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Egy bátor nő
Beszélgetés Marosvölgyi Györgyné 

vezető nevelővel
Archív kép 1969-ből. Az udvaron százötven fiatal fiú áll, s minden 

szem egy vékonyka, alacsony termetű, rövid hajú nőre irányul. Lát
ták már ezt az arcot pillanatokra feltűnni az intézet falai közt, azt 
hitték, az új adminisztrátor. De a parancsnoki dörgedelem a még 
nagyobb tiszteletről szónokolva nevelőként mutatja be. Marosvöl
gyi Györgynét, a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intéze
tének vezető nevelőjét annak idején őrmesterként talán az ország
ban elsőként nevezték a fiatal fiúk nevelőjének.

Egy másik, kicsinyített archív kép is 
feltűnik a kezdetekről; elítélt intéz hozzám 
kérdést a lépcsőfordulóban. Az első mon
dat után azt hittem, remeg a hangom. De 
nem remegett. Attól kezdve elfújták a lám
palázam.

-  Gondolta-e fiatal korában, hogy ne
velő lesz?

-  Nem, de mindig szerettem volna pe
dagógus lenni. Gyermekkori álmaim nagy 
kerülőkkel valósultak meg.

-M esélne  ezekről?
-  Kiskörén születtem, Heves megyé

ben. Ötéves koromig ott éltem, ám az első 
osztályt már Lőrincen végeztem. Szüleim 
megélhetést keresni Pestre költöztek. 
Anyám bátor nő volt, azokban a küzdel
mes, ötvenes években taxisofőr lett. Kertes 
házban laktunk albérlőként. Egyedüli 
gyermekként élveztem a szabadságot, az 
egyforma szociális körülmények közt élő 
emberek jóindulatát. Egy árny sötétíti az

-  A bemutatkozásnál, azon az emléke
zetes napon alig tudtam megszólalni a lám
paláztól. Zavart a katonásdi, a tisztelgés, 
nem tudtam, hogy a kezemmel, lábammal 
mit kezdjek. Gyakorolj a tükör előtt! -  ta
nácsolták némi iróniával a kolléganők.
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eszmélés aranykorát: szüleim rengeteget 
veszekedtek. Korán megtanultam, ha el
romlik egy házasság, jobb, ha pontot tesz
nek a végére a marakodó felek. Tizenöt 
éves lehettem, amikor a szüleim elváltak. 
Anyámmal a Baross utcába költöztünk, 
egy szoba-konyhás lakásba.

-  Hogy boldogult anyagilag két nő?
-  Nehezen. Anyámnak a megromlott 

látása miatt ott kellett hagynia a taxizást, a 
Húsgyárban helyezkedett el. Alumínium 
ládákban lúggal mosta a húst, a kezéről ál
landóan lejött a bőr. Az továbbtanulásra 
még Lőrincről jelentkeztem a Szent László 
Gimnáziumba. A humán tárgyak jobban 
vonzottak a reálismereteknél. Egy jellem
vonásom korán feltűnt: mindenkiből kisaj
toltam, kiszövegeltem, amit akartam. Be
lőled jó ügyvéd lenne -  mondogatták. In
kább tanár- vagy tanítónő -  gondoltam a 
szívem mélyén. Csakhogy az énekhez, 
rajzhoz semmi tehetséget nem éreztem.

Anyám betegsége megkérdőjelezte a 
gimnáziumot. Mikor leszek kenyérkereső? 
S akkor jött egy jelentős véletlen. Összefu
tottam az utcán egy volt osztálytársnőm
mel, aki örvendezve újságolta, hogy köz- 
gazdasági technikumba jár az Alkotmány 
utcába. Az a suli azonnal kenyeret ad, ha el
végzem, fordult meg agyamban a jövőkép, 
s elrohantam az igazgatóhoz. Ha a szaktár
gyakat be tudja pótolni és különbözetit 
tesz, mi átvesszük-biztatott. így változtat
tam iskolát. A Szent László Gimnázium 
olyan erős iskola volt, hogy még közepes 
átlaggal is jónak számítottam az Alkot
mány utcában.

