
KÖZELKÉP

Fókuszban az Állampusztai Börtön

Tavaly múlt száz éve, hogy az Állampusztai Börtön elődje, a Kishartai Kirá
lyi Közvetítő Intézet megkezdte működését. Alapításának előzményeivel kapcso
latosan megemlítendő, hogy a 19. század első évtizedeiben a társadalmi haladá
sért vívott harc egyik kulcskérdése az igazságszolgáltatás reformja volt. A reform
kor vezető politikusai élharcosai voltak a büntető igazságszolgáltatás megrefor
málására irányuló törekvéseknek.

Az 1840. évi országgyűlés Deák Ferenc elnöklete alatt bizottságot hozott lét
re. Ez a bizottság 1843-ban olyan büntető törvénykönyvtervezetet terjesztett elő, 
amely gyökeres szakítást jelentett a feudális büntetőjoggal. Az 1843-as büntetőjo
gi és börtönügyi törvényjavaslatok ugyan nem kerültek szentesítésre, mégis rend
kívül jelentős hatásuk volt a magyar büntetőjogi és börtönügyi gondolkodás fej
lődésére; progresszív elveiket a bírói gyakorlat többé-kevésbé megvalósította.

A börtönügy területén jelentős változásokra csak az 1867-es kiegyezés után 
került sor. Az igazságszolgáltatás reformja ismét napirendre tűzte a büntetőjog 
kodifikációját, amely végül hosszas előkészítés után az 1878. évi V. törvénnyel el
fogadott büntetőtörvénykönyvet, az ún. Csemegi-kódexet eredményezte. A kó
dex a szabadságvesztés-büntetés végrehajtását illetően nem fogadta el az 1843-as 
börtönügyi javaslat álláspontját. A magánelzárás rendszere helyett az akkor Eu
rópában már általános fokozatos rendszert vezette be.

Az 1878. évi V. törvény megjelenését jelentős börtönépítési program követte. 
A meglevő fegyintézetek mellé a század végére újabb büntetésvégrehajtási intéze
tek létesültek, és a fokozatos rendszer szellemében kiépültek a közvetítő intéze
tek is. Elsőként 1883-ban Wágner Pál magánadományából létesült a Kishartai 
Közvetítő Intézet.

Wágner Pál szerelemféltésből elkövetett emberölés miatt kiszabott hosszú 
szabadságvesztés-büntetését a váci és az illavai fegyházakban töltötte. Az akkori 
börtönviszonyokról és az intézetekben folyó munkáltatási körülményekről szer
zett tapasztalatai minden bizonnyal nagymértékben befolyásolták abban, hogy 
szabadulása után röviddel bekövetkezett halálakor végrendeletében kishartai 
földbirtokát és annak felszerelését a magyar államra hagyományozta abból a cél
ból, hogy azon az Igazságügyi Minisztérium intézetet létesítsen az elítéltek föld
műves munkával történő foglalkoztatására.

Míg a később (1884-ben Vácott, 1889-ben Lipótváron) megnyílt közvetítő in
tézetek a helybeli fegyházakkal közös igazgatás alá tartoztak, addig a kishartai 
közvetítő intézet teljesen önálló intézményként működött.

A kishartai intézet házszabályai

A közvetítő intézetbe való áthelyezés, elszállítás stb. feltételeit jogszabályok 
rögzítették. Az akkori Btk. előírásai szerint azok a legalább háromévi fegyházra
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vagy börtönre ítéltek, akik büntetésük kétharmad részét kitöltötték és szorgal
muk, jó magaviseletük alapján „alapos reményt nyújtottak”, büntetésük hátrale
vő részének kitöltésére közvetítő intézetbe kerültek, „ahol szintén munkával fog
lalkoztatnak, de enyhébb bánásmódban részesülnek”.

Az életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéltet büntetése tizedik évének eltelte 
után adott feltételek megléte esetén közvetítő intézetbe lehetett szállítani. Az el
szállítás feltételeit egy 1884 márciusában kiadott igazságügy-miniszteri rendelet 
szabályozta, melyet minden börtönigazgató megkapott:

— A törvénynek erre a kedvezményére csakis olyan elítéltek voltak ajánlha
tók, „akik megbízhatóságuknak, önuralmuknak már félreismerhetetlen jeleit ad
ták”.

