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csak nehez" 
R. Enik6 tortenete 

Egy csaladi veszekedes soran hirtelen felindulasbol megolte 
az apjat. Negy evet kapott. bGnteteset letoltotte. az anyjaval 
es a lanyaval el - letminimum alatti jovedelembol. A Nyugdij
folyosito Intezet csaknem ketmilli6 forinlot kovetel tole: az 
apja utan jaro ozvegyi nyugdijat. 

R. Enik6: Alland6an kiiltiizWnk a 
megelhetes miatt. Anya alland6an 
hajtott. Tanacsi lakas, oriiklakas, 
egy fel haz, hogy mindig kicsit job
ban eljunk. De nem csak emiatt 
kiiltiiztunk: azert is, hogy a mul
tunkat hatrahagyjuk. A veszekede
sek mindennaposak voltak, es 
olyankor mindenki hallott mindent. 
Az ordrtast, a mocskos szajat, az 
Idegbetegseget. A noverem es a 
Mtyam hamar eikiiltiiziitt, en meg 
ki slanykent egyedul maradtam. 
Koztuk es kiiztem nagy volt a kor
kiiJonbseg, ok emlekeztek meg ar

ra, amikor nem er6szakoskodott 
reszegen . 

Magyar Narancs: OtOtt is? 
RE : Inkabb lelki terror volt, es 

anyut erte a legtiibb tamadas. Az 
emberben csak no a feszultseg, de 
eve ken at lenyeli . Mikor I,Hod, hogy 
az anyad naprol napra kuszkiidik 
a k6rhazban, tiibb muszakban, 
amellett takar(tani jar, es hetvegen
kent egy uzletben dolgozik, hogy le
gyen mit ennunk. Mindig hozott 
neklink a k6rhazb61 haztartasi kek
szet meg teat. 6 meg nem evett. 
Egy ido utan feltUnt, hogy soha 

nem Lil oda velLink. KerdeztLik: 
Anyu, te nem eszel? Mondta, hogy 
mar evett, vagy hogy majd kesobb 
fog. Aztan eszreveszed , hogy soha 
nem eszik. Az apad meg mindent 
eliszik. Dugdosni kellett az apr6
penzt, a fLilbeval6kat, a sminkeket, 
mert ami mozd(thato vo lt, azt apu 
elvitte. Amikor Detti, a lanyom 
megszliletett, lehoztuk a regi gye
rekruhakat a padlasr61 es kimostuk, 
azt is eladta. Nem felejtem el, ami
kor ugy tudtunk megvenni egy kis 
cernasapkat anyuval, hogy fel kil6 
kenyerre maradt csak. Azt zacsk6s

tul, blokkostul ellopta. Egyszer meg 
ugy sz61tak a kocsmaban, hogy 
bel so zsebb61 arulja a pelenkat. Az 
egyik veszekedesnel anyu kizarta a 
lakasbol, akkor felvette a kutyamat, 
es Ie akarta dobni a szemetledo
bon. En bent ordrtottam. Nem is 
volt nekem mas, mint az a kutya. 

MN: Ap;id oem dolgozott? 
RE: De. Hivatasos sof6r volt, 

sokszor oda is ugy ment , hogy 
elotte ivott. Volt cserbenhagyasos 
gazolasa meg halalos balesete is , 
de vilageleteben mindig mindent 
meguszott. Az idegenek fele a j6 
areat mutatta , viragot vitt meg 
minden , mindenki meg volt gyo
z6dve rola, milyen j6 ember. 

MN: Mit ertesz lelki terror aJatt? 
RE: Amiket anyara mondott. Na

gyon kemeny dolgokat, egesz ejjel, 
megallas nelklil. Az anyam vagy a 
n6verem sokszor egesz ejszakan 
at befogtak a fulemet , hogy mas
nap egyaltalan el tudjak menni is
kolaba. Ejszaka dorbezolt, mas nap 
meg aludt , ha meg hetvege volt , 
akkor labujjhegyen jartunk, nehogy 
felebredjen , mert ha meg volt ben
ne alkohol , ugyanez ment veg nel
klil. Patkany, fereg, az anyamat fgy 
sz61(totta meg. 

