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Koncepciók embere
Villanófényben Piskor István, a szombathelyi 

bv. intézet volt parancsnoka
Szombathely belvárosában, a patinás Szilay János utca 9. szám alat
ti házban nevelkedett az ötvenes évek legelején egy fiúgyermek. Kis 
barátja látogatását gyakran viszonozta a szomszédos, impozáns 
épületben. Bement a bíróság jelenlegi gépkocsibejárati ajtaján és 
máris a bévéparancsnok szolgálati lakásába érkezett Az iskolatár
sak pillantása olykor az ablakra esett, ahonnan rabruhás nők mo
noton sétáját láthatták. A börtön sétaudvarára nyílott kilátás.

A cipőgyári tűzőnő és a pamutipari 
bolyhozómester fia a börtön szomszédsá
gában nőtt fel, nem is sejtve, életének és pá
lyájának meghatározó tényezőit rejtik a fa
lak. A Szombathelyi Bv. Intézet ötvenöt 
évesen, 1996. október elsejével nyugállo
mányba vonult börtönparancsnokával .P is
kor Istvánnal, egy gazdag életút tapasztala
tairól beszélgetünk.

-  Kérdezzen -  jelenti ki készségesen a 
barna hajú, zömök termetű férfi. Türelme
sen váija, míg szusszanok egyet a három
órás vonatút fáradalmaitól. Mire előkerül a 
jegyzetfüzet, már mondja is.

-  Szóval, a kezdet érdekli? Az általános 
iskolát követően 1955-től a Nagy Lajos 
Gimnáziumba jártam. A reáltárgyak von
zottak. Megrázó élményt jelentett az ’56-os

B
l |  forradalom. Láttam, amikor október 24-én 
JA kiszabadították az elítélteket, főleg a köz- 
n  bűntényes nőket. A női nem dominált ak- 
11 koriban az osztrák határhoz közeli börtön- 
11 ben. A hölgyeket a közeli kollégiumban 
H  szállásolták el, ám hirtelen jött szabad éle

tükben annyi zaklatás érte őket, hogy 
visszaszállingóztak a biztonságot jelentő 
börtönbe. November 4-étől a bukás drámai 
fejezetét nyitotta meg a bíróság elé vonuló, 
és tartósan ott is maradó szovjet tank. Öt
venkilencben érettségiztem, de későn érő 
fajta lévén, szüleim választottak számomra 
pályát. Beírattak varrógépműszerész tanu
lónak. A műszerész képzettség mindig 
megélhetést jelent, gondolhatták. Hatvan
egyben szakvizsgát tettem, egy évig mű- 
szerészkedtem, de hamar rádöbbentem, 
hosszú távon ez nem megy. Tanulni szeret
nék.

-  Hol sikerült?
-  Kőszegről épp akkoriban költözött át 

Szombathelyre a Felsőfokú Tanítóképző. 
Ez 1962-ben volt. Három évig rendkívül jó 
kollektívában tanulhattam, a volt tanáraim
mal és a diáktársakkal azóta is rendszere
sen találkozgatunk. A hetvenes létszámból 
mindössze tizenkettő tartozott az erősebb 
nemhez. A pedagóguspálya elnőiesedése 
már akkor előre vetítette árnyékát.
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A későn érő Piskor István személyiség- 
jegyei ekkor kezdtek kialakulni: reális, 
szívós, szorgalmas. Volt nála okosabb, a 
művészlélek például háttal ült a sakktáblá
nak, úgy aratta győzelmeit. A nagy tehetsé
gű, ám elvont gondolkodású diáktárs fiata
lon meghalt.

-  Sikerült szülővárosában friss diplo
másként elhelyezkednie? A falu-város el
lentét kiéleződését élte az ország.

-  Nagy gond volt 1965-ben elhelyez
kednem. Szombathelyen erre nem is nyílt 
lehetőség. Huszonnyolc kilométerre, a sár
vári járásban lettem tanító. Ebben az évben 
nősültem.

