok pazarsága. 

– Majd saját keresményre szert téve magam is vásárolok 

ilyen csodákat, de édesanyámról sem feledkezem meg, 

szegénynek mindig ócska használt göncei voltak, nem 

igazán érvényesült női bája, tetőtől-talpig új ruhákba 

öltöztetem kárpótlásként eddigi nehéz éveiért, és az 

értem hozott áldozatért. – gondolta Ferkó. 

Teltek múltak a gyakorlati foglalkozások. Még némi 

szerencse is rámosolygott, mert az egyik gyár 

ösztöndíjszerződést kötött vele. Nem túl nagy összeg, de 

a hazulról érkező csekély anyagi támogatással együtt már 

nem volt oly szűkre szabott a materiális mozgástér, de 
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távol állt álma beteljesülésétől. Reggelente kockasajt a 

zsömle mellé. Igen, de semmi fényűzés. 

Egyre türelmetlenebbül viselte el a pénzügyi „kalodát”, 

el-elszontyolodott arra gondolva, meddig kell várnia 

álmai beteljesülésére. 

 

Társai látván ezt, tudakolták búskomorságának okát. 

Különösen egy dörzsölt vagány hírében álló társa 

próbálta felpattantani a hallgatás zárját. 

– Miért adtad fejed búsulásra, Ferkó? 

Ferinek jólesett az érdeklődés. Végre valakinek kiöntheti 

a lelkét, kiürítheti bújának kútját. Így hát töviről-hegyire 

mindenről beszámolt: gyermekéveiről, vágyairól. 

--Sose búsulj, pajtás. Nézd meg, mi van rajtam, s ezzel 

rámutatott márkás farmeringére, nadrágjára, vagyont érő 

cipőjére. Ezt mind a magam erejéből szereztem. De nem 

holmi szakadatlan robot jutalma; bátorság, elszántság, s 

öledbe hullhat a vagyon. 

Feri szemei fennakadtak. 

– Az igazat megvallva némi kockázatot vállaltunk, 

jómagam és társaim, de hát az élet már csak ilyen: 

szemesnek áll a világ, vaknak az alamizsna, aki nem 

reszkíroz, az nem is nyer. 

Feri fokozódó érdeklődéssel követte társa szavait. 

– Igaz, hogy letértünk a törvényesnek mondott út 

ösvényéről, de a törvényes utat egy képmutató világ 

alakította ki, minden lelkiismeret-furdalás nélkül 

levethetjük azt a jármot, melyet az úgynevezett 

konformisták tettek a vállunkra. Nem tudom, olvastad-e 

Villon versét a kalózokról. Abban arról esik szó, hogy a 

tengeren a rablók a király fogságába kerülnek, s mikor 

felelősségre vonják őket, azzal védekeznek, amit mi 
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kicsiben, azt Őfelsége hajóhada nagyban cselekszi. Vagy 

gondold el Bánk bán Tiborcát, aki ezzel a gondolattal 

fordul a nagyúrhoz: 

„...aki száz meg százezret rabol, bírája lészen annak, akit 

a szükség garast rabolni kényszerített.” 

A bankrablásról is megvolt a véleménye: „Mi egy 

bankrablás egy bankalapításhoz képest.” 

Mi tulajdonképpen „némileg” helyreállítjuk a megbillent 

viszonyokat, s nem szégyelljük kimondani, a lopás az 

lopás, a rablás sem jelent mást. Ráadásul a vagyonok 

birtokosai azokat, akik nem dúskálnak a kincsekben 

lenézik, személyesen felelősnek tartják balsorsukért. 

Ferkónak ez egyszeriben nagyon soknak tűnt. Ilyen 

okfejtést még nem hallott. Számtalanszor meghányta 

vetette magában, minden egyes átgondolás kis lépésekkel 

közelebb vitte elfogadása felé. Végtére is mennyit 

nélkülöztek, édesanyja majd megszakadt a munkában, s 

éppen hogy felszínen tudta magukat tartani. Jólétről csak 

a televízió sorozataiban vagy gyermekkori meséiben 

hallott. Hogy fogja ő, egy ágrólszakadt szakmunkás 

megtalálni Szép Ilonkát vagy Vörösmarty Tündéjének 

földi mását. Úgy érezte, megnyílt előtte a felemelkedés 

útja, bár kétségek gyötörték: hiába édesanyja odaadó 

nevelése, jobbik énje sugallata, hogy rossz útra téved. 