MN: Nehez err61 beszelni? 
RE: Hat nem kellemes , izzad a 

tenyerem most is. Vizsgakon min
dig megkerem, hadd tegyek egy 
pap(rt a kezem ala... Anyam nem 
egyszer es nem is ketszer lett iin
gyilkos snlz meg szaziitven gyogy
szerrel. Ugy rangattuk ki a faskam
rabol, hogy eltbrtLik a kezet, a bor
dajat, atszurta a gyomrat, ahogy 
probaltuk kihuzni. A ment6siik egy 
szekre ultettek, mert az apam nem 
kelt fel az agyb61, azt mondta, dii
giiljiin meg ott, ahol van. 

MN: Nem akart elval"i? 
RE: De, sokszor, csak akkor min

dig jiitt a leterdeles, kiinyiirges , 
hogy megvaltozik , a testvereim 
meg, hogy: Anyu, ezt meg tudnad 
tenni az apuval? 

MN: Van j6 emleked is r6la? 
RE : Gyerekkoromban sokat me

selt nekem az 6zikekr61, a madar
kakrol, ha fajt a hasam, mindig si
mogatta. De az utols6 evben mar 
egy nap nem volt, hogy ne lett vol
na reszeg. Anyu alland6an az ejsza
kaban dolgozott, mi meg be vol
tunk zarva vele, a babaval. Ez tel je
sen fel6rli az em bert. Amit az em
ber el akar, azt el is tudja felejteni, 
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A peranyag szerint Eniko ,,ket esetben kis erovel , ket esetben legalabb 
kozepes erovel a sertett mellkasa iranyaba szurt". Apja halalat athato
10 mellkasi szurt serules es wd6 szurt serules kovetkezteben kialakult 
melluri elverzes okozta, a penge 3-6 eenti melyen hatolt a mellkasfal
ba. A boneolas megallapftotta, hogy a sMett "sulyos foku alkoholos 
befolyasoltsag allapotaban volt", illetve az agysorvadas, illetve maj- es 
hasnyalmirigy-elzsfrosodas Wneteit. A megyei birosag bunosnek talal 
ta R. Enikot eros felindulasban elkovetett emberoles buntetteben, es 
3 ev bortonre, valamint 3 ev kozugyekt61 eltiltasra itelte azzal a meg
jegyzessel, hogy a vadlott a buntetes fele reszenek letoltese utan felte
teles szabadsagra boesathato. Az ftelet kiszabasakor flgyelembe vet
tek, hogy a vadlott a eselekmeny elkovetesekor felelmi indulati allapot
ban volt. Rogzftettek azt is , hogy a vadlott korabban mar kert rendori 
segftseget, de elharftottak azzal, hogy esaladi konfliktusokba nem 
avatkoznak bele. A megyei bfrosag a bizonyftekok merlegelese alapjan 
arra a meggy6z6desre jutott, hogy a vadlottnak az emberi elet kiolta
sara iranyulo "eshet6leges szandeka erkolcsileg bizonyos fokig ment
heto es meltanyolhato okbol szarmazott" . 

A Legfels6bb Blrosag az iteletet 4 ev - igaz, borton helyett - fog
hazra m6dosftotta , mivel az eros felindulas min6sfteset es a jogos ve
del met nem latta indokoltnak. A bfrosag allaspontja szerin t nern volt 
kozvetlen fenyeget6 veszely, es a vadlottnak "Iehetosege lett volna a 
kiteresre". 

T O BB S ZOROS BO N TETES 

A torveny kimondja, hogy aki egy nyugellatasra jogosult szemely 
egeszsegkarosodasaert, megrokkanasaert vagy halalaert felelos, kote
les az emiatt nyujtott nyugellatast megterfteni. Vagyis ha valakinek 
egeszsegkarosodasat vagy halalat okozza - peldaul gondatlansagbol, 
balesetben vagy buncselekmennyel - , anyagilag gondoskodnia kell 
rola vagy az utana maradt hazastarsrol, gyermekekr61. 

A tbrveny R. Enik6re is vonatkozik: havonta at kellene utalnia edes 
anyja ozvegyi nyugdfjat, amire gyilkossagban elhunyt ferje utan va It 
jogosu ltt,t A jultatas alanyi jogon jar, a esaladnak szuksege is van ra 
a letfenn tartashoz. A Nyugdfjfolyosfto Intezet legutobbi egyenlegkozl6 
levele 1 788344 Ft osszegu tartozast jelez, amibol tobb mint negyszaz
ezer fori ntot te.sznek ki a kesedelmi potlekok es kamatok. Ha Eniko 
nem fizet , bi 6sagi egrehajtasra kerul sor. Marpedig keptelen fizetni: 
oS5zes bevetele S5 700 forint, harmincketezerert dolgozik negy6ras 
mu n abar , emelle on a esaladi p6tlek es a gyerektartas. A nyugdfjfo
ly6sit6 meltanyossagb61 mersekelhetne vagy elengedhetne a tartozast 
abban az esetben h 3f1nak megfizetese a fizetesre kotelezett ma
ganszemely es a vele egyi.itt elo kozeli hozzatartoz6k megelheteset 
sulyosan veszelyezteti ", Am En iko kerelmet ot evvel ezel6tt elutasitot
tak. Reszletflzetesi kedvezmenyt ugyan adtak, de Enik6 a havi 15 ezer 
forintot sem tudja fl zetni. 