— Mivel jó magaviselet esetén az elítéltek a közvetítő intézetben bünteté
süknek egytizenketted részét töltötték, ezért csak azoknak a fogvatartottaknak az 
elszállítását javasolhatták, akik legalább hatévi szabadságvesztésre voltak ítélve 
és előreláthatólag ugyanennyi hónapot töltöttek a közvetítő intézetben.

— A kishartai intézetben az elítéltek mezőgazdasági munkát végeztek, ezért 
csak olyan elítéltek átszállítására tehettek javaslatot, akik „előéletüknél fogva 
földművelésre alkalmasak vagy értenek oly iparnemekhez (bognárság, ács-, ko
vácsmesterség), amelyek hasznosíthatók a mezőgazdaságban”.

— A közvetítő intézetbe való befogadásra egyénenként kellett javaslatot ké
szíteni, és mellékelni kellett az ajánlott egyén tulajdonságait, hajlamait, indulata
it kimerítő ismertetést, mert azok „a közvetítő intézet igazgatójának. . .  az illető 
egyénnel való bánásmódra nézve irányt adóul fognak szolgáltatni”.

A közvetítő intézetben ún. házszabályok voltak érvényben, melyeket fel kel
lett olvasni a letartóztatottak előtt, meg kellett nekik magyarázni és a megfelelő 
helyen ki kellett függeszteni. A házszabályok bevezetője hangsúlyozta, hogy a le
tartóztatottaknak nem szabad megfeledkezniük arról, hogy itt végeredményben a 
büntetésüket folytatják. Aki pedig az iránta megnyilvánuló bizalommal visszaél, 
az „újra fegyintézetbe szállíttatik, hol minden további kedvezménytől elesve a 
feltételes szabadon bocsátás reménye nélkül fogja kiszenvedni büntetésének hát
ralevő idejét”. A közvetítő intézet házszabálya szerint a fogoly köteles:

— a házirendhez, a kiadott rendeletekhez alkalmazkodni; az intézet igazga
tója, tisztjei, a felügyelők és a munkavezetők iránt feltétlen engedelmességgel vi
seltetni;

— intézeti ruhában járni;
— a munkára, melyre kirendeltetik, föltétien készséggel vállalkozni, munka

idő alatt odaadó szorgalommal, legjobb igyekezete szerint komolyan dolgozni.
Kérelmével, panaszával az igazgatóhoz fordulhatott a fogoly, de ezt a szán

dékát előbb jelentenie kellett a felügyelőnek. Csak a felügyelő által engedélyezett 
tárgyakat tarthatta magánál. Tilos volt készpénzt és más értékeket rejtegetni. Ön
kényesen semmit nem vásárolhatott. Tilos volt bármit kölcsönvenni vagy -adni, 
tilos volt ajándékozni, illetőleg ajándékot elfogadni és cserélni.

Az intézet területén megjelent idegenekkel, az intézet tagjainak családtagjai
val az elítélt nem érintkezhetett, őket nem szólíthatta meg. Rokonával is csak az 
igazgató engedélyével beszélhetett. Levelet is csak az igazgató engedélyével kap
hatott, küldhetett.

Köteles volt „testére, ruháira és egyéb holmijaira”, valamint az általa hasz
nált eszközökre, szerelvényekre kellő gondot fordítani. Az intézeti tárgyakban 
gondatlanságból, hanyagságból vagy szándékosan okozott kárt meg kellett téríte
nie. Társaival békességben Kellett élnie: egymás ingerlésétől, háborgatásától, va
lamint az önbíráskodástól tartózkodnia kellett.

38



Munkadíja egyharmadát „amennyiben azt hasznosabb célra” nem óhajtotta 
megtakarítani, pipadohány, szivar, vasárnaponként és (ünnepnaponként) fél liter 
bor vásárlására fordíthatta. Tilos volt az intézetben mindennemű játék, „pálinka- 
ivás, dohányrágás, bagózás”. Dohányzás csak szabadban, ahol tűzveszélytől tar
tani nem kellett, és csak mérsékelten volt megengedve.