Igyekezett ezeket az intéseket elhessegetni magától. 

„Édesanyámnak is jobb lesz, megkapja, amire rászolgált 

volna élete során, de a sors megtagadta tőle.” 

Feri megismerkedett remélt „pártfogója” barátaival. 

Vegyes érzelmek uralkodtak el rajta: egyszerre több, 

úgymond barátra tesz szert, de milyen áron. 
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Eddig kezéhez semmi idegen holmi nem tapadt, a gondos 

anyai nevelés a jót csíráztatta benne, vajon mennyire tud 

ellenállni a kísértésnek. Felidéződött benne mamája 

intelme: „Bár nehéz az egyenes úton maradni, sok a 

kísértés, de a becsület olyan kincs, amit óvni kell.” Ezen 

gondolkodva, viaskodott lelkében a jó és a rossz, nem 

volt nyugodt éjszakája, forgolódott ágyában, álmaiban 

egyaránt feltűnt az édesanya féltő-óvó tekintete, valamint 

a remélt zsákmány, mely hatalmasat lendíthet 

életminőségén. 

 

A napok, hetek egyre teltek, a kollégiumi létbe 

beilleszkedett, de lelkiismerete nem hagyta nyugodni: 

belső küzdelem folyt a bírni vágyás és a becsület között, 

egyre tompítva, de nem kiküszöbölve az utóbbit. 

Egy este „barátja” közölte: 

– Eljött a te időd. Ma este a kollégiumi takarodó után 

kiosonunk, a közelben van egy dohánytrafik, kilestük, 

hogy a tulajdonos csak háromnaponként viszi a bevételt a 

banknak. Holnap telik le az idő, ma még biztos bevételre 

tehetünk szert. Gyere velünk, légy része a sikernek, s 

megkapod első pénzügyi osztályrészed. Látom, hogy 

izgulsz, itt van két kis üveg konyak. Végy nagy 

lélegzetet, majd egy hajtásra gurítsd le a torkodon. 

Garantálom, hatásos lesz, s a félelmed hipp-hopp elillan. 

–  

Feri ismét nehéz döntés előtt állt. Még soha nem kóstolt 

alkoholt. 

– Egyszer azt is el kell kezdeni. – nyugtatgatta társa. 

A fiú behunyta szemét, felnyitotta az üveget, szíve 

hevesen dobogott az alkohollal való ismerkedés nulladik 

órájában, majd nagy lélegzetet véve szájához emelte a 
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pici üveget. Egy hörpintés, a szesz végigfutott 

tápcsatornáján, annak egész hosszában maró hatást érzett. 

Így volt ez a második üveggel is: elkötelezte magát Mr. 

Alkoholnak. 

 

Tíz órakor – a szokványos nevelőtanári létszámellenőrzés 

és a takarodó elrendelése után kicsi időt még kivárva – 

hallgatóztak. Csend ülte meg a diákszállót, kihunytak a 

fények az ügyeletes tanári irodában.  

– Ideje útra kelnünk. 

Az égen őrködő Hold láthatta a lopakodó triumvirátust. 

Óvatosan párkányról-párkányra kapaszkodva ereszkedtek 

le az internátus falán, nem keveset kockáztatva, hiszen 

három emeletnyi mélység tátongott a lábuk alatt. 

Szerencsésen talajt értek, de még egy feladvány várt 

rájuk: át kellett mászni a kőfalon. Ezen is sikerrel jutottak 

túl. Közeledtek a tett színhelyéhez. Társai már derékig 

jártak a bűn mocsarában. Fiúnk számára ez volt a 

debütálás. Már ott is voltak. A fiúk vizslatták a 

környéket. Szimatuk semmi veszélyt nem jelzett. Feszítő 

vasak kerültek elő. Gyakorlottak lehettek ezen a téren, 

mert zaj nélkül tevékenykedtek. Fellelték a pénz 

rejtekhelyét, találtak huszonötezer forintot. Következett 

az osztás. Nyolcezer forint nem nagy pénz, de kiegészíti 

az otthonról folydogáló szűkös apanázst. Ebből 

megvásásárolhatja álmai márkás ingét, amit a minap 

kinézett magának. Feri ambivalens érzésekkel küzdött, 

örült is, meg nem is, elégedett volt a pénzzel, de felettes 

énje birizgálta lelkiismeretét: „Nem helyes úton jársz, 

elfelejtetted édesanyád intelmeit, gondold át a 

továbbiakat!” Az ember a kellemetlen érzésektől 

igyekszik szabadulni, barátunk is próbálta elaltatni azt, 
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ami lelkiismeretéből még megmaradt. Egyszer élünk, 