En iko ugyet a sz badultakka l foglalkozo Valt6-sav Alapftvany pro
balja felkaroln , bar eddig nem jartak sikerrel. Csaki Anik6, a szervezet 
munkatarsa szerint ez a rendelkezes nemesak az elkovetot, hanem a 
vele egy hazta tasban el6 esaladtagokat is sujtja. "Meg tiszta erkolcsi 
bizonyitvannyal, magas iskolai vegzettseggel es elofteletek nelkul is 
sokszor nehezkes az elhelyezkedes, hat meg egy buntetes-vegrehajta
si intezetb61 szabadult ember szamara. Ebben a helyzetben varjuk el 
t6le an, hogy ne csa k esaladjara keressen, de a millios tetelt is kiflzes
se. Mi ugy erezzuk, Eniko nemesak bunos, hanem aldozat is - ha ugy 
vesszuk, szulei es a tarsadalom tehetetlensegenek aldozata. Hosszu 
volt az ut a buneselekmenyig, am kozben nem kapott segftseget, aho
gyan a tortentek feldolgozasahoz sem. Mindezt tbbbszoros buntetes
nek tartjuk." 

es en mar nem akarok erre gondol
ni. Arra se, hogy mit esinaltam, arra 
se, hogy miert kellett ennek igy tor
tennie. Talan ha nem leszek terhes 
ilyen flatalon, ha elmegyek otthon
r61 , es tovabb tanulok. De akkor 
meg mi lett volna anyuval) Nem 
tudom , lett volna-e kitartasa egy va
lashoz, meg hova ment volna. Eb
ben a esaladban meg volt irva a tra
gedia vagy igy, vagy ugy. Engem 
mint harmadik gyereket mar egyal
talan nem kellett volna bevallalni. 
Erre mondj ak, hogy mindenkinek 
meg kell szuletni valamiert, de ta
Ian megis jobb lett volna, ha en 
mar nem szuletek meg, es akkor ta
Ian az aeleWk is maskepp alakuL 

MN: Mikor sziiletett a lanyod? 
RE: Meg nem voltam tizenhet, 

amikor megtudtam, hogy terhes 
vagyok. Otthon nem mertem meg
mondani. Nem latszott, mert hat 
honapos koromig esak egyetlen ki
16t hiztam. 23 hetesen voltam elo
szor orvosnal , anyu emiatt haragu
dott a legjobban. A szules miatt 
felbe kellett hagynom a gimnaziu
mot, csak most fogom befejezni. 
De nem baj, mert a lanyom a leg
jobb dolog az eletemben, mas jo 
velem nem nagyon tortent. Na
gyon buszke vagyok ra, es orulok, 
hogy neki mar nem abban kellett 
felnonie. 

MN: Banod, ami tOrtent? 
RE: En borzasztoan sajnalom, 

mert senkinek nines joga eldonteni 
meg egy legyrol sem, hogy meddig 
eljen, nemhogy egy masik ember
rOI. Meg azt se mondhatom, hogy 
ha tobb segitseget kaptunk volna, 
akkor ez nem tOrtent volna meg, 
mert aki nem akarja, azon nem Ie
het segiteni. De neki nem igy kellett 
volna meghalnia, nem a gyereke 
altaI. Visszagondolva neki sem volt 
konnyu gyerekkora. Tizenegyen vol
tak testverek, volt egyetlen par eipo
juk. Mar tizennegy eves en a banya
ban dolgozott. Egyszer robbantas 
volt, es fejbe vagta egy banyak6. 
Egesz eleteben azt hitte, hogy plati
naval van kitoldva a feje, a boneo
lasnal derult ki, hogy egy darab mu
anyag volt ott. Az edesanyam sem 
j6 esaladban nott fol. Egyke gyerek 
volt, halalra verte az apja, es az any
ja nem segitett. A rokonai vittek el a 
gyamugyre, amikor mar tobbszoro
sen eltOrtek a esontja i. Nagyon sze
retett volna elkerulni otthonrol , es 
az apu volt az elsa komolyabb ud-
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varloja. Mindig azt mondta, a gye
rekei nem ugy fognak felnoni, aho
gyan a. Es tenyleg jo anya volt, min
den este bejott, betakart, mindig ott 
volt melletWnk, meg a szulaiken is 
mindig, mindegy, hogy mennyit 
dolgozott. Es apu is nagyon jokepu 
volt, szep par voltak. Ket ev volt 
koztUk, de a vegere, mikor mar 
arultuk a hazat, volt, hogy anyu azt 
mondta rola , hogy az ap6sa. 5iman 
elhittek, mert az a ket ev husznak 
tUnt kozWk. 

