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Ruhák „hadbiztosa”
(Beszélgetés Gulya Albert nyugállományú ezredessel)

Nem bévésnek készült, de közel har
minc évet töltött a büntetés-végrehajtás 
szolgálatában. Sárospataki diákként 
nem gondolta, hogy egyszer a magyar 
börtönök anyagi, technikai és ellátási 
ügyeiért lesz felelős.

Újpesti otthonában beszélgetve első 
kérdésem hozzá: mikor került először 
kapcsolatba a bűnnel?

— Felsőgagyon születtem, Észak-Magyar - 
országon, Szlovákia közelében, egy alig 
négyszáz lakosú kis településen. Vasút nél
küli, Isten háta mögötti falucska volt ez, 
messzi az ipari centrumoktól, Kassától, 
Miskolctól. Anyámtól hősies erőfeszítést 
követelt a két gyermek nevelése, apám 
három és fél esztendőt húzott le orosz 
hadifogságban, Kujbisevben.

Felhőtlen gyerekkorom volt a szegény
ség, a paraszti küszködések ellenére is. 
Tizenhárom éves voltam, amikor rádöb
bentem, hogy vannak rossz emberek is a 
világon. Egy felsőgagyi lakodalmon halál
eset történt: a menyegzős háznál megjelent 
egyik hívatlan vendéget a meghívottak 
egyike boroskancsóval úgy kupán vágta, 
hogy belehalt sérüléseibe. Ez az eset meg
döbbentett, elgondolkoztatott. Évekkel ké
sőbb a római katolikus templomból az 
oltári szentséget lopták el, homályos in
dokból, nem is pénzszerzési szándékkal: 
a kútba dobta a templomfosztogató, szin
tén falumbeli. Amúgy békésen együttélő 
közösség voltunk. Bosszú, viszály nem 
ütötte fel fejét a Bódva vidékén. Sáros
patakon tanultam, később Miskolcon vé
geztem ruhaipari technikumot.
— Hogyan került egy szabómester a hé

véhez?

— Sorkatonai szolgálatomat követően 
szakmai végzettségemnek megfelelően ru
haipari technikusként dolgoztam az egyik 
budapesti szövetkezetben, az EKISZ-nél. 
A bévé a Belügyminisztérium felügyelete 
alól 1963-ban az Igazságügyi Minisztéri
umhoz került át, s az átszervezéskor mun
katársakat kerestek. Mondhatni véletlenül, 
baráti tanácsra kerültem az anyagi és 
technikai osztályra, a ruházati csoporthoz, 
technikusi-előadói munkakörbe.
— Milyen érzés volt az akkori fiatalem

bernek a börtönök zárt világával meg
ismerkednie?

— Nyomasztó. Nem titkolom, súlyos ví
vódásokat éltem át, a második hónapban 
meg akartam szökni. Amikor először hal
lottam a börtönkörülményekről, az állo
mány munkafeltételeiről és a feladatokról, 
bizony gondolkodóba estem, ennyiféle ten
nivalót tisztességgel ellátni egyáltalában 
lehetséges-e? Az osztály fő feladata volt 
a hivatásos állomány és a fogvatartottak 
ellátásának irányítása, a felügyelet ellen
őrzése, az élelmezés, ruházat, elhelyezés, 
szállítás, hírbiztosítás, fegyverzettechnika,
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a vezetékes és vezeték nélküli hírösszeköt
tetések kérdése, egyszóval minden. Azért 
maradtam mégis, mert bíztam a képessé
geimben,^ már kezdetben is sok, segítő
kész, önzetlen kolléga vett körül.
— Az EKISZ-nél, gondolom, fogalma 

sem volt arról, milyen egyenruhát 
viselnek az őrök. A rabokról adott 
volt a kép: csíkos mintázatú rabru
hában gubbasztanak a rácsok mögött.