A házszabályokban részletesen rögzítették hétköznapokra és a vasár-, illető
leg ünnepnapokra vonatkozó napirendet. Elgondolkodtató a közvetítő intézeti 
házszabályok utolsó pontjának néhány előírása is: „A közvetítő intézetben min
den fogolynak feladata és kötelessége jó magaviselet által a javulásába helyzett 
bizalmat megerősíteni. Ugyanezért elváratik a foglyoktól is, hogy minden netalá- 
ni szökéstől, vagy szökési kísérlettől, úgyszintén újabb büntetésre méltó cselek
mények jövendőbeli elkövetésére irányzott összebeszélésektől, s minden ilyen 
merényletek tervezgetésétől még gondolatban is tartózkodjanak. S ha netalán 
nem várva mégis akadnának közöttük oly rövidlátók s erkölcsileg annyira ingata
gok és gyarlók, kik ily merényleteket kivinni szándékoznának, ezeket merényle
tük kivitelében lebeszéléssel és minden tehető módon annál is inkább akadályoz
zák meg, mert mindazok, akikről kitudódik, hogy arról tudomással bírtak és azt 
meghiúsítani vagy idejekorán feljelenteni elmulasztották, ugyanazon sorban ré- 
szesíttetnek, mint azok, akik a merényletet megkísérelték vagy elkövették.”

10 év alatt 100 hektáron 1000 fogoly

Az első foglyok szállítására az alapítás utáni évben, 1884 nyarán került sor. 
Lipótvárról 3, Szamosújvárról 4, Munkácsról 2 foglyot küldtek. Megjegyzendő, 
hogy a közvetítő intézetbe áthelyezett fegyenceket a szabályok szerint foglyoknak 
nevezték. Az intézet tisztviselője volt az igazgató, a tiszti írnok és a főfelügyelő, 
az őri feladatokat hat ember látta el.

A foglyok elhelyezésére három egyforma nagyságú épület szolgált, melyek
ben összesen 80 férőhely volt. Az első szállítás után viszonylag rövid idő alatt 
megtörtént a benépesítés. Az épületek nem voltak körülkerítve, berendezésük lé
nyegesen különbözött a fegyház, a börtön, illetve a fogház szokott berendezésé
től. A hálótermekbe üvegajtó vezetett, a folyosó ablakain nem volt rács. A háló
termekben éjszaka csak a gyalogmunkát végző, közös brigádban dolgozó foglyok 
tartózkodtak, az állattenyésztésben dolgozók az állattartási épületek megfelelő 
helyiségeiben voltak elhelyezve. Az állatok gondozására, a béres munkákra be
osztott foglyokra sem terjedt ki az állandó őri felügyelet.

Az élelmezés a fegyintézeti étlapok és szabályok szerint történt azzal a kü
lönbséggel, hogy a nehezebb munka miatt naponként nem kétszer, hanem há
romszor volt étkezés és a kenyéradag nem 84 dkg, hanem 1 kg volt.

Az akkor hatályos Btk. szerint a közvetítő intézetben letartóztatott foglyokat 
jó magaviselet, szorgalom esetén kérelmükre, valamint a felügyelő bizottság ja
vaslatára az Igazságügyi Minisztérium feltételes szabadságra bocsáthatta, ha 
büntetésük háromnegyed részét, az életfogytiglanra ítéltek pedig 15 évet már ki
töltöttek.

Az intézet fennállásának első tíz éve alatt 1066 foglyot fogadott be. 292 ma
gyar holdon, azaz 105 hektáron folyt a munka. Az intézet célja az volt, hogy na
gyobbrészt földműves és napszámos elítélteket újra hozzászoktassa a földműves 
munkához és szorgalmas gazdálkodásra oktassa. A téli időszakban viszont csak 
igen szűk keretek között lehetett mezőgazdasági jellegű ipari munkával foglal
koztatni a foglyokat. Ilyenkor részben saját szükségletre, részben eladásra vessző
kosarakat és szalmalábtörlőket fontak.
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Kisharta alapításától számítva több mint 35 éven keresztül működött közve
títő intézetként. A viszonylag hosszúnak mondható működés ellenére a börtön
ügyi szakemberek körében többen bírálták. Gedeon Emil például A szabadság- 
vesztés végrehajtásának reformkérdései és az ezekből fakadó új büntetőrendszer 
című munkájában a következőket írja: „a kishartai közvetítő intézet még a kis 
magyar börtönügynél sem képez számottevő intézményt”. Mivel a letartóztatottak 
túlnyomó többsége a földműveléssel foglalkozók köréből kerül ki, az intézet kis 
területe miatt az alapvető cél — a földműves munkához való ismételt hozzászok- 
tatás — szempontjából csak hézagpótlásul szolgálhat. Nagyobb befogadó képes
ségű és nagyobb területtel rendelkező intézet létrehozására van szükség.