Közben a magánélete a szerelem szín
foltjával gazdagodott. Megismerkedett a 
férjével, aki akkor rendőr volt. Az érettségi 
évében, 1961-ben Hegedűs Margitból Ma
rosvölgyi Györgyné lett. Amit soha nem

bánt meg. Jó házassága biztos hátteréül 
szolgált bévés pályafutásának.

De egyelőre még a Kenyérgyárban el
helyezkedő, havi 900-ért dolgozó telepi ad
minisztrátornál tartunk. Utána a Háztartási 
és Illatszerbolt Vállalat V. kerületi gép
könyvelésében vállal hat éven át munkát.

-  Hogy került Tökölre a: Ascota-gép- 
könyvelőnő?

-  A második véletlennek köszönhető
en. A lélekölő munka kikészített. Mindig 
az órát néztem, mikor lesz már vége az egy
hangú feladatoknak. Nem bírom tovább 
hangulatban várakoztam a buszra az egyik 
szürke hétköznapon, amikor a férjem volt 
munkatársával, a BRFK rendőrtisztjével 
találkoztam, akinek hogy vagytok kérdésé
re dőlt belőlem a panasz. A gépkönyvelést 
abbahagyom, nem kellene a BRFK-ra vala
ki? -  szögeztem neki a kérdést. Ott nem tud 
üresedést, válaszolta, de, menjünk ki a fér
jemmel a Nemzetközi Vásárra, egy másik 
volt kolléga nevelőtiszt Tökölön, hátha ő 
tud valamit tanácsolni. Mi az, hogy Tö
köl?! Az meg hol van? -  kerekedett el a sze
mem. Harminc kilométerre Budapesttől -  
informáltak. Na, az nekem nem kell. Én 
mindig két lépésre dolgoztam a lakásom
tól.

És megjelent lelki szemeim előtt egy 
nagy szürke fal, vaspántokkal szegeit ko
mor tölgyfaajtóval, ami mögött csíkos rab
ruhás gonosztevők gubbasztanak. Még- 
hogy én oda? El sem tudom képzelni. A fér
jem jobban értésükként nyugtatgatott: nem 
kell félned, Tököl egy több épületből álló, 
táborjellegű, fiataloknak szánt intézmény, 
nem olyan nyomasztó hely.

1968 nyarán létrejött egy egyéni szem
pontból jelentős találkozás Paulovits End
re nevelőtiszttel.

-  Annyi lelkesedéssel, oly csodálato
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san, élethűen ecsetelte Paulovits a tököli 
légkört, hogy ma is hálás vagyok optimista 
szavaiért. Igaz, hogy nevelőnő csak egy 
van, a lányoknál, ne is hangoztassam a ne
velői ábrándjaimat, egy a lényeg, kerüljek 
be a tököli állományba.

Valóban, a tököli személyzetist felke
resve a könyvelői státusz szóbeli megál
lapodásáig jutottunk el. Nem küldenek ki
kérőt a vállalatomhoz, hanem majd értesí
tenek, ha időszerű lesz.

Napok, hetek teltek el, nem jött semmi. 
Hiába kérdezgettem Paulovits Endrét, állt 
az ügy. Aztán mégis küldtek kikérőt. Re
pesve mondtam búcsút megunt gépköny- 
velőségemnek. Akkor jött a hidegzuhany. 
Ahogy felmondtam, másnap várt a tököli 
távirat: belső átszervezés miatt mégsem 
tudnak alkalmazni. Azért a rendőrség még
sem ilyen, hogy felelőtlen ígérgetéssel két 
szék közül a földre ülteti az álláskeresőt, 
bosszankodtam a férjem előtt. Paulovitsot 
felkeresve ő is csak ötölt-hatolt: a szigorú 
börtönparancsnok, Kardos Gyula mást 
vesz fel. Én meg amolyan szenvedélyes, 
pukkancs alkatként kitörtem; személyes 
kihallgatást kérek én ettől a Kardos Gyulá
tól. Elvégre meg nem ehet, legfeljebb ki
dob. Ez a merész, talpraesett ötlet juttatott 
be Tökölre.

