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Segitő jogász
Beszélgetés a hetvenéves 

dr. Mészáros Józseffel
Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is 
aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vo
natkozó jogszabályok alkotásában. Ezer és ezer kilométer van 
mögötte, hóban, sárban, hőségben. Utak börtöntől börtönig, fegy- 
házig. Az elítélt kényszerű benntartózkodásának szinte minden 
pillanatát jogszabály és belső rendelkezés rögzíti. Ezeknek meg
születését jogászok csapatmunkája, nemegyszer heves, szemlélet
beli ütközése előzi meg. A kívülállónak száraznak tűnhet a jogsza
bályalkotó munkája. A valóságban azonban nem az: emberi sor
sok állnak mögötte.

Az ezer kilométerek fáradhatatlan, bé- 
vés vándorának először is a honnan kérdé
sét teszem fel Steindl Imre utca 8 szám alat
ti irodájában.

-  Kedves részlettel kezdem -  mondja. 
1957-ben kerültem a rendőrséghez. Két 
helyre voltam orvosilag alkalmas; katonai 
és rendőri pályára. Életem másképp alakul, 
ha a katonaságtól jön hamarabb a behívó. 
Somogy megyében, a jugoszláv határszél
re vonultam be, anagydobszai rendőrőrsre.

-  A leheletfinom irónia mit takar? Egy 
ambiciózus fiatalember előtt nyitva álla vi
lág, nemcsak két egyenruhás foglalkozás 
kínálkozik...

-  Én nagyon szerettem volna tanulni, de 
a gazdasági cseléd kilenc gyermeke közül 
egynek sem állt módjában. Hevesi születé
sű vagyok, a Tisza menti 6000 lakosú Pély- 
hez fűződnek első emlékeim. Tanyáról jár
tam iskolába, keserű nincstelenségben él

tünk. A humánum fénysugarát Törőcsik 
Mari édesapja jelentette, aki négy évig ta
nított. Sokat köszönhetek neki.

-  Miben volt oly kiváló Törőcsik tanító 
úr?

-  Magas követelményrendszer és ked
vesség jellemezte a tanító urat. Nem tudta 
elviselni, ha a diák nem tanul. A lazaságot 
nem tűrte. Igényes volt. A keze alól fegyel
mezett emberek kerültek ki. Tíz tanítványa 
került fegyveres testülethez 1945 után. Én 
a jó  tulajdonságai miatt nemcsak a tanító 
bácsit szerettem, hanem a tanulást is. Ám a 
gazdasági cseléd fiának csak álomként je 
lenhetett meg a gimnáziumi padsor. Törő
csik tanító úr sem tudott segíteni, pedig 
akart. Gazdasági cseléd lettem.

-  A művésznővel tartja a kapcsolatot?
-  A Kossuth-díj átadásakor hívtam fel 

telefonon, ez bizony régen volt.
Hevesből ugorjunk át a Dunántúlra.
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Nagydobsza, Besenyszög, Szigetvár, Drá- 
vafok, Siófok,Tab, tamási, Kaposvár -eg y  
ifjú rendőr életének állomásai. Drávafokon 
•már őrparancsnok, Tabon kapitányságve
zető.

-  Sokat költözött. Gondolom, hamaro
san nem is egyedül.

-  Bútorszállítás, hurcolkodás rendszere
sen előfordult. Huszonnégy évesen nősül
tem, az igali kapitányság vezetőjeként ismer
tem meg a feleségem, aki a járási főjegyzősé- 
gen adminisztrátorkodott. 1951-ben aztán 
vége lett a költözködősdinek, a Belügymi
nisztériumba helyeztek. Két évig dolgoztam 
igazságrendészeti vonalon. 1953-ban a párt
apparátusba kerültem. Kitüntetéssel elvégez
tem a tiszti iskolát, majd ajogi egyetemre irat-

H
 koztam be. Budapest főkapitányával, dr. Ko- 
pácsy Sándorral együtt jártunk oda, 1951 és 
1956 között. Én ötvenhét őszén fejeztem be 
tanulmányaimat, úgyhogy évekig nem vol
tam éves szabadságon. Csak munka és tanu
lás. Csak e kettőt ismertem. 1957-ben kerül

tem át a hévéhez politikai helyettesnek, ami
kor még domináns volt e funkció. Aztán rá
jöttek, semmi szükség erre. 1958-ban a neve
lési vonalra helyeztek át. A nevelési osztály, 
nevelési szolgálat egyik szervezője voltam.