Noha az ezekben a sürgető észrevételekben megfogalmazottak figyelemre 
méltó problémákat, gondokat feszegettek, a századfordulót megelőző és követő 
években a magyar börtönügynek a rabmunkáltatás új alapra helyezése érdekében 
tett erőfeszítéseit mégis egy progresszív folyamat jó kezdetének kell minősiteni.

Kitérőként érdemes megemlíteni, hogy az 1885. évi római börtönügyi kong
resszus kezdeményezte a földműves elítéltekre vonatkozóan a rabmunkáltatás át
alakítását. Ezt követően több országban valósították meg a mezőgazdasági, illet
ve a szabadban végzett rabmunkának egyes nemeit (talajjavítás, útépítés stb.). 
Ausztriában 1886-ban vizet szabályoztak, Németországban talajt javítottak, vala
mint erdei és mezőgazdasági munkát végeztek az elítéltek. Svájcban 1891-ben 
mezőgazdasági rabmunkatelep létesült.

Nálunk, összhangban az európai törekvésekkel, már jóval a római kongresz- 
szus előtt, az 1843-as büntetőjogi törvényjavaslat tárgyalásakor indítványozták 
ún. dolgozó gyarmatok felállítását — államilag kijelölendő pusztákon. 1871 óta a 
lipótvári, 1884 óta a váci és kishartai közvetítő intézetekben folytattak mezőgaz
dasági munkáltatást.

Az 1905-ös budapesti börtönügyi kongresszus határozata szerint szabadban 
folyó munkára olyan letartóztatottat lehet beosztani, akinek Ítélete egy évnél 
hosszabb, de tíz évnél rövidebb, és aki legalább hat hónapot magánelzárásban ki
töltött. A határozat szerint mezőgazdasági munkára azokat a foglyokat lehet be
osztani:

Fokozatos rendszer és földművelés

Állampuszta egykor
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Felülnézetből az Állampusztai Börtön

— akik elítélésük előtt földművesek voltak és jó magaviseletét tanúsítottak;
— akik a szabad életben ugyan csavargók, koldusok, iszákosak voltak, de a 

magánelzárás alatt reményt nyújtottak a javulásra;
— végezetül, akik gyönge szervezetűek voltak, akiknek a tüdejük meg volt 

támadva.
Természetesen nem kevesen voltak azok, akik aggályukat fejezték ki az „el

kerített területen kívül folytatott” rabmunkával szemben, mert az „gyöngíti a fe
gyelmet, provokálja a szökési kísérleteket, és az akadálytalan érintkezés folytán 
növeli a kölcsönös rontás veszélyét”. Ezt a véleményt tények is alátámasztják. Pl. 
az 1927—1929 között eltelt három év alatt Vácról, Szegedről, Haltáról 50 fegyenc 
szökött meg, ebből 40 külső munkából ment el. Nem minden indok nélkül egyre 
erősebb lett az az igény, hogy kellő szelekcióra van szükség, mielőtt a szabadban 
végzendő rabmunkát engedélyezik. Korántsem elég tehát általános irányelveket 
felállítani, szigorúan meghatározott feltételekhez kell kötni a mezőgazdasági 
munkavégzést.

A közvetítő intézetek elsorvadása

Az említett gondok, problémák ellenére a fokozatos rendszer egyik legpozi
tívabb eleme, a közvetítő intézet, a század elején kielégítően működött. A felmé
rések szerint a közvetítő intézetből szabadult elítéltek visszaesési aránya kb. 20% 
körül mozgott, míg az egyéb büntetésvégrehajtási intézetből szabadultak aránya 
elérte az 50%-ot. Ennek ellenére a húszas-harmincas években a közvetítő intéze
tek elsorvadtak. Egy részük az első világháborút követően került ki a magyar 
büntetésvégrehajtás rendszeréből. A legnagyobb közvetítő intézetet — a kisharta- 
it — az igazságügyi kormányzat 1919-ben — a földműves munkára alkalmas el
ítéltek fegyház- és börtönbüntetésének végrehajtására — országos büntetőintézet
té alakította át.

