
INTÉZETEINK ÉLETÉBŐL

Új feladatok — régi körülmények

Sátoraljaújhely. Az ország egyik leg
északibb fekvésű városa. A cseh
szlovák határ mentén, a Zempléni
hegység lábánál, a Sátorhegy tőszom
szédságában, szép természeti környe
zetben terül el. 1950-ig megyeszék
hely, a felvidék egyik közigazgatási 
központja volt. Ma nevezetességei 
között tartják számon, hogy itt vé
gezte iskoláinak egy részét Kossuth 
Lajos, s ide járt a megyei levéltárba 
•- gyalog -  dolgozni a közeli Szépha
lomról Kazinczy Ferenc,a neves nyelv
újító.

A város említésre méltó intézmé
nyei között tartják számon a bünte
tésvégrehajtási intézetet is. Igaz, a la
kosok (érthető módon) keveset tud
nak róla, de kuriózumként ezt is meg
említik az ide látogató idegennek.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Bör
tön a város közepén, a volt megyei 
törvényszék épületében kapott helyet. 
A környező épületek közé szinte ész
revétlenül illeszkedik, hiszen hasonló 
stüusban épült.

Az utcáról belépőt tágas folyosók 
fogadják. Az emeleteken vannak az 
irodák, amelyek kényelmes munkavég
zési feltételeket biztosítanak az itt 
dolgozóknak.

A parancsnoki iroda az első emeleti 
folyosóról nyílik. Dr. Tandari János 
őrnagy, az intézet parancsnoka, ahhoz 
a középgenerációhoz tartozik, amely 
mai politikai, gazdasági életünk
— részben irányító, részben termelő — 
törzsgárdáját alkotja. 42 éves, jogi

egyetemet végzett, bévés pályafutását 
Szegeden kezdte. A kaposvári intéze
te t követően ez a második parancsno
ki állomáshelye. Beosztottjai katonás 
tiszteletadással lépnek be a szobájába, 
de ezt követően a hangnem hamar 
közvetlenné válik : munkatársai
jól tudják, hogy a parancsnok el
sősorban a lényegre, a munká
val kapcsolatos gondokra-bajokra kí
váncsi.

— Nekünk nincsenek létszámgond
jaink — kezdi derűsen beszélgeté
sünket —, városunkban és környé
kén vonzó hatása van az egyenruhá
nak. Mondhatom — és ezt most nem 
a katonai vonatkozásában értem — 
rangot jelent bévésnek lenni. Munka
társaim innen a városból, kis részük a 
környező településekről jár ide dol
gozni.

(Mindezeket jólesik hallgatni. Az 
igazsághoz azonban hozzátartozik
- anélkül, hogy a parancsnok által el

m ondottakat kétségbe vonnánk —, 
hogy a városban „rangja” van minden 
jó  munkahelynek, hiszen jelentősebb 
ipari és mezőgazdasági termelés híján, 
a munkaerő kereslet-kínálat talán in
kább a kínálat oldalára billen.)

Az intézet letöltő jellegű: fegyház 
és börtön fokozatú elítéltek töltik itt 
büntetésüket. Falain belül üzemel 
a Sátoraljaújhelyi Fehémeműgyár, 
amely a viszonylag nagy létszámú férfi 
elítélteknek ad munkát. (Ellentétben 
a nevével: ágyneműgyámak lehetne 
nevezni, hiszen az itt dolgozó elítéltek
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paplanhuzatokat, párnahuzatokat és 
lepedőket varrnak.) A termelés nagy
üzemi módon, két műszakban folyik, 
a mai termelési igényeknek megfelelő, 
korszerű német és japán varrógépek
kel. Évente 16—18 millió négy
zetméter alapanyagot dolgoznak fel.

A nagyüzemi termelés meghatároz
za a személyi állomány összetételét is. 
Az intézeti állományba több mint 
száz, a vállalati állományba pedig 
mintegy 220 dolgozó tartozik (az 
utóbbihoz ideértve a debreceni és a 
nyíregyházi telephelyek dolgozóit is). 
Az intézeti állományba tartozók több
sége fegyveres testületi tag: őrök, ne
velők, az intézet munkáját irányító 
hivatásos tisztek, valamint néhány 
polgári alkalmazott: gépírónő, admi
nisztrátor stb.