—- A csíkos rabruhát pályám első har
madában eltörölték, az Emberi Jogok Eu
rópai Egyezménye alapján. Valamennyi, 
az elítélteket megkülönböztető jelzést 
megszüntettek. A ruházatba nyomtatott, 
ormótlan R betűt például. Elég baj az, 
ha valaki bekerül, miért büntessük még 
a fegyencruhával is. Gondolja el, milyen 
sérülést okoz a gyermeki léleknek, ha 
csíkos göncben pillantja meg az apját.

Feladatkörömbe tartozott a fogvatar- 
tottak alsó és felső ruházata, a lábbelik 
beszerzése, tárolása, kiadása, börtönökbe 
történő szétosztása, valamint a felhaszná
lás szabályosságának ellenőrzése. A bévés 
kollégáknak KTSZ-nél méretre készíttet
tünk ruhákat.
— Hány ingre, nadrágra volt gondja? 

Hány céggel, ruhagyárral állt kap
csolatban?

— Pályám kezdetén 14-15 ezer elítéltre 
varrattunk. Ebben az időben a börtönru
házat jelentős részét a büntetés-végrehaj
tás a saját költségvetési, úgynevezett házi 
üzemeiben gyártotta. Több száz külső cég
nek adtam le az anyagmegrendeléseket. 
Volt olyan év, hogy csak ingből százezer 
darabot szereztünk be.
— Lehet, hogy a hatvanas, hetvenes évek

ben kevesebben ültek a rácsok mögött, 
ám abban biztos vagyok, pénz akkor 
is kevés volt.

— A pénzügyi korlátok miatt a norma 
szerinti ellátást csak nagyarányú erőfe
szítéssel tudtuk megvalósítani. Selejtezési 
korlátozást vezettünk be, számos takaré
kossági szempontot írtunk elő. Egyébként 
a szociális feltételek több intézményben 
rendkívül elszomorítóak voltak. Folyóvíz

nélküli vécék, küblirendszer. Folyóvizet 
még a személyi állomány sem használha
tott egyes helyeken.
— Mit tart legnagyobb sikerének?
— Összegezhetem. Azt, hogy tevékenysé
gem alatt a büntetés-végrehajtás gazdál
kodásában a működést veszélyeztető, a 
testületet kompromittáló szabálytalanság 
nem fordult elő. A gazdálkodási folyama
tokat a szabályoknak, előírásoknak meg
felelően működtettük a hivatásos állomány 
és a fogvatartottak ellátására. Mindezt 
persze csak jó műszaki szakgárdával, csa
patmunkában lehetett elérni.

* * *
Gulya Albert büntetés-végrehajtási 

szolgálatában több beosztást töltött be, 
1991-ig volt az anyagi és technikai osztály 
munkatársa főelőadói, alosztályvezetői, 
osztályvezető-helyettesi, majd osztályve
zetői munkakörben. Közben felsőfokú vég
zettséget szerzett, pályázat útján az ellen
őrzési főosztálynak lett a vezetője. Innen 
ment nyugdíjba 1992. június elsejével.

A korrekt emberi, munkaköri kapcso
latok híve volt mindig, s bár nem hiva
tástudatból került a óévéhez, pályáját 
mégis maximális hivatástudattal járta vé
gig. S ez nem paradoxon. Tisztesség, szor
galom kérdése. A ruhaipari technikusból 
„börtöncentrikus” személy lett saját meg
fogalmazása szerint, aki az intézetek mű
ködőképességére áldozta fel ereje, értelme 
javát, s még az európai normák bevezetése 
előtt sokat tett a magyar börtönviszonyok 
javításáért.

Arra a kérdésemre, hogy milyen volt 
a viszonya az elítéltekhez, Gulya Albert 
töprengve válaszol.
— A közvetlenségem miatt megkedveltek 
a fogvatartottak. Volt olyan, hogy a kinti 
műhelyellenőrzések során munkaruhába 
öltöztem, noha ez szabálytalanságnak mi
nősült, s a civil ruhám a szekrényben 
hagytam. Amikor körutam véget ért, a 
ruhám kivasalva várt, az elítélt brigádve
zető ilyen szavakkal fogadott: „Főhadnagy 
úr, én az Ön ruházatát szabadulásom 
után is térítésmentesen kivasalom!"