Az 1930-as években már csak a váci fegyház és a márianosztrai országos női 
letartóztatási intézet mellett működött közvetítő intézet. A mezőgazdasági mun
kának az elítéltek mind nagyobb körére való kiterjesztése ezt az intézményt álli-
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tólag feleslegessé tette. Anélkül, hogy megszüntetésüket jogilag kimondták volna, 
a közvetítő intézetek gyakorlatilag elhaltak.

A mezőgazdasági rabmunka elterjedéséhez hozzájárult az a körülmény is, 
hogy munkaeszközök és vállalkozók hiányában ipari munka a fegyházakban 
csak korlátozott mértékben volt folytatható, ugyanakkor rendkívüli nehézségek
be ütközött a büntetőintézetek élelmezése, pontosabban ellátása a szükséges 
nyers termékekkel. 1919 után, amikor a hartai közvetítő intézetből országos bün
tetőintézet lett, a földműves rabmunkát fokozatosan több ezer holdra terjesztet
ték ki. Hartán a kincstári tulajdonban levő ingatlan ekkor csak 233 kát. h. volt. 
1920-ban bérbe vették Mikla-pusztát, 1926-ban a Bojár-pusztai birtokot, majd 
1928-ban megvásárolták Bőrtelek-pusztát, 1931-ben Miklát; a rabgazdaság terü
lete így 3679 kát. h., azaz 2117 hektár lett.

A terület növelésével párhuzamosan sor került az intézet működéséhez köz
vetlenül és közvetve szükséges létesítmények bővítésére. Rabmunkaerővel épült 
fel az emeletes iskola, meg két lakás — a tanító és a lelkész részére. A harmincas 
évek elején pedig új zárkákat, munkatermeket, őri lakásokat emeltek. A bővítés 
eredményeként az intézet befogadóképessége 430 főre nőtt, ebből mintegy 400 
ember végzett gazdasági munkát. Az intézet rabgazdaságában az akkori környe
zethez viszonyítva jó színvonalú gazdálkodás folyt, melynél a belső ellátás bizto
sítása mellett a rabmunka-jövedelem fokozására esett a fő hangsúly.

A második világháború idején az intézet munkájában, a gazdálkodásban 
egyre több nehézség jelentkezett. Az őrök egy részét 1944 őszén behívták katonai 
szolgálatra, a szovjet csapatok közeledtével az intézet akkori vezetőjének utasítá
sára Állampusztát kiürítették. Az őrök és az elitéltek az állatállománnyal együtt 
Dunántúlra indultak, ahonnan folyamatosan megszöktek. Állampuszta 1944. no
vember 2-án szabadult fel.

Az Állampusztai Országos Büntetőintézet

A felszabadulást követően a büntetésvégrehajtás tevékenysége a népi de
mokrácia jogelveivel összhangban fejlődve új tartalmat kapott. 1945—1950 kö
zött több jelentős intézkedés történt a demokratikus elvekkel összeférhetetlen 
végrehajtási szabályok megszüntetésére.

1944. december 23-án az Ideiglenes Nemzeti Kormány megválasztása után 
megkezdődött az egyes minisztériumok, köztük az Igazságügyi Minisztérium 
szervezése. Az Igazságügyi Minisztériumon belül a büntetésvégrehajtási intézetek 
irányítására létrejött a Börtönügyi Osztály.

A büntetésvégrehajtási rendszer formájának viszonylagos változatlansága el
lenére a végrehajtás jellege és tartalma alapvetően más lett. Meghatározták az el
ítélteknek adható kedvezményeket, kezdtek nagyobb figyelmet fordítani elhelye
zésükre, az élelmezési normák meghatározására, az egészségügyi ellátásra. Az 
1947-ben megjelent miniszteri rendelet kimondta, hogy „a letartóztatott bármine
mű bántalmazása, vagy vele szemben testi fenyítés alkalmazása szigorúan tilos”.

