
INTÉZETEINK MÚLTJÁBÓL

A szegedi Csillagbörtön vázlatos 
története

Magyarországon Mária Terézia uralkodása alatt, a 18. század második felében 
merült fel egy országos fenyítő- és dologház létrehozásának gondolata. Ebben 
az időben a „tömlöcök” még egységes szabályozás nélkül, törvényhatóságon
ként külön-külön működtek, és a bánásmód, a foglyokkal való foglalkozás is 
eltérő volt.

Az uralkodónő — ismert okból — a halálbüntetés visszaszorítására töre
kedett, helyette az életfogytig vagy az igen hosszú ideig tartó szabadságvesztést 
kívánta előtérbe tolni. Ez utóbbi büntetés végrehajtására szolgált volna az az új 
típusú intézmény, amely megtorlás mellett szerepet szánt a munkáltatásnak is.

Kilenc évvel a császárnő kezdeményezése után, 1772. szeptember 4-én a 
Pozsony vármegyei Szempecz községben kezdett működni az első fenyítőház. 
De ez néhány év után alkalmatlannak bizonyult rendeltetésének betöltésére. 
Ekkor vetődött fel a javaslat, hogy a szegedi vár — némi átalakítás után — alkal
matos lenne erre a célra.

Az átalakítások elkészültével 1785-ben a férfi, 1790-ben pedig a női fegyen- 
ceket Szegedre szállították. Az elhelyezés a korabeli feljegyzések szerint is 
rossznak minősült. Zsúfolt, egészségtelen, nyirkos kazamaták, ahol gyakran 
nem lehetett elkülöníteni a férfiakat a nőktől, és akkor még nem volt szó az 
ápolásra szoruló betegek elhelyezéséről.

A fegyenceket vasra verve tartották, házimunkával, fonással, gyapjúfésülés
sel foglalkoztatták őket, de feladataik közé tartozott a vár tisztítása, a külön
böző földmunkák elvégzése, az épületek javítása, karbantartása. A legkemé
nyebb munka a hajóvontatás volt a Tiszán, a Maroson, időnként a Dunán; egy- 
egy út alatt a rabok tömege pusztult el. A kor szemléletére jellemző, hogy bár 
az intézet létrehozása után hamarosan kápolnát szenteltek fel a fegyencek szá
mára, a rabokat — egészen a 19. század elejéig — a város nagypiacán negyed
évente nyilvánosan megbotozták.

1793 novemberében francia hadifoglyok érkeztek a várba, akiket a közön
séges raboktól ugyan elkülönítve helyeztek el, de folyamatosan azokkal azonos 
munkára fogtak.

1803-ban az addigi tapasztalatok alapján új végrehajtási szabályzatot adtak ki. 
A munkáltatás kényszeren alapult. Aki a munkát megtagadta, azt először rábe
széléssel próbálták munkára bírni, majd egy-két napig kenyéren és vízen tartot
ták. Ha ez nem vezetett eredményre, akkor koplaltatással és korbácsolással 
kényszerítették munkára. A fegyenc olyan munkát volt köteles végezni, amilyet 
kijelöltek számára. A munka elvégzéséért pénzt kaptak, azzal önállóan rendel-
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keztek, ám az őrség feladata volt felügyelni arra, hogy Keresetüket el ne herdál
ják, pl. ne kártyázzanak pénzben.

Az anyagi ösztönzés — és szükség esetén a fizikai kényszer — melletti munkál
tatáson kívül gondot fordítottak a foglyok nevelésére is. Ez — a kor felfogásá
nak megfelelően — a vallásos életmód megkövetelését jelentette. Reggel és este 
a rabok közös ájtatosságon, vasárnaponként pedig istentiszteleten (misén, litá
nián) vettek részt. A római katolikusok negyedévente gyóntak és áldoztak, míg 
az evangélikusok számára háromhetenként hoztak lelkészt Vásárhelyről. (Szege
den ugyanis nem volt ekkor evangélikus lelkész.)

1806 novemberében újabb végrehajtási utasítást léptettek életbe. Ez abban 
jelölte meg a fényi tőház célját, hogy a foglyok a maguk javulására és mások 
üdvös példájára szenvedjenek. A munkakényszert úgy írta elő, hogy a mesterek 
és kézművesek lehetőleg dolgozzanak a szakmájukban, míg a többiek házimun
kát, favágást, vízhordást stb. végezzenek.

Mikor I. Ferenc elrendelte, hogy a nyilvános rend-, illetve csendháborítókat 
— polgári jogaiktól megfosztva — a szegedi várba kell deportálni, 1833-ban 600 
olasz fogoly érkezett a franciák helyére. Ezek különböző műhelyekben dolgoz
tak. Emléktárgyakat is készítettek és az eladásukból szerzett pénzen feljavít
hatták a hiányos, gyönge élelmezésüket. Énekkar szervezésére és működteté
sére is engedélyt kaptak. .