A vállalati állományba tartozók 
mintegy kétharmad része viszont pol
gári alkalmazott, a termelési munkát 
irányító, szervező dolgozó. Közöttük 
számos ruhaipari szakközépiskolát 
végzett szakember van. Nincs gond az 
utánpótlással sem, viszonylag sok 
érettségizett fiatal jelentkezik, akik
nek az intézet teszi lehetővé a szakmai 
továbbképzést.

A vállalati, a nagyüzemi munkál
tatás mindenképp többletfeladatot je 
lent az itt dolgozóknak. Kétségtelen, 
hiszen szakképzetlen, a munkához 
amúgy sem mindig szokott embereket 
kell munkára fogni, ráadásul férfiakat 
varrásra megtanítani, s velük előre ter
vezett nyereséges termelést végeztet
ni. A vállalatnál történő alkalmazás, 
foglalatosság — ahogy dr. Tandari Já
nos fogalmaz — nemcsak egyszerű 
munkáltatás, hanem őrzési és ne
velési tevékenység is. Mindenkép
pen nagyobb leterheltséget jelent 
itt dolgozni, mint hasonló tevé
kenységet ellátó polgári vállalatnál.

Nagyobb viszont az anyagi megbe
csülés is.

A vállalat nyereségéből nem csupán 
a vállalati dolgozók anyagi elismerésé
re ju t, hanem ezáltal javítani tudnak 
a nevelési feltételeken, hiszen telik 
belőle az elítéltek számára televíziók
ra, könyvtárgyarapításra, de ju t belőle 
az őrzésbiztonság technikai növelésé
re, s egyéb más eszközökre is.

A legnagyobb leterheltsége itt is
— mint más intézetekben — az őrök
nek van. A biztonságos őrzés szigorú 
fegyelmezettséget, gondosságot, ala
posságot követel az e poszton szolgá
latot teljesítőktől.

— Az őrök, és az elítéltek közvetlen 
felügyeletét ellátók ötnapos munkahé
ten 40 órás szolgálatot adnak — mond
ja a parancsnok. — Az őrök esetében 
a 180 óra feletti többletidőt a szabad
nap helyett pénzben lehet megváltani. 
Az a célunk ugyanis, hogy lehetősé
geinken belül ki-ki itt fejtse ki, megfe
lelő elismerés ellenében a többlettevé
kenységét is. Ne más munkahelyen, 
olykor az illető fegyveres testületi 
mivoltához nem illő feladatot vállal
jon egy kis többletkeresetért.'

Ez a törekvésünk az állomány kö
rében kedvező visszhangra talált, azon
ban egy hátránya máris jelentkezik. 
Nevezetesen: ezt a pénzt negyedéven
ként tudjuk elszámolni és kifizetni. 
Azonban ilyenkor az illető keresete 
gyakran a hétezer forint fölé megy 
és ezt az új szabályzórendszer prog- 
resszíven adózza.

Gondunk van még az elítéltek 
konyhájának két vezetőjénél, mert 
mindössze két státusunk van, s az o tt 
szolgálatot teljesítő két beosztottra 
jelentős többletfeladat hárul, amit je 
len esetben nem tudunk anyagilag 
ellensúlyozni. Itt is felmerül a szabad
nap megváltásának kérdése, mint az 
őrség esetében.
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Az intézet állományi létszámához 
viszonyítva a nevelők száma mind
össze néhány százalékot tesz ki. 
Mindezek ellenére az elvégzendő fel
adatok igen tekintélyes része hárul 
rájuk. A szolgálati ág vezetőjével 
együtt nyolc nevelő tevékenykedik. 
Közülük heten tanárképző főiskolát 
végeztek, egyikük pedig rendőrtiszti 
főiskolán szerezte oklevelét.