A felszabadulás után az intézetben lassan indult meg az élet. 1945 tavaszán 
elkezdődtek a mezőgazdasági munkák, melyben részt vettek az őrség hozzátarto
zói is. Elítéltek ekkor még nem voltak. Először internáltak érkeztek, azok végez
ték az aktuális mezőgazdasági munkákat. Csak 1946-ban kezdődött meg az elítél
tek szállítása, köztük többen voltak olyanok, akik már a felszabadulás előtt is itt 
töltötték büntetésüket, és annak folytatására önként jelentkeztek.

A felszabadulást követő években a gazdaság területe átmenetileg csökkent. 
Ekkortájt a gazdaságban a növénytermesztésen belül búzát, kukoricát, cukorré
pát, repcét, ricinust és dohányt termesztettek. Az állattenyésztésre — külterjes
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körülmények között — a magyar szürke marha-, a sertés- és juhtartás volt a jel
lemző.

Az adott időszak új, nemcsak a munkáltatás szempontjából lényeges rendel
kezései között kell megemlíteni a 12.780/1948. (XII. 21.) Korm. sz. rendeletet, 
amely az igazságügy-miniszter főfelügyelete alatt a letartóztató intézetek mellett 
működő ipari és mezőgazdasági üzemeket állami vállalatokká szervezte. Ennek 
nyomán 1948 májusában kezdődött meg a letartóztatottak szocialista jellegű 
munkáltatásának kialakítása. 1949 márciusában a büntetésvégrehajtási intézetek 
mellett működő termelő üzemeket két önálló — ipari és mezőgazdasági — válla
latba tömörítették. Állampuszta az Igazságügyi Mezőgazdasági Vállalat üzem
egységeként a tervgazdálkodás általános szabályai szerint folytatta működését.

Később mind az intézetet, mind a gazdaságot érintően nagyarányú fejlesztés 
kezdődött. Elítéltszállások, a személyi állomány részére lakások, különböző ren
deltetésű mezőgazdasági épületek létesültek, bővült az elektromos hálózat, ki
épültek az akkori igényeknek megfelelő legfontosabb közművek (vízellátás, 
szennyvíztisztítás).

Áz Állampusztai Országos Büntetőintézet befogadóképessége a korábbi idő
szakhoz viszonyítva jelentősen megnőtt; a férfiak mellett elítélt nők elhelyezésére 
is sor került.

A számottevő változások érintették a gazdaságot is. Az Igazságügyi Mező- 
gazdasági Vállalat megszűnése után 1951-ben Állampusztai Igazságügyi Gazda
ság néven önálló vállalat alapíttatott. A tagosítások eredményeként az ötvenes 
évek elején a gazdaság területe mintegy 3500 hektárra nőtt.

A szektás és dogmatikus szemlélet büntetőpolitikát eltorzító hatása az inté
zetet sem kerülte el. Előfordultak törvénysértések, eluralkodott az elítéltekkel 
szembeni durva, embertelen bánásmód. Emiatt az azokért alapvetően felelős sze
mélyek — köztük az intézet parancsnoka is — súlyos felelősségre vonásban ré
szesültek.

Az intézet felszabadulás utáni történetében mindenképpen 1956 volt a leg
kedvezőtlenebb esztendő. Tavasszal a jeges ár hosszú időn keresztül veszélyeztet
te az intézetet. A gazdaság területén hosszú védőgátat építettek, az állatállomány 
egy részét más mezőgazdasági intézetekbe szállították. Áz 1956-os októberi ellen- 
forradalom idején az elítéltek ebből az intézetből is eltávoztak. Súlyos gondot je
lentett az állatállomány ellátása, a legszükségesebb munkák elvégzése. Ez utób
biakat, valamint az állatok etetését az őrség, a polgári alkalmazottak, a hozzátar
tozók és a környékről bejáró polgári személyek végezték.

ötvenhattól napjainkig

Az ellenforradalom leverése után fokozatosan megkezdődött az elítéltek 
szállítása, illetve a törvénytelenül szabadult elítéltek egy része büntetésének kitöl
tésére önként jelentkezett. 1957-ben megszűnt a női elítéltek befogadása, áz inté
zetben büntetésüket töltő nőket Nagyfára szállították.