-  Nem félt a parancsnoktól ismeretlen 
kérelmezőként?

-  Nem. Elmondtam: mindenképpen sé
relem ért, komolyabb cégnek gondoltam a 
büntetés-végrehajtást. Az én férjem is 
egyenruhás, náluk ilyen keresztbeszerve- 
zősdi nem fordulhat elő. A parancsnok el
magyarázta, hogy másképp akarta megolda
ni hoppon maradásomat, elnézést kérve fe
lajánlotta az őri státuszt, amihez nekem sem
mi kedvem nem volt. Egy hét múlva felküld 
a toronyba -  hasított belém - ,  fuccs a neve

lői álmoknak. Amelyekről, persze, hallgat
tam, mint a sír. Végül is felvettek könyvelő
nek. Ez a bátorság határozta meg a későbbi 
kapcsolatunkat Kardos Gyulával.

Marosvölgyi Györgyné tíz évig járt ki 
Pestről Tökölre dolgozni. Szürke falak és 
hatalmas ajtók ugyan nem voltak, de a nagy 
szigorúság, merev szabályzat próba elé ál
lította. Viszont soha nem nyomasztotta az 
unalom, örömmel töltötte el az épületek 
közti zöld területek látványa, séta, ügyinté
zés közben -  és soha nem nézte az órát, mi
kor lesz vége a munkaidőnek.

A szigorú dirinek volt egy szokása. Az 
intézet bemutatásakor szerette az újoncok 
véleményét hallgatni, szűzi szemmel hogy 
s mint nézik a benti dolgokat.

Kardos Gyula egyszer az ifjú könyvelő
nővel sétálva éppen az átadás előtt lévő, új 
iskolaépület mellett haladt el. Boldog lehet 
az, aki majd itt dolgozhat-tört ki a számok 
üdvöskéjéből a titkos'nevelői vágy. Tény
leg? -  nézett rá a parancsnok. Maga nevelő 
akar lenni? Maga olyan fiatal, úgyis elkül- 
denék a Számviteli Főiskolára. Mivel a stá
tusza még nincs rendezve, átirányíthatom a 
pedagógiai főiskolára.

-  O mondta ki, amit én kérni sem mer
tem -  ujjong fel még most is az emlék hatá
sára, a középkorú nevelőnő. -  Tökölön ak
kor 330 fiatalkorú elítélt volt, tizenkét ne
velő, egy női nevelő alkalmazásával. Kar
dos elmondta, mindig is szeretett volna 
még egy nőt felvenni nevelőnek. De nem 
ám a lányokhoz, hanem a fiatalkorú fiúk 
neveléséhez érzek kedvet -  leptem meg. 
Húsz kilóval voltam kevesebb akkoriban, 
pici, kefefrizurás törékeny nő győzködte a 
parancsnokot igazáról. Hát jó, nem bánom, 
de nagy baj lesz, ha maga nem állja meg a 
helyét -  adta be végül a derekát Kardos 
Gyula.
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Ezt a feladatot kiégetten nem lehet csinálni

Marosvölgyi Györgyné történe
lem-földrajz szakon felvételizett Szege
den. A kinevezése hamarabb érkezett meg, 
minthogy felvették volna a főiskolára.

Ezután már nem véletlenek szóltak be
le sorsába, hanem a helytállás, a bizalom 
kötelessége.

Végzi a főiskolát, s ’71-ben megszületik 
György fia, ’73-ban Gabriella nevű lánya. 
Férje ügyes ezermester. Kardos Gyula sze
rette, ha férj és feleség egy munkahelyen 
dolgozik. Meglátva a férjet, rábeszélte, hogy 
a bévés kötelékkel váltsa fel a rendőrit.

-  Férjem politechnikai szakkört veze
tett az elítélteknek, és egy korrekciós cso
portot irányító team tagjaként lett munkál
tató. Szépen munkára fogta a gyereket. A 
parancsnoknak igaza lett. Sokkal izgalma
sabb munkakörrel váltotta fel férjem a köz
lekedési rendőrit.