A város többször meg akart szabadulni az olasz foglyoktól, de a kormányhoz 
intézett beadványokra senki sem reagált. Az ügyet az 1839/1840-es országgyű
lés is kivizsgálta, de Deák Ferenc kérésére Bach — mondván, hogy nem politikai 
foglyokról, hanem javíthatatlan rendzavarokról van szó -  megtagadta szabadon 
bocsátásukat.

A szabadságharc idején Kossuth Lajos Szegedre utazott, többek között azért, 
hogy, mint levélben írta „valamit csináljak az olasz deportáltakkal, kiknek őr
zésére naponként 900 nemzetőr vesztegettetik”1. Október 5-én a várba ment, 
és 480 olasz foglyot elengedett. Az olaszok egy része visszatért hazájába, mások 
pedig belépve az Olasz Légióba részt vettek a magyar szabadságharcban. Az 
olasz foglyok helyére 1848 decemberében a forradalmi kormány kb. 300 szerb, 
horvát, román hadifoglyot és politikai elítéltet záratott.

A szabadságharc bukása után az Alföldön megnövekedett a bűnözés, betyá
rok fosztogatták a lakosságot, elszaporodtak a rablógyilkosságok. 1869-ben 
gróf Ráday Gedeon kormánybiztos hajtóvadászatot indított a betyárok ellen. 
Székhelye a szegedi várban volt, ahol a statáriális bíróság által kiszabott számos 
halálbüntetést azonnal végre is hajtották. A szabadságvesztés-büntetések zömét 
is itt ülték le az elfogottak.

Az 1879. évi nagy tiszai árvíz elpusztította Szegedet. A börtön is olyan káro
kat szenvedett, hogy helyreállítása nem látszott célszerűnek. Az 1881. évi 
LVIII. te. elrendelte a várbörtön lebontását, egyben a szegedi királyi törvény
szék polgári és büntető osztálya, valamint egy kerületi börtön és fogház létesí
tésére 850 000.— forint fedezetet biztosított. Ennek alapján a megrongálódott 
börtönt Tisza Lajos királyi biztos lebontatta. A régi épületeggyüttesből csu-

1 Kossuth L ajosl848-1849-ben, II. kötet.Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén Bp.,
1952. 77. oldal
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pán az 1751-ben kialakított Mária Terézia kaput hagyták meg, amely jelenleg 
is a Várkertben áll.

Az új börtön építését -  Wagner Gyula tervei alapján -  1883-ban kezdték 
meg a mai Szeged-Rókus városrészben, az egykori katonai gyakorlótéren, a 
Mars téren(jelenleg Marx tér). 1884. októberében megtörtént a műszaki átadás, 
1885 január 1-jén pedig már meg is kezdte a működését az új Országos Börtön. 
A Mars térre néző főépületben helyezték el a királyi törvényszék termeit. Az 
épülettömb közepén álló csillag alakú építmény miatt az intézményt Csillag 
börtönnek nevezte el a lakosság. A börtön befogadóképessége a körülmények
nek megfelelően változott: az igények alapján 500, 1000, de időnként ennél is 
több elítéltet helyeztek itt el. 1906-ban a királyi törvényszék elköltözött. A 
megüresedett, Mars térre néző szárnyba költöztek a börtönirodák, a nagy tár
gyalótermet kápolnává alakították, és kórházat is szerveztek.

1890. május 1-jén a Vasas Szentpéter utca 17-19. sz. alatti épületben kezd
te meg működését az államfogház, amely a Csillagbörtön igazgatása alá tarto
zott. Párbajvétség, politikai bűncselekmény miatt elítéltek töltötték itt — cse
kély szabadságelvonással járó — büntetésüket.

Az új intézményt a kor kiemelkedő személyiségei is meglátogatták, tanulmá
nyozták.

1891. április 4-én -  Kernéndy Nándor és Gárdonyi Géza társaságában -  
Jókai Mór látogatta meg a börtönt. Utána a Tisza szállóba ment egy kiállítás 
megnyitójára. Este ugyanitt felolvasást tartott, majd az ezt követő vacsorán a 
következőket mondotta: „Ma tisztelt barátaimnak szíves kalauzolásából két in
tézményt néztem meg: a kisdedóvodát és a Csillag-börtönt. A Csillag-börtönnek 
800 tanítványa van, a kisdedóvodának 80. . . Ha a kisdedóvodába többen jár
nak, kevesebben kerülnek a börtönbe. . . Hadd legyen olyan palotája a kisded
óvodásnak, mint a Csillag-börtönnek.”2

A Jókait kisérő Gárdonyi Géza előbb ismerte meg az államfogházat, mint a 
csillagot, mert 1890 augusztusában párbajvétség miatt 14 napot töltött ott. 
Benyomásai kedvezőek lehettek, mert alig egy héttel a Jókai látogatás után -  
szintén párbajvétség miatt -  30 napig újból annak vendégszeretetét élvezte.

1902-ben — a nagyváradi káptalanról írt cikke miatt — Ady Endre töltött öt 
napot az államfogházban.