-  Ón nagy megbecsülésnek örvend kol
légái körében, holott tudják, hithű kommu
nista. Az ötvenes években, kiemelt káder
ként milyen lelkiismerettel szemlélte a sú
lyosbodó elnyomást?

-  Igen, hithű kommunistának tartom 
magam. A tükörbe nyugodt arccal nézek. 
Én hittem a szocializmus nagy eszméiben. 
A belügyben nem volt rálátásom a vissza
élésekre. Nem az apparátusban, hanem a 
vidéki rokonságtól értesültem a feszültsé
gekről. A gazdasági cseléd, az én édes
apám, sokat panaszkodott. Öt hold földet 
kapott, aztán robotolt, de ’49-et követően 
lesöpörték az ő padlását is.

-  Mit mondott neki? Meg lehetett ma
gyarázni a személyi kultusz bizonyítvá
nyát?
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-  Biztattam, hogy ez csak átmenet, lesz 
még jobb. Nem javult semmi, csak súlyos
bodott Rákosi alatt. Ez történelem. Apám 
azt mondta egyszer, tudod, mi a hiba, fiam. 
Későn jött a Kádár János. Agitáltam én az 
öreget, de a téeszbe soha nem lépett be.

-  Ön viszont 1957-ben belépett az 
MSZMP-be.

-  Mégpedig meggyőződésből. Én sose 
felejtem el azt a pillanatot 1958 tavaszán, 
amikor életem első fekete diplomatatáská
ját átvehettem Garamvölgyi Vilmos vezér
őrnagytól, az Országos Rendőr-főkapi
tányság akkori vezetőjétől. A belügyi ve
zetés inspirált, hogy tanuljak jogásznak. 
Persze, nemcsak engem. Nyolcvanegy 
rendőrtiszt járt velem egyidőben a jogi 
egyetemre. Keményen megküzdöttem én 
azért az elegáns bőrtáskáért. A kegyetlen 
Farkas Mihállyal többször találkoztam a 
börtönben, feltéve neki akérdést: „Hogyan 
merte ezt és ezt elkövetni?" „Utasításra 
ment minden, Rákosi utasítására" -  vála
szolta.

-  Ezredes úr, térjünk át jogszabályalko
tói tevékenységére.

-  Ez egy csapatmunka. Jogszabályt 
egyetlen ember nem tud alkotni. Legfel
jebb a végén megszövegezni. A módosítá
sokra jelentkezik társadalmi igény, 
hosszan elő kell készülni nemcsak a jogá
szoknak, hanem orvosoknak, mérnökök
nek, pedagógusoknak, és sorolhatnám még 
a szakembereket. Jelenleg hat főből álló 
csapatom van, akikkel többek között a biz
tonsági szabályokon dolgozunk több inté
zet parancsnokával, a biztonsági szakem
berekkel történt számos megbeszélést kö
vetően. Hiába ötlünk ki egy jónak tartott 
megoldást, ha az elképzelésünk nem meg
oldható. A gyakorlati átültetés nem egysze
rű kérdés. Itt van például a szabadult elítél

tek utógondozása, az elítéltek munkáltatá
sa, rendelkezés az Európa Tanács ajánlása
ival egyezően. Ha viszont a szabadultnak 
nincs lakása, nincs munkaalkalma, mit 
oldottunk meg? Ha a megfelelő gazdasági, 
társadalmi háttér hiányzik, minden csak el
mélet marad.

-  Nem szomorú emiatt?
-  Nem. Bízom az ország helyzetének 

javulásában. Az utóbbi három évben na
gyot léptünk előre. Jogszabályainkat bár
melyik fejlett európai országnak be lehetne 
mutatni.

-  Hány nagy jogszabály alkotási perió
dust ért meg a büntetés-végrehajtásnál?

-  Hármat. 1958-tól ’65-ig a nevelési 
szolgálat megszervezése kötötte le energi
ánkat. Anyagi vonzataival együtt született 
meg 1965-ben a büntetés-végrehajtási sza
bályzat, utána a gyakorlati tapasztalatok 
összegzése kezdődött, s nyert értelmet az 
1966. évi 21. számú törvényerejű rendelet
tel. Ez már nem régi szemlélet alapján sza
bályozta a büntetés-végrehajtás feladatait. 
Az Igazságügyi Minisztérium, a bévé a hu
manizálás, a továbblépés módjait kereste, 
különösen az elítéltekkel való foglalkozás, 
azok jogainak biztosítása terén.

