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Kegyelet hősi halottainknak

1988. július 28-án, a Szegedi Fegyház és Börtön Alföldi Bútorgyárában keletke
zett tűz oltása közben hősi halált halt Kovács Hegedűs G ábor bv. őrnagy és Sza- 
lai Á rpád bv. alhadnagy — m unkatársaink, elvtársaink. Esküjükhöz híven életük 
utolsó pillanatáig teljesítették kötelességüket. A váratlanul kitört tűz szinte p illa
natok alatt lángtengerré változtatta a kárpitosüzem et, ahol Kovács Hegedűs G á
bor főművezetőként, Szalai Á rpád pedig főművezető-helyettesként dolgozott.

Egyikük sem törődött saját életével, testi épségével, hanem  önfeláldozóan 
irányították e rettenetes pillanatokban a személyi állom ány és a fogvatartottak 
mentését. M egpróbálták a lehetetlent, az elviselhetetlen hőség és füst ellenére is 
oltani a tüzet, fékezni terjedését, csökkenteni a károkat.

Igen nagy szerepük van abban, hogy az üzemrészben dolgozó több száz 
elítélt időben ki tudott m enekülni, és a természeti csapás — rajtuk kívül — csak 
egy fogvatartott halálát követelte. Az elszenvedett sérülések következtében, őrhe
lyükön lelték halálukat m indketten. Tettük, emberségük, hősies helytállásuk, a 
rendkívüli esemény kapcsán megm utatkozó szilárd jellem ük az egész személyi ál
lomány előtt példaértékű.

Kovács Hegedűs Gábor 1937. m árcius 7-én született Szegeden, egyszerű m un
káscsaládban. Szülei a becsülettel végzett m unka szeretetére nevelték gyermekei
ket. Általános iskoláit szülővárosában végezte, a vegyipari technikum ban meg
kezdett tanulm ányait betegség m iatt abbahagyta, és egy kárpitos ktsz-nél helyez
kedett el. Itt előbb ipari tanuló, m ajd kárpitos szakm unkás volt. Felgyógyulván 
folytatta tanulm ányait, és 1958-ban esti tagozaton leérettségizett. A katonai szol
gálat befejezése után 1960-ban kötött házasságot. Feleségével, Pocsay Erzsébettel 
boldog családi életet éltek, szeretetben, megértésben nevelték két gyermeküket. 
Kovács elvtárs 1972 januárjában  került az Alföldi Bútorgyárba kárpitos műveze
tőnek. Eredményes m unkája alapján  üzemvezetővé, 1976-tól pedig főművezetővé 
nevezték ki. 1972 októberében lett a büntetésvégrehajtás hivatásos állom ányú fő
törzsőrmestere.

1975— 1979 között — a m unka, a család, a gyerekek nevelése m ellett — elvé
gezte a Szegedi Juhász G yula Tanárképző Főiskola népm űvelés-pedagógia sza
kát. Itt szerzett ism ereteit jól hasznosította az elítéltek m unkára és fegyelemre ne
velésében. A szabad életre való felkészítésüket pedig m indig szívügyének tekin
tette.

Szorgalmas em ber volt, m indig lehetett rá számítani. Vezetői elismerték, be- 
psztottjai tisztelték, szerették. Többször tüntették ki kiváló szolgálatellátásáért, 
így m éltán volt büszke tu lajdonosa a Haza Szolgálatáért Érdem érem  bronz, 
ezüst, arany, valam int a Szolgálati Érdem érem  10 és 15 éves fokozatának.

Szalai Árpád  Budapesten született 1946. szeptem ber 16-án, többgyermekes 
m unkáscsaládból. Á ltalános iskoláit a fővárosban végezte, m ajd a Dunakeszi 
MÁV Járm űjavító M űhelyben szerzett 1961-ben asztalos szakképzettséget. A H a
tárőrségnél volt sorkatona, ahol is több kitüntetéssel ism erték el rátermettségét.
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Kovács H egedűs Gábor Szalai Árpád

1963-ban megnősült, és feleségével, Tóth Terézzel együtt Szegedre költözött. Egy 
gyermekük született.

Szalai elvtárs 1974 februárjában került az Alföldi Bútorgyárba művezető
nek. 1976-ban m int szakaszvezető lett hivatásos állom ányú. K itűnő eredménnyel 
végezte el a Faipari Szakközépiskolát, m ajd a bv. alapfokú iskolát. A szakmai, a 
büntetésvégrehajtási ismeretek m ellett törekedett politikai alapképzettséget is 
szerezni. Ezért végezte el a kétéves M arxista—Leninista Középiskolát.

