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Paksi Éva

Intim dolgok
Mónika 17 éves. Néhány hónapja a

Szolnoki Büntetésvégrehajtó Intézet
lakója. Élettársa úgyszintén.

A lány alkarján csúnya hegek sora.
A miértre röviden így válaszol: „Az
élettársammal beszélgettem, az abla-
kon keresztül. Nem akarta elhinni,
hogy nem csaltam meg. Úgy bizo-
nyítottam be, hogy a kezemmel kiütöt-
tem az ablaküveget."

Mikor Mónikával először találkoz-
tam, fogdában volt. Nem akarta tudni,
hogy miért, de fogadta, soha többé nem
fog úgy viselkedni, hogy még egyszer
odakerüljön. Fogadalmát megértettem,
hiszen ezen a néhány négyzetméteren
napokat eltölteni úgy, hogy közben
senkihez nem szólhat, egész nap le sem
feküdhet, de még olvasni sem olvashat,
csupán önmaga társasága lehet, nos,
biztos nem egy leány álom.

Később megtudtam, Mónikát a sze-
relem zárta a fogdába. Élettársának
ugyanis gyakran átkiabált az ablakon
keresztül, hogy: „Ez a fekete picsa
csak a tiéd!" Meg: „Soha nem csallak
meg!"

Talán egy éve is van már, hogy
valahol - nem tudnám megmondani,
hogy hol - hallottam a börtönökben
majdan kialakítandó intim szobáról.
Aztán néma csend következett Kétel-
kedni kezdtem: lehet, csak félrehallot-
tam valamit?

Mikor Doktor Károlyt, a Szolnoki
Büntetésvégrehajtó Intézet parancsno-
kát megkérdeztem, ő természetesnek
vette a kérdést. Néhány elítélt úgyszin-
tén.

- Parancsnok úr, önnek mi a véle-
ménye az intim szobáról?

- Van ennek reális alapja. Vezesse
le az elítélt ott a feszültséget és ne a
zárkában. Ki lehet alakítani, meg lehet
próbálni, de én igazi megoldásnak nem
ezt tartom. Sokkal egészségesebb do-
log lenne, ha a hétvégére hazamenne
az elítélt. Az más, hogy ez az előzetes
letartóztatottaknál nem oldható meg.
Az elítélteknél könnyebb, mert ők biz-
tos, hogy visszajönnek, de az előzetes
letartóztatott nem az intim szobájával
fog otthon foglalkozni, hanem azt nézi,
hogy a bűncselekménye kapcsán ho-

gyan tudná magát minél jobban mente-
ni.

- Az intim szoba csak elképzelés,
vagy több annál?

- Nemrég voltam tapasztalatcserén
a Miskolci Büntetésvégrehajtási Inté-
zetnél. Ott egy nagyon szép szobát
mutattak. Ki is van rá írva, hogy intim
szoba Azt el tudnám képzelni mintá-
nak, de csak szűk körben valósítható
meg, és kimondottan csak házastársak
vagy élettársak használhatnák. De nem
hiszem, hogy ez mostanában általános
lesz. Kísérleti jelleggel már több inté-
zet kialakította, de a gyakorlatban még
nem funkcionálnak.

- Mikor és hol vetődött fel először
ennek a lehetősége?

- Nem újkeletű a kérdés. Nagyon
sok tapasztalatcsere után döntöttünk
úgy, hogy mi is meg akarunk felelni az
európai normáknak, az Európa Tanács
elvárásainak. (Egyébként a nyugati
büntetésvégrehajtásnál ez egy elfoga-
dott dolog.)

- Lehet azt mondani, hogy a rend-
szerváltással együtt született az ötlet?

- Hozzájárult az is. Lehet, hogy
később bevezetésre került volna, de
mindenképp pozitívan befolyásolta.

- Önök tervezik-e az intim szoba
kialakítását?

- Gyakorlatilag minden intézet
olyan nagy önállósággal bír, hogy ezt
megvalósíthatja. Mi is tervezzük. Bár
nyilvánvaló, hogy lesz olyan elítélt, aki
azt mondja, hogy nem tart rá igényt

-' Hónapokkal ezelőtt arról olvas-
tam, hogy egyes börtönökben sztriptíz
táncosnők léptek fel. Maga a szó: bör-
tön, olyan helyet, körülményt és álla-
potot jelöl, ahol, amelyben az ember
rabnak érzi magát, ahol szigorú élet-
rend uralkodik. Nem lehetséges, hogy
a fentebb felsoroltak enyhítik a börtön
fogalmát, és kevésbé rettentik vissza az
embereket attól, hogy oda bekerülje-
nek?