csak a bolond nem él a lehetőségekkel, egyébként is az 

ember az oka. Mondják, alkalom szüli a tolvajt, miért 

vesztette el a józanságát, úgy kellett neki. Ugyanakkor a 

félsz is eluralkodott benne.” Mi lesz, ha lebukunk, vége 

lesz álmainak, el kell búcsúznia a szakmunkásképzőtől, 

anya szomorú lesz, tán életében nem tudja megbocsátani, 

hogy méltatlanra pazarolta szeretetét, család fekete 

báránya lesz. Íme, ott a börtönviselt fiú: ujjal mutogatnak 

rá, és háta mögött összesúgnak. A fiúk visszatértek a 

koleszba, megismétlődött az, ahogy az épületet 

elhagyták, csak most fordítva. Észrevétlenül surrantak a 

folyosón, aztán a szobájukba érve gyors vetkőzés, fekvés. 

Senki semmit nem észlelt. Feri álmában nyomozók 

jöttek. Bilincs a kézen, majd bírósági tárgyalás, síró 

édesanyja. Mikor az ítész a verdiktet mondta volna ki, 

Feri szeméből kiszökött az álom, hideg veríték öntötte el 

testét, arca falfehér volt. 

Igyekezett ezt rejtegetni társai előtt: hosszú dörzsölés 

után arcpír ült ki az arcára, mely enyhítette a fakóságot. 

Az osztályteremben alig tudta leplezni belső feszültségét. 

Lelkiállapota nem maradt észrevétlen, de elhárította az 

érdeklődőket. Semmi baj, hajtogatta, de maga sem hitte 

el. 

Ólomlábakon ment az idő, úgy tűnt az óramutatók 

vánszorogtak a körlap mentén, de hát egyszer mindennek 

vége szakad. Így telt el az első kritikus tanítási nap. Alig 

értek be a kollégiumba, szobája csendjét az ajtón való 

halk kopogtatás törte meg. Jelentkezett a barát, nem 

köntörfalazott, egyből belevágott közlendőjébe: 

– Ma különösen nagy fogás ígérkezhet. Tudod, ma van a 

fizetések napja. Egy férfi a közeli presszóban dicsekedett 
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azzal, hogy még a havi juttatáson kívül célprémium is üti 

a markát. Ismerjük ezt a férfit, gyakori törzsvendég ott, 

fűnek-fának dicsekszik anyagi helyzetéről. Hát most 

megfosztjuk galambocskánkat a tollaitól. Ő veszi fel a 

dohányt, mi költjük el. Egyszerű, nem? – 

Feri csak hüledezett, hirtelen egy újabb bűntény részese 

lenne, elmélkedni nem volt ideje, mert a társa tovább 

szövegelt. 

– Ebben nagyobb a kockázat, de –  dacára annak, hogy 

nem először térünk a Btk. által tilalmazott útra – még 

nem buktunk le, és biztosítalak, nem is fogunk. Fő az 

önbizalom, a bátorság, és hamarosan anyagilag nem lesz 

okunk panaszra, de amint tudod, a sikerért áldozni kell. 

Kilessük az urat, amint a kocsmából elindul hazafelé, 

időbeosztását úgy ismerjük, akár a tenyerünket. Egy 

elhagyott utca sarkán megszólítjuk, ő önkéntelenül a 

hang irányába fordul, s ekkor... akcióba lendülünk, 

barátunk ökle sziklakemény, nem téveszti el a célt, mint 

tudod kohómunkás, s mit olvashatunk a 

munkásmozgalmi plakátokon? „Munkásököl vasököl, 

oda sújt, ahova köll.” Hát ez oda fog alaposan sózni, 

kliensünk rövid időre öntudatlan állapotba kerül, de 

ahhoz elég hosszúra, hogy gondosan kikutathassuk 

zsebeit, magunkhoz vegyük pénztárcáját, aztán uzsgyi, 

majd biztonságos helyen testvériesen osztozunk a 

zsákmányon. Minden megszerzett garasnak örülni kell. 