Dióhéjban annyit közlünk e pályasza
kaszról, Piskor István egyévi beilleszkedé
si nehézségek után moziüzem-vezető gé
pész lett, jó  közösségi emberként sportköri 
elnök. A helyiek rokonszenvét elnyerte, de 
ő maga képtelennek bizonyult megküzdeni 
a falusi élet gyötrelmeivel. A primitív lét
feltételek, a komfort nélküli lakás, a füstös,

folyton, de alacsony hatásfokkal égő kály
ha, a vízvezeték hiánya arra késztette, hogy 
a negyedik (pecöli) évben már sűrűn be
utazzon Szombathelyre. Munkahelyet vál
toztatni.

-  Útjaim során összefutottam főiskolai 
marxista tanárommal, aki jól ismerte a bör
tönparancsnokot. Beszélt az új tendenciá
ról, hogy nevelőnek tanult pedagógusokat 
keres a bévé. Ez a tanárom említett egy me
güresedett álláslehetőséget. így kerültem 
1969-ben, augusztus 1-jén nevelői beosz
tásban, hadnagyként a büntetés-végrehaj
táshoz. Érdekességként: ezen a napon kez
dődött dr. Tari Ferenc bévés pályafutása is.

Piskor István zárt rezsimbe került, sok 
jó  szándékú őr közé, akik sokat segítettek 
neki a rácsok, záródó ajtók, a benti aura 
megszokásában.

-  Hogyan közelített nevelőként az el
ítéltekhez, akik olyannyira különböztek a 
pecöli nebulóktól?

-  Mint kívülről jött nevelő, sajátságo
sán közeledtem a rabokhoz. Rendkívül so
kat beszélgettem velük, beültem a zárkák
ba, érdeklődtem gondjaikról. Szerettem az 
embereket, de tudomásul kellett vennem a 
korlátozó büntetés-végrehajtási szabályo
kat is.

-  Például?
-  A  vezetékes rádióban csak szigorúan 

cenzúrázott adás mehetett. Sajtó csak a He
ti Híradó. Én egy 120 fős csoport 
kultúrfelelőseként szenvedtem a korlátok
tól. A kis csoportok híve voltam, nem a na
gyoké. Szigorított börtön voltunk, ültek ná
lunk életfogytosok, 8-15 évre elítéltek is. A 
jelenlegi 110 fős létszámmal szemben 300- 
350 férfi elítélt élt bent merev, zárt rend
szerben.

A kultúráért rajongó nevelőt nyolc év 
múltán, 1977-ben, őrségparancsnoknak
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nevezik ki. Szolgálatvezető lett a biztonsá
gi szakterületen. A külső-belső biztonság 
megteremtése, az előállítások, szállítások 
megszervezése a kulturális tennivalóktól 
messze eső terület. Csakhogy az MRBV- 
gyakorlatot sikeresen vezető nevelőre felfi
gyelt a parancsnokság, bekerült a káder
utánpótlási tervbe, így lett a biztonsági fel
adatok koordinátora.

-  Nem volt nehéz az átállás?
-  Szenvedtem én a más jellegű munká

tól eleget -  feleli. -  De a harminchat őrrel 
csakhamar kialakított jó kapcsolat segített. 
1978-ban nagy szakmai élményem volt, 
hogy a Karolina úti, három hónapos to
vábbképzésen ismert, markáns személyi
ségű parancsnokokkal együtt vehettem 
részt. Elfogadtak, pátyolgattak, mint gó
lyát. Ekkorra már a Juhász Gyula Tanár
képző Főiskolát is elvégeztem, ahol szintén 
sok barátra tettem szert.

-  Szavaiból az idősebb kollégák bévés 
szolidaritása cseng ki. így van ez ma is?

-  A külső hatások, a társadalmi jelensé
gek bizonyos fáziskéséssel begyűrűznek a 
bv. intézetekbe. Ha kint konszolidáltak a 
viszonyok, bent is. Most mintha hidegedett 
volna a légkör, lazult volna a szolidaritás, 
nem állunk olyan közel egymáshoz.

*
1979. április elsején Piskor Istvánt bör

tönparancsnoknak nevezik ki. Tizenhét 
éven át meghatározó változásokat hajt és 
hajtat végre elsőszámú felelős emberként. 
Irányítása alatt magas színvonalú, komoly 
szakmai sikereket magáénak mondható in
tézetté fejlődik a szombathelyi börtön.