1982-ben lett a kárpitosüzem  főművezető-helyettese. Tanulm ányait ekkor 
sem hagyta abba. Tudta, hogy csak akkor láthatja el feladatait még eredm énye
sebben, ha az ehhez szükséges tudnivalókat megszerzi. 1985-ben jó  eredménnyel 
fejezte be a BM Kun Béla Zászlósképző Iskolát. Szalai elvtárs magas szinten tett 
eleget szolgálati kötelességeinek. Az elítéltekkel szemben m indig határozott, kö
vetelm énytám asztó, de emellett emberséges és megértő volt. A m unkájukat nagy 
hozzáértéssel irányította.

Jó munkavégzését és fegyelmezett m agatartását több esetben elismerték. Kü
lönböző jutalm ak mellett kiérdem elte a Közbiztonsági Érem ezüst és arany, vala
mint a Szolgálati Érdem érem  10 éves fokozatát. M unkatársai szerették egyenes, 
közvetlen jellem éért, segítőkészségéért.

Kovács Hegedűs G ábor bv. őrnagyot és Szalai Á rpád bv. alhadnagyot a mi
niszter elvtárs az IM Büntetésvégrehajtás hősi halottjaivá nyilvánította. Felejthe
tetlen emlékű m unkatársainktól katonai tiszteletadás m ellett 1988. augusztus 
10-én vettünk végső búcsút.

Pongrácz Gusztáv
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In m em óriám  Lukács T ib o r  (1924— 1988)

Lukács T ibor kiem elkedő egyénisége 
volt a jogásztársadalom nak. É letútja 
izgalmas regény m egírására ad h a tn a  
alkalm at; tudom ányos m unkássága 
alap ján  pedig em lékkönyvet érdem el
ne. M erészségnek tűnhet vállalkozá
som, hogy ha vázlatosan is, m éltatni 
p róbálom  rendkívüli személyiségét.
Term észetesen a fo rdu la tokban  gazdag 
életút és életm ű ism ertetésébe nem  vá
gok bele: ehhez kicsi a látószögem , ha- 
lovány a toliam . Tanítványi tiszteletem  
és szeretetem  báto rít csupán  arra, hogy
— búcsúképpen — rögzítsem  szem é
lyével kapcsolatos néhány em lékem et.

Lukács T ibor életét a küzdelem  
kényszere kísérte végig, súlyos m eg
próbálta tások  elviselését követelve tő 
le. A szeszélyes ötvenes évek fizikai p á 
lyára szorította, hajógyári m unkás volt.
Aztán évtizedeken át szolgálta p á ra t
lan akaraterővel az igazságszolgálta
tást. Tudásszom ja, erőfeszítései végül 
m eghozták gyüm ölcsüket. M agasra ju 
to tt a hivatali h ierarch iában . Főosztály-vezetői rangot, fő tanácsosi cím et kapott, 
érdem ei alap ján  pedig m agas kitüntetések b irtokosa lett.

Tevékeny, hasznos, kom m unista életet élt. Ügyszeretet, im ponáló  tájékozott
ság, szókim ondó szellemi szuverenitás jellem ezte. T agadhata tlanu l színes egyéni
ség volt, sistergett körü lö tte a levegő a nap  m inden órá jában . Sokat, gyorsan és a 
m inőségre figyelve dolgozott. A ktivitása betegsége idején sem  csökkent. Szabóné 
Nagy Teréz könyvéről az intenzív osztályon írt recenziót. M egindító, egyszer
sm ind m eghökkentő példájakén t a szakm ai szenvedélynek.

N yugdíjasként is folyvást dolgozott. H ivatali szobájában  végzett vele tú lte r
helt szíve. Nem  b írta  azt a tem pót, am it gazdája d iktált neki. Lukács T ibort haj
to tták  a m egújuló fe ladatok, m ozgatta az elégedetlenség, gyötörték az igazság
szolgáltatás gondjai. H evítő erővel foglalkoztatta a büntetésvégrehajtás szerte
ágazó problem atikája  is. K om olyan vette, nem  tek intette holm i szakm ai dísznek 
azokat az elveket és célokat, am elyeket a Bv. tvr., a büntetésvégrehajtási jog  dek
larált. Börtönügyi elkötelezettségét könyvek, tanu lm ányok  sora dokum entálja. 
M unkássága iránytű lehet a büntetésvégrehajtás jo bb ításán  fáradozók 
szám ára.

Ő ind íto tta  ú tjára  azt a k iadványsorozatot, am ely m ár tú lju to tt a 25. köteten 
is, felkeltve rangos külföldi könyvtárak érdeklődését. H atvanö töd ik  születésnap
já ra  közre akartuk  adni szakirodalm i tevékenységének bibliográfiáját. M ár nem 
örvendeztethetjük meg vele . . .

A lkotó szellemű vezető volt, fe ledhetetlen  főnök, kedves kolléga, m unkában 
m indig segítőkész barát. Szem élyében sokoldalú  igazságügyi szakem ber távozott 
el körünkből.

Dr. Szűk László