- A börtönökről a társadalmi meg-
ítélés nagyon szélsőséges. Az egyik
rész azt mondja, hogy miért kell nekik
jobb feltételeket teremteni, mint ami-
lyen körülmények között kint lenné-
nek. A másik tábor azt mondja, ha ő
egyszer bűnhődik, akkor miért kell kü-
lön szankciókkal sújtani. Azt mondjuk,
hogy csatlakozunk Európához, az em-
beri jogokhoz, amelyek ránk is kötele-
zőek. Ott pedig egyértelműen azt
mondja ki a szabály, hogy a fogvatar-
tottat nem lehet hátrányosabb helyzet-
be hozni, mint ahogyan kint élnek.
Ami a sztriptízt illeti - és ez az én
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egyéni véleményem -, nem szerveznék
a fogvatartottak részére.

Rácz Ferenc előzetes letartóztatás-
ban van. Azzal vádolják, hogy nevelt
lányait megerőszakolta. Ó tagadja.

- Hallott-e már az intim szobáról?
- Nem hallottam.
- Akkor azt sem tudja, hogy mit

jelent?
- Hát, gondolom, ahol az élettárssal

vagy a feleséggel lehet... együtt lenni.
- Ön használná-e, ha itt is lenne

ilyen szoba?
- Csak használnám. Szükség van rá.
- Miért?
- Hogy ne szakadjanak szét a csalá-

di kapcsolatok.
- Mit gondol, a felesége is örömmel

venné ezt a lehetőséget?
- Biztos.
- Milyen gyakran szeremé használ-

ni?
- Minden nap.
- Az nem zavarná, hogy mások is

használják?
- Hogy? Egyszerre?
- Nem! Például XY lenne a szobá-

ban 10—11 óráig, utána ön és a felesé-
ge.

- Nem zavarna. Örülni kell annak,
hogy mások is örülnek!

Jasper régi ismerős. Talán egy éve,
hogy riportalanyom volt. Akkor még
szabadlábon.

- Jasper, tudja-e, hogy mi az az
intim szoba?

- Tisztában vagyok vele.
- Hol hallott először róla?
- Itt olvastam a Heti Híradóban. Azt

írták, hogy ez még csak folyamatban
van.

- Ön szerint szükség van rá?
- Szerintem jó volna, mert egy az,

hogy kevesebb volna a homokos, va-
gyis aki azzá válik. Meg a családi
kapcsolatok miatt is. Nézze, a nőkben
is vér folyik. Félrekufircol az asszony,
és kész a válás, vagy veszekednek,
szóval valami balhé úgyis lesz, mert én
is olyan természetű vagyok, hogy ál-
landóan piszkálnám érte, holott tisztá-
ban vagyok vele, hogy ha éveket ka-
pok, akkor hűségesen nem lehet kivár-
ni. Nem foszthatom meg a szabad-
ságától. Szerintem az a legtisztább, ha
meg is szűnik a kapcsolat.

- Használná a szobát?
- Gondolom, igen. Van hozzátarto-

zóm. Ő rendszeresen látogat is. Persze
olyan nem volna, mint otthon. Szerin-
tem először nagyobb volna a zacskóm,
mint a farkam. Nem tudom, kukkoló-
kat nem fognak fogadni? Öt doboz
Szofiért 5 percig lehetne élő pornót
nézni!

- Mégis, milyennek képzeli a szo-
bát?

- Legyen biztos, hogy nem őr áll az
ajtóban, mert az zavaró, hiába nem lát
be. Nekem volt úgy, hogy az élettár-
sam eljött meglátogatni. Kint dolgoz-
tam munkaterületen. Kilógtam, és csak
ketten voltunk, és abszolút nem voltam
rá képes.

- Most, intim szoba és nő nélkül,
hogyan oldják meg ezt a problémát?

- Hát... nézze, mint minden normá-

lis ember. Az hazudozik, aki azt mond-
ja nem csinál önkielégítést.

- Az önök zárkájában van tévé?
- Igen.
- Szombatonként, késő éjjel szok-

tak erotikus filmet vetíteni. Nézik?
- Az semmi! Annyi bugyi van a

nőn, hogy mire leveszi, vége a műsor-
nak.