MN: Mire emlekszel abbol a 
napbol? 

RE: Dolgozni voltunk az anyuval , 
egyszerre vegeztlink. A h6 miatt 
alig tudtunk bemenni a kapun. 
A bejarati ajtot nem tudtuk kinyitni, 
mert ott fekudt elotte reszegen. Va
lamennyit takaritottunk, es elmen
tem szunyokalni a kislanyomma l, 
Dettivel. Az orditasra ebredtem , 
es utana mar csak megindult az 
egesz. Veszekedes , anyu meglitot
te, apu valamit hozzavagott. Aztan 
megtOrtent. Utoljara talan lepat
ka nyozta vagy lefergezte anyut . 
Mondtam, hogy ne mondd az 
anyamra, hogy patkany. Es olyan 
gunyosan valaszolta, hogy jo, ak
kor nem patkany, akkor eger. Volt 
ott egy kes.. 

MN: Hany szuras volt? 
RE: Harom, azt hiszem . A mell

kasan. Egy fellileti, es egy vagy ket
to halalos, bar amikor kijottek a 
mentok, meg elt. Utolag nehez el 
hinni, hogy kepes voltam ra, es 
akik ismernek, azok sem tudjak 
elkepzelni . Mielott szabadultam, 
felrehivott az egyik nevelo, hogy 
most mar ugyis mindegy - bevall
hatom, hogy az anyam volt. Hat 
igen, hihetetlen, mert egy legyet 
sem tudnek agyonesapni. Renge
teg <lIIatot befogadtam, nem vol
tam soha egy er6szakos ember, 
kulonben, gondolom , a gyereke 
met sem kaptam volna vissza. 50
kan kerdeztek, hogy ha tizenkilene 
evig kibirtam , akkor miert nem 
tudtam nyelni egyet aznap is. Csak 
aki Ebben el, az tudja, milyen az, 
alland6an nyelni. En is voltam gye
rek, nekem is voltak almaim, en is 
rajongtam az anyamert, engem 
sem vedett meg senki. 

MN: Milyen iteletet kaptal? 
RE: Negy ev foghaz. Eiso fokon 

volt az eros felindulas , masodfo
kon sulyosbftottak emberoles alap
esetere. (Az iteletr61 bOvebben lasd 
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Harom ev, negy ev eima keretes ira
slAnkat.) Talan ha nincs ott az a 
kes. Akkor egy het mulva vagy soha 
nem tartenik meg. Nem tudom. 
En nem alni akartam , csak az ate
hetetlen duh, hogy legyen ennek 
vege. Ragtan utana megijedtem, 
hogy uristen, mit csinaltam. Pro
balnal segfteni, tenni valamit, es 
az a legrosszabb , hogy mar nem 
tudsz mit tenni. Nem tudtam sirni, 
semmi. Amire emlekszem, es erre 
biztosan emlekszem, hogy hanyatt 
fekudt, a mentos fogta a nyakat , 
es en orditottam, hogy ne hagyja 
meghalni. A jegyzokanyvben az 
volt, hogy mar halott volt, mikor ki
jattek, de en szazszazalekosan tu
dom , hogy nem volt az. Nem Ie
nyeges, mert azt mondtak, hogy ha 
egy k6rhazban tartenik, es ragtan 
felrakjak a mutoasztalra, akkor se 
tudtak volna megmenteni. De ne
kem fontos, mert fgy lattam utolja
ra. Es az beleeg az ember agyaba. 