KÖZELKÉP

Vagy egy másik eset. Székesfehérvárott 
működött egy konfekcióüzem, a szabásza
tot én hoztam létre. Dolgozott ott egy 
feltűnően szerény, hallgatag férfi: fogva- 
tartott lelkész. Ez az ember évek múlva 
levelet írt a börtönparancsnokságnak, 
amelyben az ottani humánus bánásmódot 
köszönte meg.

De ne legyen ez szentimentális cikk, 
nem szívesen beszélek ezekről — zárja le 
közlendőit az ezredes, mire témát váltunk.
— Ma, 1992-ben vállalná-e az anyagi 

és technikai osztály irányítását?
— Igen. De jó is lenne ezzel a szakmai 
tapasztalattal és huszonhat éves fejjel újra 
felvételre jelentkezni a hévénél. De hát 
az idő eljárt felettem, majd mások csinál
ják tovább, amit elkezdtem. Pályám alatt 
intézeteink jelentős minőségi változáson 
mentek át, biztató fejlődési utat járt be 
a magyar büntetés-végrehajtás. A bévés 
állomány zöme jól felkészült szakember. 
Többet, jobbat produkálva megyünk előre. 
A belső ellenőrzési rendszer jó működ
tetésének a jövőben is kulcs-szerepet tu
lajdonítok. S ne feledje, a szabad tár
sadalom mind nagyobb terheket ró a bün
tetés-végrehajtásra. A személyi állományt 
fel kell készíteni az újszerű helyzetre. A 
demokráciában való helytállásra.
— Végezetül, ezredes úr, egy hagyomá

nyos kérdést engedjen meg! Milyen 
érzés, hogy reggelente nem ébreszti 
a vekker? Mi a kedvenc időtöltése, 
a hobbija?

— „Friss” nyugdíjas bévésként igen jó a 
közérzetem, csak éppen nem tudom el
hinni, hogy ez már végleges állapot. Mint
ha csak szabadságon lennék. Szokatlan ez 
az egész. Ha a bévé vezetése is úgy látja, 
hogy igény lenne a munkámra — én 
bármikor a rendelkezésükre állok.

Különösebb hobbim nincs, telkem van, 
kertet művelek, tekézni járok, barátokkal 
beszélgetek. Amikor nagyon magamban 
vagyok, gyakran leemelem József Attila 
kötetét és olvasom nemcsak a verseit, 
hanem valamelyik tanulmánykötetet, ame
lyik róla szól. Középiskolai tanárom sze
rettette meg velem életreszólóan.

A polchoz lép, s mintegy szavait iga
zolandó, leemeli a napok alatt elfogyott, 
könyvcsemegének számító Nagyon fá j  kö
tetet József Attila betegségéről, szanató
riumi tesztjeiről.

Belelapozok a borsos árú, négyszázki- 
lencven forintos kiadványba és jóleső érzés 
tölt el, nemcsak a bévés közeg, hanem a 
magyar kultúra teremt kapcsolatot közöt
tünk, itt és most, Budapesten.

A golyóstoll kisördöge még okvetet- 
lenkedik, kiprovokálja a búcsúzó kérdést 
a ruhák hadbiztosától: őmaga milyen öl
tönyökben jár? Konfekciósban — hunyorít 
rám Gulya Albert — jól formatervezett, 
s főleg kiváló minőségű anyagokból szabott 
öltönyökben.

Pardi Anna

Kriminálpolitikai reformtendenciák a kelet-európai orszá
gok büntetőjogában címmel 1992. május 27—31. között a 
németországi Buchenbachban nemzetközi szimpóziumra került 
sor a Freiburgi Max Planck Intézet igazgatói és munkatársai 
szervezésében. Magyarországot öten képviselték: dr. Békés 
ímre tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJTK, dr. Farkas 
Ákos egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem ÁJTK, dr. Király 
Tibor egyetemi tanár, akadémikus, dr. Nagy Ferenc tanszék- 
vezető egyetemi docens, JATE ÁJTK és dr. Pusztai László, 
az OKKrI igazgatója.