-A kko r  önök egyenruhás család...
-  Valahogy úgy... -  nevet beszélgető- 

partnerem elegáns gyöngysorral a nyakán, 
s az asztalon „pihenő” két klipsze sem 
mond ellen a ténynek.

-  Egyszer a parancsnok külföldi vendé
geknek bemutatva a tököli intézetet, meg
jegyezte, még a két gyerekünk is bévés 
lesz. Én a fiamra gondoltam ugyan, de a lá
nyom végez a rendőrtiszti főiskola bévé 
szakán.

Ami nem is csoda. Gabikát kislányként 
orvoshoz az intézetbe hozta be anyukája. A 
felnőtt, 19 éves Gabriella szociális ügyinté
zőként megszerette Tökölt. Idejön nevelő
nek, csak másik körletre.

Marosvölgyi Györgyné ’87-től a 15-ös 
és 14-es körleten volt csoportvezető neve
lő, ami a vezető nevelővel azonos beosztás. 
Most is két körleten, a 12-13-on, 80 elítélt 
közt ténykedik.

-  De nem esett szó még nagyon lénye
ges dolgokról. Vajon a parancsnok kedven
cét hogy fogadták a kollégák?

-  A férfi nevelők eltűrtek, mert a pa
rancsnok odavett. Őrmesteri rendfokozat
tal, képesítés nélkül szokatlan volt a kine
vezésem, mivel a másik nevelőnő jogot 
végzett. Ellendrukkerek nagy számban 
voltak, akik azon mesterkedtek, hogy ne le-
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gyek az elítéltek között, adminisztrálgas- 
sak csupán, írjam a bírói előterjesztéseket. 
Két műszakban dolgoztam, az őröket az őr
ségparancsnok igazította el, minket a neve
lési szolgálatvezető. Ma már ez is másképp 
van. Szóval, én a nevelésért égtem lázban. 
A fiúk sorsa nagyon megviselt. Míg a vál
tótársam, egy főhadnagy, dörgő hangon fe
gyelmezte a fiúkat, én női fi fikával, halk, de 
erélyes szóval tartottam be a rendet.

-  Fortéllyal, mondhatni.
-  Úgy van. Például több volt a kötelező 

gimnasztika a labdajátékoknál. Kijelentet
tem a csapatnak, amennyivel többször kell 
rájuk szólnom, annyival kevesebbet fociz
hatnak. Ez hatott. Amit ösztönösen jónak 
találtam, igazolták a tanulmányaim.

Egyszer a kinti légkör vizsgázott elég
telenre a bentihez képest. Gimnáziumi 
igazgatót hívtunk ki az intézetünkbe rend
hagyó irodalomóra megtartására. Petőfi, 
József Attila verssoraira varázslatos csend 
szállt a terembe, felcsillantak a szemboga
rak. Azon az estén bárba mentünk szóra
kozni baráti társasággal, s a kiélt arcok lát
tán undort és kontrasztot éreztem a gyere
kek tisztasága javára. Álljunk fel, közöltem 
a férjemmel, én itt tovább nem maradok.

-  Elnézést a kérdésért, nem lettek sze
relmesek magába néhányon? Mire kellett 
legjobban vigyáznia?

-  Nagyon kellett tartani magam, hogy 
még véletlenül se hozzanak összefüggésbe 
húszéves ifjúemberekkel. Nem három, ha
nem hat lépés volt a kötelező távolság. Plú
tói szerelmek persze fel-fellobbantak. Egy 
katonatiszt 18 éves, értelmes, Tökölre 
került könyvmoly fia verseket írt hozzám.

-  Akart-e majdnem harmincéves tököli 
pályafutása során az intézettől megválni?

-  Egyszer igen. De szerencsére nem si
került. Valamelyikünknek el kell menni az

intézetből -  döntöttünk tíz év után, a napi 
három óra utazgatásba belefáradva. Én 
nem hiányozhatok, menjen a férjem. Aztán 
úgy tűnt, én leszek a hűtlen fél. Komoly 
ajánlatot kaptam egy XIV. kerületi iskolá
tól. A parancsnok nem engedett el, arra hi
vatkozva, hogy nem ezt várja egy bévé kö
telékében pedagógiai főiskolát végzett ne
velőjétől. Nekem pedig anyámtól örökölve 
a lelkiismeretes, drukkos természetet, elég 
volt egy neheztelő szó a főnökeimtől, hogy 
maradjak.