Sikereinek titkairól faggatom.
-  Az elvem mindig az volt, hogy a meg

felelő síinten dolgozó parancsnokot megfe
lelő szinten ténykedő kollégák vegyék kö
rül. Egyszerűen ez a jó együttműködés kri

tériumának ábécéje. Szerencsém volt a pa
rancsnoki teendők átvételekor, mivel új sze
lek fújtak, az új szabályzatoknak megfelelő
en kellett a személyzetet és az intézet mun
káját megszerveznem. Az új törvény után 
sokan választották a nyugdíjba vonulást, 
megújult tehát az állomány, olyan csapat ve
rődött össze, amely magával hozta a fellen
dülés garanciáit. Nagyon lepusztult állapot
ban volt az épület, hogy a tárgyi feltételekről 
is megemlékezzek. Mindjárt homlokzat
felújítással kezdtük, s kezdő parancsnok
ként borsódzott a hátam az állványerdőt lát
va. Mi lesz, ha egy elítélt szökést kísérel 
meg? Voltak álmatlan éjszakáim.

-É rte  kudarc?
-  Hogyne. Az anyagi behatároltság a 

különböző fejlesztések során. Bántott a ta
tarozások elhúzódása. Sose volt elegendő 
pénz a komplex programokra. Nem volt 
olyan év, hogy valamilyen épülettel kap
csolatos munkát ne végeztünk volna.

-  De már rémálmok nélkül...
Elmosolyodik.
-  Szökés az intézetünkben nem történt. 

Egyszer sem. A pedagógusnak, aki voltam, 
sokat segített a biztonsági gyakorlat. Én so
ha nem helyeztem előtérbe a biztonsági kö
vetelményeket más szakterületek, a gazda
ság, avagy a nevelés rovására, hanem min
dig együtt kezeltem azokat. Mindenki a sa
ját területén vigyázzon a biztonságra, gon
doltam. Az összehangolt csapatmunkának 
köszönhetően évről évre sikerült javítani az 
intézet munkáját.

-  Hálás volt-e önnek ezért Szombat
hely?

-  Ha a város illetékes vezetőire gondol, 
némi traumát érint kérdésével. A társszer
vek hamar elfogadtak, a bíróság, ügyész
ség, a határőrség jó  kapcsolatban állt az in
tézettel. A város vezetői viszont nem sokat
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törődtek velünk. Beszámoltattak időként, 
de ide a lábukat be nem tették. A nyolcva
nas évek elején meghívtam az MSZMP 
megyei első titkárát. A válasza ez volt: 
„Jegyezze meg, Piskor elvtárs, kórházba 
meg börtönbe nem megyek!” Ezen aztán 
túltettem magam. A mi sikerünk az, ha hí
rét se hallják, hogy itt börtön működik. Ha 
nem történnek rendkívüli események.

*
Vas megye bűnözési helyzete az ország 

többi megyéjéhez képest kedvezőnek 
mondható. Viszonylagosan „nyugis hely” 
a börtön, ahol nem kell annyi előzetessel 
dolgozni. Fele-fele az arány az előzetesen 
és a tartósan fogva tartottak között. Az 
utóbbiak 90 százaléka, míg az előzetesek 
60 százaléka ősidők óta a Sopronkőhidai 
Szövőgyár szombathelyi üzemegységében 
talált munkát. Ma a jelenlegi kft.-ben is ez 
történik. A kis létszámú fióküzemben 
negyvenen dolgoznak a régi, 250-es csúcs
létszámmal szemben.

-  A visszatekintés ürügyén kérdezem: 
volt-e a börtönparancsnoknak ars poétikája ?

-  Én mindig az újat kerestem. Többnyi
re meg is találtam. Sok koncepcióban részt 
vettem. AmikorTari úr Budapestre került, új 
elméletek gyakorlati megvalósításába kezd
tünk. A régi szolgálati ágak tagozódása nem 
eredményezte a kívánt fejlődést, az intéz
ményrendszer megérett a változtatásra. Tari 
úr kezdeményezésére kísérletbe fogtunk, 
amelynek során a biztonsági szakterületet 
csak a külső őrzés vonatkozásában hagytuk 
meg, míg a belső életre a különféle szolgá
lati ágak, a belső őrök, főfelügyelők, az igaz
gatási részleg és a nevelők összevonásával 
egy bévéosztály-jelleget alakítottunk ki.