A szegedi új országos börtönben -  továbbfejlesztve a korábbi elgondolásokat 
-  a rabokat három irányban foglalkoztatták. Cipész, asztalos, bognár, borbély, 
takács, pék és szakács munkakörökben, meg a gőzkonyhán és a kenderfeldolgo
zó üzemben. A foglalkoztatás célja az önállátás volh de az Igazságügyi Minisz
térium engedélyével a társhatóságok számára is végeztek némi munkát. Az ipa
rosok mellé jó kézügyességű, szakképzetlen elítélteket tettek, akik aztán vizs
gázhattak az adott szakmából. Olyan segédlevelet kaptak, mintha valamelyik 
kisiparosnál tanulták volna a szakmát.

A kisiparosok számára veszedelmes versenytárs volt az olcsó fegyencmunka, 
ezért harcoltak ellene. Ennek eredményeként az Igazságügyi Minisztérium meg
tiltotta a börtönben készült iparcikkek helybeli árusítását, és bejelentette, hogy

2 hátér László: Szeged irodalmi emlékhelyei Szeged, 1974. 70. oldal
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az ipari munkáltatásról áttérnek a mezőgazdasági foglalkoztatásra. Két — egy 
756 katasztrális holdas és egy 52 holdas — gazdaság került az Országos Börtön 
kezelésébe. Élelmiszert és rostkendert termeltek, ez utóbbiból készítették a 
rabruhát.

A valláserkölcsi nevelés mellett bevezették az iskolai oktatást is. Az analfa
bétákat írni, olvasni és számolni tanították. Az írástudókat, a jó kézügyesség
gel rendelkezőket meg tanonciskolába íratták.

A fogvatartottaknak börtönkönyvtárat hoztak létre, az olvasásra vasárnap 
délután szabadidőt is biztosítottak. A könyvtár köteteinek száma a századfor
dulón már meghaladta a helyi római katolikus tanítóképző könyvtárában ke
zelt könyvekét, mivel a fegyintézet a tanítóképzővel azonos összeget fordított 
könyvek beszerzésére évente. Magyar, német és román nyelvű regények, vallási 
művek, mesék, gazdasági, kertészeti és ipari ismereteket tartalmazó könyvek 
egyaránt megtalálhatók voltak a börtön könyvtárában. Jelentősen gyarapította 
az állományt egy művelt helyi kőműves-mester, Kovács István — ismeretterjesz
tő művekből álló — adománya.

Az első világháború befejezése és a Tanácsköztársaság leverése után igen so
kan — politikusok, írók, újságírók — töltötték itt politikai okokból kiszabott 
büntetésüket.

1941 augusztusától a megszállt Délvidékről folyamatosan szállították Sze
gedre a politikai foglyokat. Nem egyet halálra vagy hosszú szabadságvesztésre 
ítéltek, csupán néhányat engedtek szabadon a vizsgálat után. Az intézetbe zárt 
752 fogoly — közöttük 51 nő — közül 425-en elpusztultak a felszabadulásig. 
A rabokból szervezték meg a keleti frontra hurcolt 451., a 452. és a 453. sz. 
munkaszolgálatos századot.

Az intézmény a szabadultaknak a lehetőségekhez képest segítséget nyújtott. 
Az első kereset kézhezvételéig a parancsnokság segélyt folyósított a rászorulók
nak, mások a börtönben tanult kézműipar folytatásához szerszámokat kaptak, 
míg többeket a jótékonysági egyesületek, iparhatóságok támogattak. Sokan a 
szervezeteknek köszönhetik, hogy a szabad életben munkához sikerült jutniuk.

A háború után az új társadalmi rend a büntetésvégrehajtásban is változásokat 
hozott. A valláserkölcsi nevelést megszüntették, a kápolnát a felügyelet kultúr
termévé alakították. 1947-ben a megsemmisült könyvtár helyébe újat építettek. 
Az iskolai oktatást a megváltozott viszonyoknak megfelelően szervezték meg. 
A felügyelet műveltsége, képzettsége folyamatosan növekedett, ma már sok 
pedagógus jogász dolgozik a testületnél.

A régi asztalosműhelyből fejlődött ki a mai Délalföldi Bútorgyár, ahol sok 
elítélt dolgozik. A termelést mérnökök, közgazdászok irányítják. Az ipari és 
a mezőgazdasági munkáltatás különvált; az utóbbi — a Nagyfa határában lévő 
756 kát. hold gazdaság — előbb önálló bv-intézmény, majd az alkoholelvonó 
kezelés központja lett, jelenleg ismét átszervezés alatt áll.

A sok változás ellenére nem változott az eredeti cél, jelesül, hogy a — mai 
nevén — Szegedi Fegyház és Börtön a hosszú szabadságvesztést töltő elítéltek 
intézete legyen. Ma is ide szállítják az ország minden részéből a „nagyidős” ra
bokat. Jól felszerelt gyógyintézettel rendelkezvén más fegyintézetekből is szál
lítanak ide gyógykezelésre szorulókat.

Dr. Tóth Péter
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