Tolvajéknál is áll az a mondás: ki a kicsit nem becsüli, az 

a nagyot nem érdemli. – Feri még fel sem ocsúdott 

döbbenetéből, társa már folytatta. 

– Este nyolckor találkozás (takarodó tízkor van, nagyon 

kell igyekeznünk). Barátunk hét és nyolc óra közt tér be 

az italboltba, cirka fél óra iddogálás, pultossal való 
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eszmecsere után indul haza. Sietni fog, a felesége 

bizonyára ízletes vacsorával várja haza a ház urát, kinek 

áldásos tevékenysége révén a családi kassza 

tekintélyesen gyarapodna. Hát mi elejét vesszük ennek. 

Neked az a feladatod, hogy falazz. No nem gyorstalpaló 

kőművest akarunk belőled faragni e röpke délutánon, 

tudod, falazni annyit jelent, mint őrködni, nem 

mutatkozik-e idegen, netán zsaru a vadászterületen. 

Három füttyszóval jelezd, ha rendkívüli esemény 

fenyeget: egyből lelépünk a színről, és békés sétálókká 

vedlünk át, akik a másnapi matekdoli esélyeit latolgatják.  

 

Leszállt az est. Nyolc óra tájban a társaság találkozott a 

koli előtt, s a tett helyszíne felé vették az irányt. Minden 

az adott terv szerint történt. Férfi az italboltban 

háromnegyed kilenckor fizetett, majd távozás. 

Sűrű köd ülte meg a tájat. A tejfehérségben szinte csak az 

orra hegyéig láthatott az ember, ezért szorosan a 

kiszemelt áldozat nyomában kellett maradni. Puha hódara 

terített fehér palástot a járdára, s gumitalpú cipőjük 

semmi zajt nem keltett. Egy megszólítás, a férfi 

hátrafordult, aztán... egyből ütés halánték tájékra. 

 

Feri csak azt látta, hogy az úr zsákként zuhant a földre. A 

pénztárcát gyorsan megtalálták, kiürítették, a lovetta 

gazdát cserélvén a tettesek távoztak. 

 

Feri ismét „küzdött lelkiismeretével”: örült és aggódott 

egyszersmind. Felettes énje birizgálta bensőjét.„Rossz 

útra tévedtél, hát elfeledted anyád intelmeit? Egyre arra 

az ösvényre léptél ahonnan nincs visszaút, végképp hátat 

fordítasz a becsületes emberek világának. Hogyan 
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kecmeregsz ki az erkölcsi fertőből?” Aggódva futotta át a 

napi újságot, izgatottan nézte a Híradót, követte a rádió 

tudósításait. Egyelőre semmi nyugtalanító információ 

nem hangzott el, némi bátorsággal lett felvértezve, mikor 

látta társai magabiztosságát. 

– Ne félj! Nem bukunk le. Ismeretlenek vagyunk a 

rendőrség előtt, nincs bűnügyi múltunk, 

ujjlenyomatmintánk. Meglátod, soha nem fognak rájönni, 

hogy mi voltunk. Kis idő után, amikor elég pénzünk 

gyűlik össze, végleg felhagyunk ezzel az életmóddal, 

szép lassan mindenki elfeledkezik a történtekről, nem 

firtatják az elkövetők kilétét. Annyi új esemény lesz, 

hogy sem idő, sem pedig kapacitás nem marad a 

régmúltba nyúló szálak felgöngyölítésére. Ráadásul a 

végleges anyagi boldogságunk itt van a napokban. Egy 

ékszerüzlet kifosztása a cél. Meg van a módszer a riasztó 

kikapcsolására, van zajmentes üvegvágó. Egy röpke óra 

alatt végzünk, úgy éjjel egy és két óra között: kifigyeltük 

a rendőrjárőr mozgását, az adott időszakban nem 

mutatkoznak itt, a helyi szórakozó helyeket ellenőrzik, 

megvan az értékesítő hálózat, az egy főre jutó zsákmány 

ötvenmillió is lehet. – 

 

