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Tisztelt örökség
Családi börtönhagyomány Szegeden

ÖHzágjárása közben az újságíró időnként akaratlanul is olyan 
meglepő élethelyzetekre, múltbeli kötődésekre -  önnön szóhaszná
latával élve: gyöngyszemekre -  bukkanhat, amelyekre nemcsak 
hogy nem száúutott, hanem (szinte) hihetetlennek vélt Egy szegedi 
börtönriport alkalmával találkoztam dr. Palotás Miklóssal, aki vé
letlenül megemlítette, nemcsak ő „öreg motoros” a büntetés-végre
hajtásnál, hiszen nagyapja az 1885. január elsejével megnyitott sze
gedi királyi kerületi Börtönben dolgozott a megnyitás első percétől 
nyugdíjba vonulásáig, huszonnégy esztendőn át.

Mi több, a Csillagbörtön kapunyitását 
megelőzően -  az előkészületi időszakban -  
vehette át kinevezését 1884. szeptember hó 
10-én az Igazságügyi Minisztérium 38 835. 
számú kinevezési okmányának tanúsága 
szerint.

„Palotás János okleveles gépésznek, 
Szegeden. Kinevezem önt börtön őrmester
ré a szegedi királyi kerületi börtönhöz évi 
350forint, azaz: háromszázötven forint f i 
zetéssel, természetbeni lakás élvezetével, 
teljes ingyenruházattal naponkint kiszol
gáltatandó 84 dekagramm kenyér illet
ménnyel s ezeken fe lü l havonkénti utólagos 
részletekbenfizetendő évi 250forint szemé
lyi pótlékkal. Kötelességében álland a sza
bályos utasításokban foglalt rendes szol
gálati teendőkönfelül a szegedi királyi tör
vényszéki hivatali és fogházi, valamint az 
ottani kerületi börtön épületekben előfor
duló gépész-lakatosi s különösen a lég- és 
víz-fűtési teendőket teljesíteni, illetve ve
zetni és felügyelni.

Szolgálati esküjének letétele s a szabá
lyos utasítások vétele végett az ottani kirá
lyi kerületi börtön igazgatójánál jelentkez
zék. dr. Pauler Tivadar”

Vajh, mire esküszik a börtönőrmester
1884- ben, illetve a kapunyitás évében,
1885- ben? A magyar királyi első folyamo- 
dású bíróságok fogházainál és börtöneinél 
alkalmazott felügyelő személyzet számára 
kiadott szolgálati utasítás szerint Palotás 
János tehát a 210. § alapján fennhangon es
küdni köteles imigyen a királyi ügyész 
előtt, a fegyházfelügyelőtiszt jelenlétében: 
„az élő Istenre, hogy Ő Felségének a király
nak Ő Felsége uralkodó Házának és Ma
gyarország alkotmányának minden viszo
nyok között híve maradok -  s hogy miután 
a szegedi királyi törvényszéki fogházhoz és 
börtönhöz börtönőrmestemek kineveztet
tem, ezen szolgálatom egész ideje alatt 
elöljáróimnak készséggel engedelmesked
ni, a fogház- és börtönbeli külső és belső 
biztonság, a rend, csend, tisztaság és mun
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kásság állandó fenntartása mellett, a ren
delkezésemre bízott őrséggel egyetemben, 
a legnagyobb gonddal, lankadatlan éber
séggel és szigorral, s ha szükséges, önfelál
dozással is őrködni fogok...” és így tovább, 
a feladatok lényege ma is hasonló. Az min
denesetre tény, „a börtönőrmester az 
összes felügyelő s őrszemélyzet közvetlen 
elöljárója”, aki a maga jól körülhatárolt te
rületén nagyfokú önállósággal bír.