— Kétségtelen, nem egyszerű fel
adat a nevelési szolgálat ellátása sem
— folytatja a parancsnok. — Mintegy 
100-120  elítélttel kell foglalkoznia 
egy-egy nevelőnek, s ez bizony messze 
túlhaladta azt az ideális létszámot, 
amely esetében egy nevelő a leghaté
konyabban tud tevékenykedni. A ne
velést segítő feltételeink, eszközeink 
jónak mondhatók. Nevelőink havi 
szolgálati terv szerint dolgoznak, lép
csőzetesen kezdik a napi munkát. Ez a

gyakorlatban azt jelenti, hogy a válla
lat reggeli műszakkezdésétől az esti 
zárásig mindig van bent nevelő is. 
Szombaton és vasárnap ügyeletes ne
velők látják el a szolgálatot. Nevelőink 
számára is adott lehetőség a többlet
munkaidő pénzbeü megváltása, azon
ban szívesebben élnek a szabadnapok 
igénybevételével.

— Már a kísérleti stádiumban része

sei voltunk a főfelügyelői, felügyelői 
rendszer kialakításának, mondhatom, 
nálunk igen jól bevált, jelenleg is zök
kenőmentes az őrség és a nevelés 
együttműködése.

Intézetünk nevelési továbbképző al
központként is működik. Évente meg
határozott óraszámban tartunk elő
adásokat a miskolci, nyíregyházi, 
debreceni és az egri intézetek ne
velőinek, főfelügyelőinek. Legutóbb 
néhány előadásra meghívtuk ezen te
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rületek hivatásos pártfogóit és bv. 
bíróit is.

A napi egyéni foglalkozásokon túl, 
az újhelyi nevelők felügyelete mel
lett 150 elítélt végzi az általános is
kola nyolc osztályát, 35 pedig a gim
názium első osztályát kezdte el az 
idei tanévben. A vállalat vezetőségé
vel karöltve szervezik a betanított 
munkások képzését, ebben az eszten
dőben megkezdik a szabász szakmun
kások képzését is.

Számos, úgynevezett iskolán kívüli 
oktatást is szerveznek az elítéltek szá
mára, amelyeket maguk a nevelők, a 
vállalat vezetői vagy más szolgálati 
ágak vezetői tartanak. Jó kapcsolataik 
vannak a városi tanáccsal, a helyi tu 
dományos ismeretteljesztő társulattal: 
ezek az intézmények ugyancsak szíve
sen küldenek előadókat a nevelők által 
szervezett foglalkozásokra.

A sokféle nevelői feladatok közül 
néhányat csak felsorolásszerűen emlí
tettünk meg, hosszasan lehetne még 
a névelői teendőket sorolni. Köztu
dott, hogy ma a nevelői munka a bün
tetésvégrehajtás egyik legalapvetőbb, 
legfontosabb tényezője. Éppen ezért 
csak sokoldalú felkészültséggel és pe
dagógusi hivatásérzettel lehet a köve
telményeknek eleget tenni.

Az intézet dolgozóinak jó  közér
zetéhez mindenképpen hozzájárul, 
hogy senkinek sincs megoldatlan la
kásgondja. Intézeti és vállalati közre
működéssel építenek lakásokat. A 
város vezetésével való jó együtt
működés révén a lakásellátás ko
rábban sem jelentett gondot.

A szociális ellátottságot illetően az 
egyik legjelentősebb tényező a köz- 
étkeztetés. A bv. intézet konyhá
já t az intézet dolgozóin kívül na
ponta igénybe vehetik a család
tagok és a nyugdíjasok is. Az intézet

ben a délutáni műszakban dolgozók 
meleg vacsorát is kaphatnak.

A szabad idő eltöltése sem okozhat 
gondot a dolgozóknak, mert Sárospa
takon és Balsán egy-egy hétvégi ház, 
Hajdúszoboszlón pedig egy szobabér
lemény segíti elő a gondtalan pihenést. 
Az utóbbi a szakszervezet kezelésé
ben van, egyhetes turnusokban, jobbá
ra a vállalat dolgozói pihennek itt.