Az ellenforradalom utáni időszakban a szabadságvesztés-büntetés végrehaj
tásával kapcsolatosan kiemelkedő jelentőségű volt az elítéltek kategorizálásáról 
szóló 103/1958. számú BM-IM Legfőbb Ügyészi közös utasítás, valamint a sza
badságvesztés-büntetés végrehajtásáról rendelkező 8/1959. számú BM-utasítás 
megjelenése. Ezt követően az intézetben is végrehajtották az elítéltek belső kate
gorizálását és a hivatkozott utasítás végrehajtására kiadott országos parancsnoki 
parancs alapján az elítéltek nevelésének, belső életének irányítására 1959-ben új 
szolgálati ág — a nevelési szolgálat — került felállításra.
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Az azóta eltelt alig több mint negyedszázad az intézet történetében majd- 
csaknem az egyenes vonalú fejlődés időszaka volt. Az útkeresés, a szocialista 
büntetésvégrehajtás fejlődését elősegítő intézkedések gyakorlati bevezetése mel
lett az értetlenség köntösében még kísértett a „múlt”. A személyi állománynak 
döntő — a változásra fogékony — része nemcsak érezte, hanem értette is, hogy 
az 1966. évi 21. számú, majd az 1979. évi 11. számú tvr., valamint a végrehajtá
sukra kiadott — a büntetésvégrehajtás célját, fő tartalmát és rendszerét meghatá
rozó — jogszabályok a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának jogi feltéte
leit, hatékony eszközét jelentik; következésképpen szorgalmas munkával, jó szol
gálatellátással sokat fáradozott, s fáradozik ma is azok egyre magasabb színvona
lú végrehajtásán.

Ebben az időszakban az intézet életének egyik jelentős állomása volt az el
ítéltek foglalkoztatásának új alapokra helyezése. Korábban az élőmunkára ala
pozott hagyományos mezőgazdasági termelés idényszerűsége miatt az elítéltek 
nagy része több hónapon keresztül nem végzett munkát. Az akkor több alkalom
mal megkísérelt, úgynevezett „téli foglalkoztatás” sem jelentett megoldást. A hat
vanas évek közepén megkezdődött ültetvény — (leginkább szőlő és gyümölcs) te
lepítés azt eredményezte, hogy az intézetben folyamatosabb, kiegyensúlyozot
tabb lett az elítéltek foglalkoztatása.

Az intézet fejlődését meghatározó másik fontos lépés a Solti Állami Gazda
ság 1974. január 1-én történt átvétele volt. Ezzel a működési terület jelentősen 
bővült, a korábbinak közel háromszorosára nőtt, és ma meghaladja a 12 500 hek
tárt. Az Állampusztai Börtön — ami a működési területet illeti — a magyar bün
tetésvégrehajtás legnagyobb kiterjedésű intézménye. A Solti Állami Gazdaság át
vétele nem csupán egyszerű átcsatolást, mérlegbeolvasztást és területnövekedést 
eredményezett, hanem olyan fejlődési szakasz kezdetét jelentette, melyben a 
megújulás 1974 óta — az egyre szigorodó gazdasági feltételek miatt változó dina
mikával ugyan, de — folyamatosan tart. Központi forrásból biztosított pénzesz
közök felhasználásával új szálláskörlet épült Solt-Nagymajorban. A minden 
szempontból elavult korhányi körlet megszűnte után megkezdődött a miklai szál
lások bővítése.

Folyamatban van Solton egy új szállás építése, Miklán a fürdő felújítása, va
lamint Állampusztán a vízellátás korszerűsítésének előkészítése. Várható, hogy 
1985-ben a vezeték nélküli hírösszeköttetésben is kedvező változás történik. 
Ugyanebben az időszakban két környező községben — Solton és Hartán — a ko
rábbi nyomasztó lakásgondok megoldása érdekében több mint 50 szolgálati la
kás építésére került sor.

A tárgyi feltételek javulása, párosulva egyéb feltételekkel, a büntetésvégre
hajtási munka tartalmi színvonalának emelkedését eredményezte. Hosszabb-rö- 
videbb ideig tartó kísérletezés és adaptáció után a hetvenes évek végétől mindhá
rom körleten — Állampusztán, Solton és Miklán — beindult az elítéltek jelenleg 
továbbfejlesztés alatt álló öntevékeny szervezete. A bevezetett új módszerek, az 
irányítás korszerűsítése kedvezőbb keretet ad a szakmai munkához.

