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Deák Ferenc István

Ajánló

A Csillagbörtön 130 éve a köz szolgálatában. (Szerk. Nagy István.) Szeged, 
2015, Szegedi Fegyház és Börtön. 260 oldal.
A Szegedi Fegyház és Börtön átadásának 130. évfordulója alkalmából emlékün-
nepséget rendeztek az intézet dísztermében.  Az ünnepség folyamán bemutatták 
„A Csillagbörtön a köz szolgálatában” című kötetet.

A kiadvány tartalma hat fejezetből áll. Az első fejezet a történelmi előzmé-
nyeket, többek között a szegedi várbörtön működését idézi fel. A második fejezet 
1881-től 1989-ig követi nyomon a bv. intézet történetét. A harmadik fejezet az inté-
zet eseményeit a rendszerváltástól napjainkig tartalmazza. A negyedik anyagrész 
interjúk segítségével teszi érdekesebbé, színesebbé a könyvet. Ebben a fejezetben 
az intézet jelenlegi és volt vezetői, dolgozói, valamint civil segítők vallanak a 
Csillagbörtönhöz fűződő viszonyukról. Az ötödik, „Vezetők, hősök, példaképek” 
című fejezet számba veszi a szegedi bv. intézetek igazgatóit és parancsnokait a 
kezdetektől napjainkig, megemlékezik a börtön hősi halottairól, illetve megraj-
zolja néhány néhai tisztségviselő portréját. A hatodik, „Függelék” címet viselő 
fejezet dokumentumokat és írásemlékeket mutat be a 130 éves intézetről, sajtóhí-
rekből válogat, továbbá tartalmazza a felhasznált irodalom, illetve a felhasznált 
ábrák és képek jegyzékét.

A dr. Lőrincz József ajánlójával megjelent reprezentatív munka méltó mó-
don emlékezik meg a Szegedi Fegyház és Börtön 130 évéről, valamint a hazai 
börtönrendszerben betöltött szerepéről. A könyv megjelenését számos segítő 
közreműködése és Nagy István reintegrációs tiszt áldozatos szerkesztői munká-
ja tette lehetővé, személyében – Oláh Miklós után – úja kiváló krónikásra talált 
az intézet.

Életkeretek a börtönön innen és túl. Szubjektív reszocializációs esélyek. Szerk. 
Albert Fruzsina. Budapest, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szo-
ciológiai Intézet), 2015. 179 oldal. 
A Szubjektív reszocializációs esélyek című, 2011 és 2015 között zajlott OTKA-ku-
tatás a magyarországi fogvatartottak reintegrációjának lehetőségeit kívánta meg-
ismerni. A kiadvány a kutatás első eredményeit teszi közzé.

A tanulmánykötet első írása – szerzője Laki Ildikó – a hazai börtönrendszert, 
illetve a kutatásban szereplő intézetek (Baracska, Kecskemét, Pálhalma, Szeged, 
Szombathely, Tököl, Veszprém, Budapest Fegyház és Börtön) rövid történetét mu-
tatja be. Gál Levente tanulmánya azt vizsgálja, hogy a börtönből szabadultaknak 
mekkora esélye van a legális munkaerő-piacon elhelyezkedniük. Tóth Olga az 
első alkalommal végrehajtandó börtönbüntetésre ítélt férfi ak szociális hátterét, 
rizikótényezőit térképezi fel dolgozatában. Bíró Emese tanulmánya a fogvatar-