Palotás nagypapa tehát elfoglalja -  még 
az intézmény hivatalos megnyitása előtt -  
posztját, gépészként az ő feladata lesz a 
börtön teljes fűtési rendszerének felügyele
te. Manapság ez kevésbé „bizalmi” állás, 
mint akkoron, hiszen -  miként Törökfalvi 
Török Kálmán királyi kerületi börtönigaz
gató kezdetekre visszatekintő emlékiratá
ban* olvashatjuk -  a központi fűtőkemen
cékkel működtetett forró vizes fűtés e kor
ban technikai újdonságnak, majdhogynem 
(energiatakarékos) merészségnek, újítás
nak számított. A börtönigazgató úr hódoló 
tisztelettel ajánlott visszaemlékezését, 
amelyet egykori főnökének, dr. László 
Zsigmondnak címzett, aki akkortájt „ma
gyar királyi igazságügy-miniszteri taná
csos, a börtönügyi osztály vezetője és az 
összes magyarhoni országos büntetőinté
zet főnöke”, érdemes kissé alaposabban 
fellapoznunk. Ilyenkor érzi az újságíró, aki 
Palotás-unoka jóvoltából régi korok doku
mentumai között matathat, hogy a leírt szó 
igenis megmarad, nem száll el nyomtala
nul, mint a kémények füstje. Törökfalvi 
Török Kálmán ugyanis felidézi emlékiratá
ban a szegedi Csillagbörtön tervezésének, 
felépültének, berendezésének, megnyitá
sának mozgalmas napjait-hónapjait. Akku
rátusán feljegyzi, honnan és hányán érkez

tek az első börtönlakók, milyen volt a sze
mélyi összetételük, mekkora összeg állt az 
építkezés, a működtetés céljaira, mennyi 
volt a „szegedi királyi kerületi börtön ingó 
vagyona és előre beszereztetett anyagszük
ségleti értéke” és így tovább. Alapos mun
ka, mint napjaink éves országos parancsno
ki beszámolói, ezenkívül azonban emléke
zését átszövi valami mérhetetlenül nagy 
tisztelet és odaadás a börtönügy eszméi 
iránt. Csupán a hangütés kedvéért érdemes 
idéznünk néhány oldalt, amely arra utal, 
milyen hatásköri változások várhatók Sze
geden 1885. január elsejétől.

„A szegedi kir. törvényszéki mindkét 
fogház, ú. m. az előlegesen letartóztatottak 
s vizsgálat, valamint az elítéltekfogháza az 
1885. évi január hó 1-ső napjától kezdve a 
szegedi kerületi börtönigazgatóságnak ke
zelésébe fog  átmenni.

A budapesti kir. főügyészségnek a fo g 
házak fölött az 1871. éviXXXIU. t.-c. 27. §- 
ában előírt főfelügyeleti joga fönntartatik 
és e mellett az érintett törvényszéki foghá
zak az 1874. évi 696. és az 1880. évi 2106. 
szám alatt kiadott szabályrendeletek értel
mében fognak a kerületi börtön igazgató
sága által kezeltetni; ezen igazgatóság 
gondoskodván az említett fogházak fönn
tartásáról, biztonságáról, a foglyok szállí
tásához és kiséréséhez szükséges őrsze
mélyzetről; az 1872. évi 11216. sz. szabály- 
rendeletben érintett háztartási szükségle
tekről, megjegyeztetvén, hogy ezen foghá
zakban államilag élelmezendők élelmezése 
a kerületi börtönbeli élelmezéssel azonos 
leend. Ugyancsak ezen igazgatóság gon
doskodik a fogházban letartóztatva levő 
jogerejüleg elitéltek szabályszerű foglal
koztatásáról is.

* Emlékirat a szegedi királyi kerületi börtön és királyi törvényszéki fogházakról. Szeged, 1886. 
(Engel Adolf Műintézet kiadványa.)
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A kir. ügyészség, valamint a kir. tör
vényszék és járásbíróság is a kér. börtön 
igazgatóságához úgy is mint a kir. törvény- 
széki fogház kezelőjéhez a hivatalos érint
kezések alkalmával nem meghagyásokat 
vagy fölhívásokat, hanem csak megkeresé
seket vagy értesítést intézhet.