-  Sikerült a kísérletük?
-  Olyannyira, hogy jelenleg is így mű

ködik az intézet.

-  Ón hogyan látja az európai felzárkó
zás esélyeit a hazai büntetés-végrehajtást 
illetően?

-  Amit meg lehetett lépni pénz nélkül, 
abból sok megvalósult. Az ilyen megyei 
jellegű börtön, mint a miénk, nagy költség- 
ráfordítást igényel. Nem ez a legfőbb prob
lémánk, hanem a személyzet kérdése. Az 
utánpótlás sikerült, mindig megoldottuk, 
de nem válogathattunk kvalifikált szemé
lyekben. A másik neurotikus pont, amivel 
meg kellett küzdenünk a rendszerváltozást 
követően, a tudatformálás. Erre hangsúlyt 
kellett (kell) helyezni. Arra az egész veze
tői kar törekedett, hogy a fogvatartottak 
együttműködjenek a személyzettel. Az el
ítélteket meg kell hallgatni, ezt segítette az 
Elítéltek Fóruma. A jogos igényeket ki kel
lett elégíteni. Talán ennek is köszönhető, 
hogy még szökési kísérlet sem fordult elő 
nálunk, és tizenhét év alatt mindössze két 
névtelen panasz érkezett ellenem.

-  Szigorú volt?
-  Követeltem. Igyekeztem higgadt ma

radni. Mindenki a vezetőt nézi; a saját bőrö
mön éreztem, hogy nem lehet lazítani. Ne
héz évek állnak mögöttem. De sikerült elér
nem, hogy a kollégák önállóan, nagy fele
lősséggel dolgoztak. Ha az őrt szabálytalan
ságon kaptuk, a fenyítés nem maradt el. 
Nagy küzdelmet folytattunk az alkohol el
len. Naponként szondáztunk. Váltásonként. 
Sokszor nem aludtam. A legenyhébb bünte
téstől a leszerelésig minden előfordult.

-  Mondja, parancsnok úr, de őszintén, 
háklis volt-e bizonyos emberi tulajdonsá
gokra?

-  Ha valaki félrevezetett, az előttem 
hosszú ideig sáros maradt. Én csak az egye
nes utat szerettem. Nyitott voltam, nyitott
ságot vártam. Haragudni akkor haragud
tam, ha hazudtak.
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-  Milyen a jelenlegi közérzete, a nyug
állományba vonulás első perceiben?

-  Érzékelem a szabadságot. Ez jó. Töb
bet tudok foglalkozni a családommal. A 
vejem és a fiam Ausztriában dolgozik. A 
második feleségem nevelési osztályvezető 
volt, csoda agilis nő; beült a zárkába beszél
getni, túltett a férfiakon. Gyógypedagógus, 
remek szakember, aki alól „kiszerveztem” 
a státust, 1991-ben, negyvenhét évesen 
nyugdíjba ment.

-  Ezt nem értem pontosan.
-  Mindjárt megérti. Egy szervezetfej

lesztési kísérlet nyomán 1991-ben mint ve
zető, a beosztásában velem összeférhetet
lennek minősült. Megszűnt a státusa, ala
csonyabb beosztást viszont nem fogadott 
el. Imádott itt dolgozni. Egy évig még 
gyógypedagógusként dolgozott egy egész
ségügyi gyermekotthonban, de az ő igazi

terepe a bévé volt, abbahagyta hát a civil 
próbálkozást. Ma sokat olvas, főleg ezote
rikus könyveket.

-  Önnek nyugdíjasként mit jelent a sza
badság? Hol, hogyan, milyen hobbit ked
vel?

-  A hobbim a horgászat és a kert. Rum 
községben, egy ősmagyar településen, kis 
házikót vásároltunk, amelyik minden hét
végén vár bennünket. Teljes kikapcsoló
dást kapunk. A kirándulások mostanában 
időben és térben lerövidültek. Már csak rit
kán ruccanunk át Ausztriába. Rum, Szom
bathely a maradandó színtér.

-  Nehéz elképzelnem önt bévé nélkül.
-  Nem szakadok el végleg. Tari úr 

igényt tart a munkámra. Január 1-jétől a 
nyugat-dunántúli bv. intézetek ellenőrzése 
vár rám, főellenőrként.

Pardi Anna