MN: Hogy viselted a b6rtont? 
RE: Visszanezve nem Wnik ne

heznek, benne lenni az volt. Emlek
szem, amikor 32 h6nap volt hatra, 
azt gondoltam, hogy pont annyi, 
mint egy pakli kartya . Vastag. Ha 
szetterited, nem szamolod, csak 
ranezel, nagyon sok. AzUin a feletol 
Jobb lett, mikor tudtam, hogy mar 
kifele megyek belole. 

MN: Azota eltelt trz E!v. Milyen 
az elet most? 

RE: Harman elunk egyutt, anyu, 
Detti es en. Visszafogottan elunk, 
tevet nezunk, nyolckor lefekszunk. 

MN: Mit tud ebbOl az egeszb61 
a lanyod? 

RE: Eloszar azt mondtuk, hogy 
beteg vagyok, azert nem mehetek 
haza. De a gyamugyan azt mond
tak anyunak, hogy nem szabad ha
zudni a gyereknek, el kell mondani , 
hoi vagyok. mert kulanben elmond
jak ok. vegul egy honappal azel6tt, 
hogy kiengedtek, megtudta. 

MN: Beszeltetek rota azota? 
RE: Nem akar. Azt mondja, mar 

elmult. De biztos megsinylette. 
Negyevesen ott kellett hagynom, 
az iskolat is nelkulem kezdte. Ha 
megno, majd itt fogok allni egyma
gam a vilagban. 

MN: Nem akarsz tarsat, csal;)
dot? 

RE: Valamikor szerettem volna. 
De hogyan keresel igy tarsat? Ezt 
nem tudod j6kor elmondani. Ha 
ezzel nyitsz, elmenekul az illeto. 

Ha kesobb mondod el, azt mond
ja, titkol6ztal, es nem hagytad va
lasztani. 

MN: Most hoi dolgozol? 
RE: Egy hivatalban, negy 6raban. 

Harmincketezret keresek, es meg 
ott a tizenharomezer-hetszaz csa
ladi p6tlek meg a tfzezer gyerek
tartas . A semm inel meg mindig 
tabb. Csak anyukam sokat garcsal 
a szamlakon, es rossz erzes, hogy 
nem tudok tabbet hazaadni. Talan 
mi ketten tudunk egymasr61 a leg
tab bet. Meg mindig szeretek mel
lette lenni, ami furcsa ilyen korban, 
de valahogy biztonsagot ad. Mos
tanaban sokat gondolok ra , hogy 
ha 0 elmulik, mi lesz velem. 

MN: Nem hibbtat nert, ami 
tOrtent? 

RE: Nem . Az6ta sokszor almo
dott vele. Durvat - mintha maga
val akarna vinni. En csak ketszer
haromszor, es csak annyit , hogy 
ott van. De nagyon sokszor eszem
be jut, hogy az ember nem tudhat
la , kit h~rd a szfve alatt. Hogy mi 
lesz a gyerekebol. Biztos apam 
sem gondolta volna, hogy a gyere
ke fogja egyszer... Sokszor mondta, 
hogy teher neki az elet, de ki tudja, 
hogy ki milyen sorsot erdemel? 
Es hogy hoi dantik azt el. 

MN: Miert nem akarod kifizetni, 
amit a nyugdijfolyos ito k6vetel ? 
(Lasd Tobbsz6r6s biintetes e[ma 
keretes [rasunkat.) 

RE : Nem tudnam. De ha tud
nam, akkor se fizetnem ki, mert 
ugy erzem, hogy en mar letOltat
tem a buntetesemet. Ennek meg 
sose lesz vege, addig kene flzetni, 
amfg az anyu el. A sajat anyam ha
lalat varjam? 6 mar inkabb lemon
dana errol a penzrol, de azt sem Ie
het, mert alanyi jogon jar. De hat 
nem 6 el jol belole, hanem minket 
tart el. Att61 felek , hogy letiltjak a fl
zetesembol, es ebben a kicsi varos
ban , aki eddig nem tudta , most 
mar az is tudni fogja, hogy mi tor
tent. Marpedig eddig, ha megtud
tak, mindig kirugtak. Azota meg 
pr6balom titkolni , csak nehh Egy 
helyen tudtam csak megmaradni, 
egy gyarban, szalagmunkan. Az 
volt a triikkam, hogy ahanyszor a 
HR-es flrtatni kezdte az erkalcsit, 
mindig elmentem tappenzre, es 
mire visszajattem, egy id6re meg
feledkezett rola. igy sikerult kibek
kelnem at evet. 

KempfZita 
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