A fogházi ügyeket Szeged szab. kir. vá
ros közigazgatási bizottságában az 1876. 
VI. t.c. 37. §-a értelmében jövőre is a kir. 
ügyész képviseli." de az ugyanazon törvény 
38. §-a szerint eljáró fogházi vizsgáló-kül
döttséget, a kir. ügyész jelenlétében, a ke
rületi börtön igazgatósága fogadja és kala
uzolja.

A büntető törv.-könyv 42. és 348. §-ai 
alapján eljáró felügyelőbizottság ülései
ben a kér. börtön igazgatója az előadó, s a 
bizottság megállapodásai is általa terjesz
tetnek fö l az Igazságügyminiszteriumhoz. 
A felügyelő-bizottság elnöke a kir. törvény - 
széki elnök, tagjai: a kir. ügyész, két tör
vényhatósági bizottsági tag, az intézeti lel
készek és tanító. Valamint a kerületi bör
tönben, úgy a fogházakban is s azok terüle
tén a biztonság, fegyelem, rend és csend 
fönntartásáért a kér. börtönigazgatóság 
lévén felelős, ennélfogva a fogházakban le
tartóztatottak fölötti fegyelmi fenyítő  hata
lom szabályszerű gyakorlása is (lásd az 
1874. évi 696. szám alatt kiadott fogház
rendtartás 223-236. §-ait) a kerületi bör
tön igazgatóját illeti, ki azonban a vizsgá
lati fogoly fenyítéséről fö l  vett jegyzőkönyv 
másolatát a kir. ügyészség utján a vizsgáló
bíróval azonnal közölni tartozik.

A fogházakba minden egyes fölvétel, 
azokból minden egyes elbocsátás a kir. 
ügyészség ellenőrzése mellett történik. *

A fogház-rendtartás 16. §-ához meg
jegyezte tik, hogy idegenek, kik nem hivatal
ból vagy törvényszerű hatáskörükben kí
vánják a fogház megtekintését s az a kér. 
börtön igazgatósága által megengedtetett, 
azon helyiségekbe, melyekben előlegesen 
letartóztatottak vagy vizsgálati foglyok 
vannak elzárva, s azon helyiségek folyosó
ira, sem azon területre, hol az ily foglyok 
éppen sétájukat végzik, egyáltalán nem bo
csáthatók be.

A fogház-rendtartás 115. §-a szerint 
valamely vizsgálati fogoly részére a kir. 
ügyész által engedélyezett külön élelmezés 
ellenőrzése a kir. börtönigazgatóság köze
gei által történik.”

Itt dolgozik hát az ifjú Palotás János, aki 
a híres-neves Pálfy testvéreknél szerezte 
képzettségét géplakatos és „vasesztergá- 
los” szakterületen, miként arról az 1883- 
ban kelt „bizonítván” tanúskodik, nem 
mellőzve a tényt, hogy „a fenti időközben 
hat hónapot kazánfűtésnél is gyakorolt, 
ezen idők lefolyása alatt magát józanul és 
szorgalmatosán viselte, akit mint tiszta je l
lemű, becsületes embert bárkinek a leg
őszintébben ajánlunk”.

A börtön igazgató visszaemlékezésé
ben külön kitér arra, hogy a szegedi börtön
ben a fűtés korszerűbb és gazdaságosabb, 
mint az ország más büntetőintézeteiben. 
Érdemes fellapoznunk azokat az oldalakat, 
amelyeken azt taglalja, milyen az épületek 
beosztása, hogyan hasznosítják a különbö
ző helyiségeket, s -  miként már jeleztem -  
hosszabban időzik a fűtésnél, vagyis a fel
idézett Palotás-előd feladatainál.