Aztán úgy adódott, hogy változott a cél. Az ékszerüzlet 

előtt még apróbbnak tetsző betörőgyakorlatokat 

végeztek. Kiszemeltek egy lakótelepet, figyelték a 

mozgást, a postaládák ürítésének rendjét, s ennek 

megfelelően törték fel a lakásokat. A summa csak gyűlt, 

a hatóságok tehetetlennek bizonyultak, Számukra 

szaporodtak a megoldatlan bűnesetek. Az ékszerüzlet 

ügye került terítékre. Formálódott a stratégia, kidolgozási 

fázisba jutott a taktika. Közeledett a megvalósítás 
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folyamata. Minderre délelőtt került sor. Hetente 2-3 

napot szenteltünk erre. Ezzel azonban egy komoly 

tanügyi határt hágtam át: szisztematikusan nőttek 

hiányzásaim, tetemes igazolatlan órát halmoztam fel. 

Odahaza mit sem sejtettek. Édesanyám fejében a korábbi 

becsületes, iskolát látogató fiú képe maradt. Közben 

mindennek ellenkezője lett a valóság. Hiányzások, nem 

készülések velejárója a rengeteg rossz osztályzat, 

kulminálva a félévi több tantárgyi bukással. Hogyan 

kendőzzem mindezt el? Hát egy újabb ellenőrző 

könyvvel, melyben mindent módszeresen hamisítottam. 

Anyám bevette szerencsémre, az osztályfőnök még várt 

azzal, hogy levélben értesítse a szülői házat arról, hogy 

milyen kedvezőtlen tendencia alakult ki, s veszélybe 

kerülhet szakmunkáslétem, s elúszhat a szakképzettséget 

bizonyító oklevél. Egyelőre némileg megkönnyebbültem, 

hogy nem fogtak gyanút. Úgy tűnt, hogy előttem a 

jövedelemszerzés új útja, gyorsabban fial a pénz 

lakásfeltörésekből, mint holmi robotból alkalmazotti 

létben, hatékonyan ki tudtam egészíteni a hazulról 

mérsékelten (anyám materiális lehetőségei többet nem 

engedtek) csordogáló támogatást, s még ajándékra is 

futotta. Anyám el volt ragadtatva „takarékos” fiától. Aki 

magától vonja meg a falatokat, hogy neki – úgymond -

örömet szerezzen. 

A lelkiismeret szava már nem érdekelt, minden 

gondolatát messze elhessegette magától. 

Egy nap barátom azzal állt elő, hogy elérkezett a pillanat, 

éjjel ékszerbolti rablás. Már nem éreztem félelmet, a 

lelkiismerettől végkép elbúcsúztam. Erőt vett rajtam a 

mohóság. Pénz, pénz, minél több gazdagság, biztattam 

magam. Leszállt az éj. Sűrű felhők borították el az eget. 
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Kisvártatva megeredt, majd mind szaporábban esett az 

eső. Ilyen cudar időben az átlagember nem indul útnak, 

behúzódik lakásának falai közé, s onnan követi az esőt, 

konstatálva: „Milyen jó, hogy védett helyen vagyok.” 

Tán, ha felfigyeltek négy suhanó árnyra, akik háztömbtől 

háztömbig surrantak, sajnálkozhattak:„Szegény 

ördögök”, ilyen ítélet időben kényszerülnek kimenni az 

utcára. 

A sötét utcában történetesen a feltámadt vihar 

megkárosította a közeli trafóállomást, az utca tehát 

nélkülözte a megvilágítást.  

– Amíg a szolgáltató orvosolja a hibát, egy-két óra. 

Addig mi már elvégezvén a „munkát” árkon-bokron túl 

leszünk. – nyugtatott barátom. 

Biztos, ami biztos torkunkon legurítottunk néhány kis 

üveg „bátorságfokozót”, s úgy éreztük, bármely akadály 

tornyosuljon előttünk, mindent leküzdünk. Eszünkbe 

jutottak az évszázad betörő „gengszterei”, itt az alkalom, 

hogy sikeres akciókkal nyomdokaikba lépjünk, vagyont 

halmozzunk fel. Lelki szemeink előtt a „befutott 

maffiózók” karrierje lebegett. Követendő példa?!!! 