- Gondolom, ennek ellenére hat a
férfiakra.

- Persze. Utána megy is a munka.
Hogy lesz-e ebből az intim szobából
valami? Hogy tudják megoldani? Le-
het, hogy úgy lesz, ha valaki jól visel-
kedik, csak akkor használhatja. No, ha
így lesz, akkor itt annyi vamzer lesz,
igaz, így is van.

- Ki az a vamzer?
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- Aki beköpi a másikat. De szerin-
tem az lenne az igazi megoldás, ha
hétvégére - mondjuk kéthetenként -
hazaengednék az elítéltet.

Mária és Mónika. Mindketten fiata-
lok, és mindketten hónapok óta a zárka
világában élnek. Márián ez meg is
látszik. Első találkozásunk óta látható-
an vékonyabb, megtörtebb.

- Gondolom, ti is hallottatok már az
intim szobáról.

Mónika: Persze. A rabújságban ol-
vastunk róla.

-Mit?
Mónika: Hogy Debrecenben volt

egy régi börtön, most felújították, és
csináltak bele egy intim szobát.

- Fotó is volt róla?
Mónika: Igen. Egy franciaágy szerű

volt benne.
- Érdekelne, nektek erről mi a véle-

ményetek?
Mónika: Szükség van rá. így nem

lenne annyi homokos. Én használnám.
Egy kicsit ugyan zavarna, hogy a töb-
biek tudnák, hogy én most mit csinálok
ott, de akinek nagy ítélete van, úgysem
bírná ki. Se nő, se férfi.

Mária: Szerintem is szükség van rá.
Igaz, nekem nincs nagy ítéletem. Ha
nagyobb ítéletem lenne, akkor persze,
hogy én is használnám.

- Úgy tudom, több hónapja, hogy itt
vagytok. Ennyi idő után bizonyára hi-
ányzik a társ, a férfi.

Mónika: Hiányzik, de nem csiná-
lunk magunknak semmit. Meg lehet
szokni. Az biztos, hogy én nem lennék
homokos!

Mária: Én sen nyúltam még ma-
gamhoz. A gyerekek nagyon hiányoz-
nak, mindig rájuk gondolok.

- Ha egy kicsit elengeditek a fantá-
ziátokat, milyennek képzelitek el a
szobát?

Mária, Mónika: A zárkánál legyen
kicsit nagyobb. Legyen kitapétázva,
meg legyenek virágok. Franciágyat
nem kívánhatunk, persze az lenne a jó.
Rózsaszínű térítővel. Vagy ciklámen
színűvel. Szőnyeg is legyen, meg asz-
tal, hogy otthonosabbnak érezzük.
Meg magnó, hogy közben szóljon a
zene.

- Mennyi időt kívánnátok ott tölte-
ni?

Mónika: Egy napot.
Mária: Annyit úgysem adnának! Ha

lehetne, nekem 2 óra is elég lenne.

Sziráki Pál gyermektartás nem fize-
tése miatt lett a Szolnoki BV lakója.

- Többször is hallottam már az in-
tim szobáról. Meg olvastam is, hogy
Miskolcon már van egy. Azt gondo-
lom, hogy ez a változásnak köszönhe-
tő. Egyébként ez a külföldi börtönök-
ben már megszokott Persze, hogy
szükség van rá. Itt rengeteg embertípus
van, akik borzasztóan odáig vannak a
szexért. Hiányolják.

- Ön nem?
- Hiányolni hiányolja az ember,

csak arra is gondolni kell, hogy mi
lesz az utóhatása. Az biztos, hogy én
nem használnám. Az élettársam sem
lenne hajlandó... ilyen körülmények
között... Lehet, hogy később a kinti
szexuális életünkre rossz hatással

lenne az, ha most itt erőltetném a dol-
got.

Egy kívülálló aligha értheti meg a
börtönlakók intim problémáit, így - azt
hiszem - meg sem ítélheti, mennyire
jogos vagy sem a vágyuk a szerelem
után. A most már engedélyezett szexla-
pok, a televízió által időnként vetített
erotikus filmek, vagy az olyannyira
titkolt, de azért nagyon is létező önki-
elégítés ideig-óráig enyhítik a problé-
mát, de meg nem oldják. Már csak a
feleségek és az élettársak véleményére
lennék kíváncsi! Aztán, hogy lesz-e
egyre több intim szoba, azt majd meg-
látják és megtapasztalják. Az elítéltek.
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