-  Simán vagy viharos körülmények kö
zött születtek-e a jogszabályok?

-  Szemléletbeli problémák sűrűn jelent
keztek, s mindig akadt néhány vihart kava
ró pont. Az 1979. évi 11 -es törvényerejű 
rendeletet megint csak nagyon várta már a 
szakma. Sok mindent meg is oldott. 
1992—93-ig annyi tapasztalat, változást 
igénylő probléma gyülemlett fel, amelyet 
magasszintű jogszabályba kellett foglalni. 
A régi módosítása az 1993-as XXXII. szá
mú törvénnyel következett be. A ’95-ben 
megjelent 107. számú törvény a büntetés
végrehajtás egész szervezetéről i s rendelke-



KÖZELKÉP

zik. Jelenleg az eljárási szabályozás előké
szítése folyik, azelítéltek elhelyezéséről, az 
ellátásról, a letétezésről s egyéb pénzügyi 
szabályokról. Így például, a külföldi fizető- 
eszköz őrzése, az igazgatás, nevelés, 
munkáltatás. A fogvatartottak fegyelmi 
szabályzata a napokban készült el. Nincs 
megállás. Az egyik munka lezárul, a másik 
elkezdődik. Nekünk is igazodnunk kell sok 
mindenhez, másoknak is hozzánk. A rend
őrségi fogda és a bévé, az ügyészség, a bíró
ság és a bévé közötti kapcsolatok szabá
lyozásának összhangban kell lennie. 
Eggyel számolni kell: minden 10-15 év kö
zötti időszakban alapvető módosításokat 
kell végrehajtani. Ez az Európába vezető út.

-  Tekintettel az ön gazdag múltjára, 
milyen tanácsot tudna adni vezetőinknek a 
gyakorlati politika útvesztőiben?

-  Más megközelítést például a nemze
tiségi és a cigánykérdésben. Amikor Drá- 
vasztárán éltem, szerbek, magyarok, hor- 
vátok közösségében semmi acsarkodás 
nem volt. Most mi szítja az ellentéteket? A 
másik: ugyanebben a községben létezett 
egy cigánynegyed, a vályogvető, földmű
ves, dolgozgató romáknak volt egy demok
ratikusan megválasztott vajdájuk. Nos, 
számukra ő volt az Isten. A rendőr előtt 
megemelték a kalapjukat, de tárgyalni csak 
a vajdával tárgyaltak. O tartott rendet. Ez az 
egész hagyományos rend felbomlott, pedig 
illene látnunk, hogy a cigány az államtól, az 
államhatalomtól nem tart, de tart az általa 
választott feljebbvalótól, elöljárótól.

-  Hogyan látja a jövőt, most nem a jog
szabályok oldaláról?

-  Nem vagyok nyugodt. Embermilliók 
a rendszerváltozás kárvallottjai. Sokan tar
tanak régi embertípusnak, amolyan kom- 
munisztikus kövületnek. Én nem hessege- 
tem el magamtól az új szeleket: De ez a faj

ta átalakulás nem sikerült. Az MSZP sora
iban sokat dolgozom a XII. kerületben. Ér
zékelem a sokfajta gondot. Egy gazdasági
lag jobban kiszámítható jövő kell. Nem él 
egy nép sem önmagának: okosabb partner- 
keresést, s az olyasfajta illúziókkal történő 
leszámolást, mint „az amerikaiak majd 
hoznak pénzt”, óhajtanék. Mert nem hoz
nak.

A Segítő Kezek, a büntetés-végrehajtá
si dolgozók alapítványa viszont pénzt hoz- 
visz, utalványoz az önhibájukon kívül ne
héz helyzetbe jutott aktív, illetve nehéz 
szociális körülmények közt élő nyugdíjas 
dolgozóknak.

Az alapítvány az alapító tagok által fel
ajánlott 750 ezer forintból jött létre. A ta
gok száma: 752. Az alapítvány kezelő szer
ve a 9 tagú kuratórium, amelynek elnöke 
dr. Mészáros József.

-  Ezredes úr, ezek szerint ön társadalmi 
munkás is?