Már a bolt előtt álltunk. Felerősödött a szél, „jótékonyan” 

semlegesítette az üvegvágó zaját. Már bent voltunk. 

Kalákában kézről-kézre adtuk az ékszereket. 

 

Hétvégi hazautazásig „barátunk” a szekrényében és egy 

zsákban rejtegette a kincset, hétvégén aztán otthonában 

egy régóta nem használt kamrába rejtette. A helyiség – 

szebb napokat megérve –  valamikor a téli tüzelőnek 

adott helyet, de a központi fűtés bevezetésével funkcióját 

vesztette. Nem is nyitotta rá az ajtót senki, ideális 

kincstár! 
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Az értékesítéssel gondok adódtak. Ugyanis másnap az 

újságok kezdőlapján hatalmas írás adott hírt a bűntényről, 

három nap múlva került sor a Kék fény adására, ahol a 

közönség láthatta az elrabolt ékszereket. A korábbi 

betörések felderítetlenek maradtak, ugyanis az egyes 

alkalmakkor más és más módszert választottak, hol 

erőszakos felfeszítés, hol álkulcs, de olyan is volt, hogy 

ripityára törték az ajtót. Ujjlenyomat csak az utóbbi 

esetben volt, de nem tudták összekötni, mivel máskor 

gumikesztyűben dolgoztak. A fiúk egyre 

türelmetlenebbek lettek, bár azzal nyugtatták egymást, 

hogy a türelem rózsát terem, és a kincsek pénzbeli értéke 

–  eddigi ismereteik szerint – egyre nő, mígnem egyikük 

fejéből egy épkézlábnak tűnő ötlet pattant ki. Ne hazai 

földön, külföldön értékesítsük. Ehhez ki kell csempészni, 

s valamelyikünknek ki kell lépni az országból. 

Csempészet, határátlépés útlevél nélkül (még nem 

voltunk uniós tagok). Két újabb bűncselekmény. A bűn 

bűnt fial, kezdődik az iskola elhanyagolásával, aztán 

kisebb-nagyobb stiklik. Visszaút nincs. Barátunk vállalta 

társával a szökést. Gondosan álcázták a holmit, szereztek 

autót (használatba vették más autóját), az alvázba 

rejtették a kincset, de jutott a kerékagyba is. 

Jogosítvány nélkül, lopott kocsival, csempész áruval, 

mely rabolt, nem csekély kockázat. Ehhez járul a vezetési 

rutin hiánya, a KRESZ hézagos ismerete. A technika 

ördöge keresztezte határátlépési szándékukat. Félúton a 

kocsi lerobbant. Ott kell hagyniuk. Nekiálltak 

összeszedni a kocsiból a csempészárut. Fel kell feszíteni 

az alvázat, azon kívül szabaddá kell tenni a kerékagyat. 

A nehézségek itt tornyosultak. A váz nem engedett, 

hasztalan volt az erőlködés. 
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Csikorogva fékezett egy autó. Akkor még nem sejtették, 

hogy civil ruhás rendőrök ülnek benne. 

-- Kérem az igazolványokat. Miért álltak le? Hadd lássuk 

a kocsi rakományát. 

Köztük – történetesen –  technikai szakértő is volt. 

Feltűntek az alvázon a beavatkozás nyomai. 

Szakértői feltárás, abban az arányban, ahogy a betörésből 

származó ékszerek előkerültek, úgy váltak ők egyre 

inkább falfehérekké. 

 

Hebegtek, ésszerű, elfogadható magyarázatuk nem lévén 

az ékszereket lefoglalták, az ő meghallgatásuk a helyi 

rendőrőrsön folytatódott. Azonosították a kincset a 

televízió műsorában bemutatottakkal. Nem volt értelme 

tagadni. Mindent töredelmesen bevallottak, előzetes 

letartóztatásba kerültek. A cimborákat is begyűjtötték. 

Rövidesen mindnyájan a hatóságok „vendégszeretetét” 

élvezték. Vádirat, tárgyalás, fellebbezés, annak 

elutasítása, fogházbüntetés lett a következmény. 

 

A cellában bőven volt idő elmélkedésre: jó választás 

volt-e az övék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