A gordiuszi csomó 1978-ban egy szi- 
getszentmiklósi házvétellel oldódott meg. 
Végül a pesti lakás ment. Ma már mindket
ten örülnek a vidék csendjének a zűrös és 
zajos főváros helyett. A férj négy éve ment 
nyugdíjba. Olykor ő várja vacsorával haza 
a tiszthelyettesi iskolán nevelést oktató, fá
radt feleséget.

-  Nem veszett-e el a hőskor, az ifjúság 
múltán a nevelői munka harmata?

-  Ez olyan feladat, hogy kiégetten nem 
lehet csinálni. Én nem égtem ki. S állítom, 
hogy a Tökölön kezdő nevelők megtanul
ták a szakmát. Szigor megértéssel párosul
va, e kettős elv vezetett.

-  A politikai, társadalmi közeg megvál
tozott. A változások jótékony vagy ked
vezőtlen hullámai gyűrűznek-e be a zárt fa 
lak mögé?

-A nnak  idején a bévénél vonzóbb volt 
dolgozni már csak a magasabb jövedelem 
miatt is. Viszont megvalósult a merev, kö
tött légkörben nyitottabb jövőt álmodó ne
velő fantazmagóriáj: csoportos kimaradá
sokra, hajókirándulásra, a Miss Saigon be
mutatójára vihettük el a fiatalokat. Az új 
szabályok értelmében más lett a szemlélet- 
mód, jóval nyitottabbá vált az intézet. A 
legnehezebb korosztályt, a fiatalokat más
képp kell kezelni, a 32-es törvényt szem
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előtt tartva sok minden változott az elmúlt 
öt év alatt. Bár a vállalatokkal kötött szer
ződés 87-ben megszűnt, a kidolgozott ke
zelési program értelmében a fiatalok vá
laszthatnak az általános iskola befejezése 
vagy a szakmunkásképzés között.

Az elítélt humánus hangnemet igényel 
és kap, apró sérelmei megnyugtató ren
dezését. Az elítéltnek vannak választási le
hetőségei: ha fegyelmezett, több szabadsá
got kap.

A nyitás segíti a nevelő munkáját. A jó 
nevelő -  mindegy, hogy férfi vagy nő, fia
tal vagy öreg -  nem a tekintélyelvűségre, 
hanem a pedagógiai eszköztár eredmé
nyességére építhet.

Lassan többségben vannak a női neve
lők Tökölön. A vezető nevelő, Marosvöl
gyi Györgyné jövőre lesz ötvenöt éves. 
Igaz, hogy magas a vérnyomása, mégis 
fiatalos lendülettel kalauzol végig a kör
letén.

-  A férjem munkája -  állunk meg a zöld 
növényektől pompázó, üde biológiai (egy
kori) szakköri szobában, az egyik saroknál. 
A fiúk a színházban -  mutat a folyosón a tab
lóképek egyikére - ,  micsoda szabadság. Ré
gen Mikulást, karácsonyt sem ünnepelhet
tünk az intézetben. Két szaloncukrot kis fe
nyőággal titokban csempésztünk be, otthon 
fabrikálva, a csoportoknak kiosztogatva.

Fiatal fák hajladoznak a nyári napsütés
ben és zöld a gyep, ami mindig megigézi a 
nevelőnőt.

-  Tökölről már a sok zöld miatt se men
nék el. Hol van még egy ilyen intézet Ma
gyarországon? Magas vérnyomásom lett, az 
igaz, de abban a percben, hogy áthaladok e 
zöld gyepen, elfeledem a betegségem. Fia
talnak érzem magam.

Mint egykor, az udvaron, százötven fia
tal elítélt pillantásának kereszttüzében.

Pardi Anna