Igen. Évtizedek óta szívesen csinálom. 
Jóleső érzés tudni, hogy segíthetek a rászo
rulóknak. Örülök, hogy a Segítő Kezek ala
pítvány kuratóriumában hozzájárultam 
több száz nehéz anyagi helyzetben lévő bé- 
vés és hozzátartozója segítéséhez. Büszke 
vagyok arra, munkatársaimmal elősegítet
tük, hogy 1996-ban hatvan szegény sorsú 
családból hatvan kisgyerek -  többen éle
tükben e lőször- üdülhetett. Jól használtuk 
fel a bévések és a szponzorok által befize
tett pénzt. Jóleső érzés segíteni a tanulmá
nyokat folytató bévés fiatalokat és hősi ha- 
lottaink gyerekeit. Van közöttük, aki a ta
nulás mellett országosan elismert sportoló. 
A büntetés-végrehajtás vezetői ehhez a 
munkához minden lehetséges támogatást 
megadnak.

Segítő jogásznak is lehetne tehát nevez
ni dr. Mészáros Józsefet, mivel bár ’82-ben



KÖZELKÉP

nyugdíjba vonult, de az 1992-től felerősö
dött, aktív törvénydömping cselekvő ré
szese lett. Az Országgyűlés által elfogadott 
két törvényben való részvétele büszkeség
gel tölti el.

-  Hogyan tovább?
-  Orvoslányom időnként megjegyzi, 

„ha apu nem érzi, hogy elfoglalt és szükség 
van rá, az neki betegség”. Igaza van. Ám az 
igénybevétel már fárasztó, csökkenteni 
kell.

Dr. Mészáros József eredményes pá
lyáján tíz kitüntetést kapott. Nem sorolja 
fel. Szerény. Fegyelmezett. A mások véle
ményének nagy tisztelője. A 48-as díszér
met emlegeti, a legkedvesebbet, amelyet a 
tiszti iskola befejezésekor kapott. 1953- 
ban.

Sikeres életre jó  visszagondolni. Ha az 
embernek van célja, s megdolgozik érte, 
nagy bánat nem érheti.

-  Volt-e kudarca?
-  Kettőt a nyilvánosság elé tárok. A jo 

gi egyetem befejezésekor -  a jobbak közt 
végeztem -  tanársegédnek hívtak, mentem 
is volna én szívesen, de a tanársegédi fize
tés még a századosi rendfokozatommal 
járónál is kevesebb volt. Feleség, két gyer
mek -  nem mehettem. A másik fiaskó: 
1963-ban bévés szakemberként kísérget- 
tem a sztálingrádi jogi egyetem egyik ad
junktusát, akivel nagyon összebarátkoz
tam. Nem az a begyepesedett kolléga volt, 
ó, egyáltalán nem. Felajánlotta nekem,

hozzásegít a kiutazásomhoz, a tudományos 
fokozat, így a kandidátusi megszerzéséhez. 
1964-ben, még januárban üzemi baleset 
ért, amely megakadályozott a tudományos 
álmok kergetésében. Szolgálati gépkocsi
val Pálhalmára tartottunk, amikor a duna
újvárosi kórházban ébredtem, kilenc he
lyen összetörve. Másfél évig voltam beteg. 
Kórház, utókezelés, 38 százalékos rok
kantsági fok. A sofőr meghalt. A hévéhez 
a régi beosztásban, az igazgatási osztály 
vezetőjeként jöttem vissza a betegállo
mányból. A tudományos fokozat elmaradt.

-  Hamar elröpiilnek az évek.
-  Hamar. Lányomat már említettem, a 

fiam technikus az Országos Rendőr-főka
pitányságon. Két unokám van. Mellettük 
még a Velencei-tó sima víztükre ad sok
sok örömet. Horgászom, ahol, amikor csak 
lehet.

-  A magányos vagy a csapatos pecázók 
közé tartozik?

-  Magányos hobbi ez. Sok horgásznak 
még a nevét sem tudom. Gárdonyban van 
telkünk, tizenkét évig építkeztünk, OTP- 
kölcsönnel, 30 négyzetméteres kis házunk 
van, nem csodapalotánk. Ma már ezt sem 
lehetne elérni a jövedelmekből -  sóhajt fel, 
veszi magához a fekete diplomatatáskáját, 
a táskát, amelyben annyi emléket, de egy
ben a jövő bévés jogszabálytervezeteit is 
cipeli. Dr. Mészáros József újabb tár
gyalásra siet.

Pardi Anna