Az intézet vezetése igyekszik gon
doskodni a büntetésvégrehajtási dolgo
zók és családtagjaik kulturális igényei
nek kielégítéséről is. A városban nincs 
mozi, ezért az intézet kultúrtermében 
minden héten a bv. dolgozók és csa
ládtagjaik számára (100—120 személy 
részvételével) filmvetítést tartanak. 
Szervezik a résztvevőket a társfegyve
res intézményekkel közösen rendezett 
politikai és szakmai tájékoztatókra is.

Mindezeken túl szólni kell még egy 
jelentős dologról, ami ugyan az eddig 
leírtakhoz képest egy kicsit „kilóg” a 
sorból, ugyanakkor jó  gyakorlati pél
dája a családtagokkal való törődésnek, 
gondoskodásnak, a társfegyveres testü
letekkel történő szociális együttműkö
désnek. Nevezetesen arról van szó, 
hogy az intézet kapuin belül, a válla
lathoz tartozóan működik egy hímző
üzemrész. Ide modern lyukszalag-ve
zérlésű hímzőgépsorokat vásároltak, s 
ezekkel a gépekkel a paplan- és párna
huzatokra dekoratív színes mintákat 
hímeznek, amelyek lényegesen meg
növelik az áru eladási értékét. Itt 
azonban nem elítéltek dolgoznak, ha
nem polgári alkalmazott asszonyok. 
Ezt a részleget — tekintettel a város 
kedvezőtlen elhelyezkedési lehetősé
geire — elsősorban a bévénél, azután 
a rendőrségen és a tűzoltóságon dolgo
zó férfiak feleségei számára rendezték 
be. Állandó, kényelmes munkahelyet 
és stabil jövedelmet biztosítva ezáltal 
számukra.
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Az intézet jelenleg minőségi átala
kulás előtt áll, amely gyakorlati vál
tozásokkal is jár majd a közeljövő
ben. Mint arról már szó esett, az inté
zetben eddig fegyház és börtön foko
zatú elítélteket helyeztek el, hamaro
san azonban csak fegyház fokozatú 
elítéltek lesznek az intézet lakói. 
Erről a következőket mondta az inté
zet parancsnoka.

— Ez a változás bizonyos előnyöket 
jelent a munkáltatás és a nevelés szem
pontjából. Történetesen nem lesznek 
rövid idős elítéltek, egyenletesebbé 
válhat a termelés szintje. A hosszabb 
ideig tartó  nevelés talán kedvezőbb 
hatással lesz az elítéltekre a szabadu
lásuk után.

Nem kell talán részleteznem, hogy 
némileg hátrányos lesz az őrzést ille
tően. Mindenesetre az intézet techni
kai adottságai, nem utolsósorban az ál
lomány felkészültsége lehetővé teszi 
ennek a feladatnak a maradéktalan 
végrehajtását.

Az elmúlt években a büntetésvég
rehajtás dolgozóinak számos új; vagy 
újszerű feladatot kellett megoldania. 
A korábbi időkhöz képest nehezebb 
az ország gazdasági helyzete, ebből 
adódóan a büntetésvégrehajtás anyagi 
eszközei is lényegesen szerényebbek 
lettek az utóbbi esztendőkben. Kisebb 
anyagi támogatással ugyan, de maga
sabb színvonalon kell elvégezni fel
adatainkat. A munkánk végzése során 
az eddigieknél nagyobb súlyt kell 
helyezni a szellemi erők kihasználá
sára.

A törvények és a kiadott utasítások 
egységes értelmezése, végrehajtása a 
büntetésvégrehajtási munkában dolgo
zók számára egyformán kötelező érvé
nyű. Azonban a törvények és az 
utasítások arra is lehetőséget adnak, 
hogy az egységes értelmezés és vég
rehajtás mellett, a helyi adottságokat 
és lehetőségeket maximálisan figye
lembe véve alkalmazzák őket. Sátor
aljaújhelyen ezt tették eddig is és te
szik jelenleg is.

Dóba Károly
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