Az Állampusztai Célgazdaság az elmúlt évtizedben nemcsak a közvetlen 
környezet, hanem Bács-Kiskun megye egyik legnagyobb gazdasága lett. A terme
lés szerkezete alkalmazkodott a foglalkoztatási feladatok megvalósításához. A jó 
technikai felszereltség, az adottságokhoz, illetve a célkitűzésekhez igazodó tech
nológia alkalmazása azt jelenti, hogy az Állampusztai Célgazdaság nemcsak a 
termelés szerkezetét, hanem az elért eredményeket illetően is jó helyen áll a me
gyei mezőgazdasági nagyüzemeinek sorában. Az utóbbi négy év átlagában hektá
ronként elért 5,3 tonna búzát, 7,8 tonna kukoricát és közel 3 tonna napraforgót 
tisztes eedménynek kell minősíteni. Nem kis erőfeszítést tesznek évről évre a gaz
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daság szakemberei a hústermelés, illetve a vágóállat-értékesítés növelése érdeké
ben.

Azt nem lehet mondani, hogy az utóbbi három év időjárása — beleértve az 
elmúlt telet is — kegyes volt hozzánk. Sajnos ez — egyéb tényezőkkel párosulva 
— már évek óta nem kis nehézségeket jelent, főként a szőlő- és gyümölcstermesz
tésben.

A jelenlegi körülmények, a fokozatosan szigorodó közgazdasági feltételek 
szükségessé teszik, hogy mind a foglalkoztatás szerkezetében, mind a mezőgaz
dasági alaptevékenységben megújulás következzék be, és ez átlagos időjárás ese
tén az utóbbi évekénél magasabb nyereség elérésében realizálódjon.

Az utóbbi 25 év nemcsak a tárgyi feltételekben, a működési terület nagysá
gában, a szervezetben, a szakmai munkában, hanem a személyi állomány szolgá
lati és életkörülményeiben is jelentős változásokat hozott. A személyi állomány 
döntő részét kitevő őrségnél és a célgazdasági termelésirányítóknál a szolgálat
ban töltött idő az év egy részében ugyan még meghaladja az előírt mértéket, de a 
300 órát túlszárnyaló szolgálat, a kora reggeltől sötétedésig történő munkáltatás 
már a nyári időszakban is a múlté.

Az életkörülmények alakulásában az évenkénti rendszeres illetményemelé
sen felül igen nagy szerepe van az egyéb juttatásoknak (pl. illetményföld, szolgá
lati lakás) az állomány anyagi-erkölcsi megbecsülésében. Nem kis eredmény, 
hogy intézményünkhöz felvett új munkatársainknak, ha kérik, azonnal vagy rö
vid időn belül szolgálati lakást tudunk biztosítani. Az arra rászoruló és érdemes 
dolgozók magánerős lakásépítését úgy az intézet, mint a célgazdaság jelentős 
mértékben támogatja. A nálunk dolgozó 35 év alatti fiatalok közül minden ötö
dik magánerőből épít lakást a környéken lévő községben, településen.

Sajátos helyzetünkkel függ össze, hogy az intézet működési területén lévő 
kis lélekszámú településeken lakók életkörülményeit befolyásoló infrastruktúra 
(vegyesboltok, különböző szolgáltatási egységek, gázcseretelep, tüzelőolaj-kiszol
gálás,, közlekedés stb.) alakítása közvetlenül is figyelmet érdemlő feladatunk. 
Szorosan vett szakmai tennivalók mellett munkánknak ez is — egy és nem is je
lentéktelen — része.

*

Az intézet fennállása óta eltelt száz esztendő bővelkedett eseményekben. 
Többször kellett újrakezdeni, változtatni, másként csinálni. Intézetünk életében a 
legjelentősebb változás negyven évvel ezelőtt, hazánk felszabadulásával kezdő
dött. Annak ellenére, hogy az eltelt négy évtizednek is voltak nehéz időszakai, ta
lán nem túlzás az a megállapítás, hogy az Állampusztai Börtön mint a magyar 
büntetésvégrehajtás intézményrendszerének egyik sajátos egysége, a felszabadu
lástól napjainkig, rendeltetéséhez híven segítette a szocialista büntetésvégrehaj
tást. Az elkövetkezendő időszakban Állampuszta feladata a fejlett szocialista tár
sadalom büntetésvégrehajtásának növekvő színvonalú szolgálata.

Palotás Miklós
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