„A szegedi kir. törvényszéki fogházak
ban letartóztatott foglyok elhelyezésére

*A törvény intézkedik így; remélhető azonban, hogy ezen a gyakorlat -  legalább Szegeden -  változ
tatni fog, a mennyiben itt a fogházakat szintén a börtönigazgató kezeli, s felelősségénél fogva ezen 
ügyeknek természetes képviselője is ő kell hogy legyen. -T . T. K. megjegyzése.
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szolgál 74 magán-zárka és 27 közös zárka. 
A közös zárkák mindenikében elhelyezhe
tő 5-6 ember.

Ezen kivül a kir. törvényszéki fogházak 
külön épülethelyiségeiben van 1 görög 
templom, 2 üzleti iroda, 1 őrmesteri iroda, 
1 üzleti raktár, 7 élelmezési raktár, 2 fűtő
helyiség kemencékkel, 1 nagy közös kony
ha, 1 kenyérdagasztó műhely, 1 kenyérsü
tőhely két sütőkemencével, 1 víztartály egy 
darab 50 hektoliteres vizszürőkészülékkel 
ellátott hordóval, 2 fürdőszoba négy fürdő
káddal, 1 mosókonyha, 2 fogolyruha- és 
háziszer-raktár, 2 őrszoba és 12 munkate
rem.

Az elitéit és vizsgálati fogház-épüle
tekben a fogolynők számára külön női osz
tály van berendezve, külön kórház és raktá
ri helyiségekkel.

A fogházakkal egy területen épült tör
vényszéki palota földszinti helyiségeiben

van 1 nagy élelmezési anyagok eltartására 
használt pincehelyiség és 3 nagyobb mun
katerem. Ugyanazon helyiségben van az 
utcára nyíló részen az őrparancsnok, kapus 
és a vizsgálati fogháznál alkalmazott bör
tönmester lakása.

A kir. kerületi börtönben a rabok el
helyezésére szolgál 76 magán-zárka és 65 
közös zárka. A közös zárkák mindenikében 
elhelyezhető 5-6 ember.

Ezeken kivül van a kér. börtön-épület
ben: 2 készleti rabruha-raktár és 2 osztály
raktár, 2 központi fűtőhelyiség szénraktár
ral, 3 fürdőhelyiség 12 fürdőkáddal és víz
melegítő kemencével, 1 központi terem, 1 
éjjeli őrszoba, 3 imaterem, 2 lelkészi iroda, 
2 ruhaszárító helyiség, 4 fütő-szelepszoba, 
1 nappali őrtanya, 2 őrmesteri szoba, 4 étel
kiosztó hely fölvonó készülékkel ellátva, 1 
kőolaj-raktár, 12 vizvezető csövekkel ellá
tott nappali closett, 5 elsötétíthető fegyelmi 
zárka és 6 földszinti szoba, irodai helyisé
gül használva.

Továbbá a börtönépület keleti szárnyá
ban van elhelyezve, közvetlenül az irodák 
fölött külön följáróval, az intézeti kórház. 
A kórház két emeleten 1 rendelő-, 1 lábba- 
dozó-, 1 fölügyelő- és 8 kórszobából áll. 
Ezenkívül gyógytári laboráns-konyha, 2 
külön nappali closett, raktári, fütő- és szel
lőztető készülékkel bir.

A fűtés úgy a fogházakban, mint a bör
tönépület összes helyiségeiben forró víz
zel, vizvezető csőveken és e célra berende
zett külön fütőkemencékkel eszközöltetik. 
A fűtés kőszénnel történik.

A börtönépületben erre a célra két cso
portban 4-4 kemence szolgál. Az egyik 
csoport kemencéből az intézet jobb szár
nyát képező földszint és 3-ik emeleti helyi
ség fütődik. A fűtésre használt tisztított ti- 
szaviz, a vízvezetéki csővekbe mindenik
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év őszi időszakában november hó 15-ike 
körül, midőn a fűtés szabályszerűen kezde
tét veszi, alulról pumpoltatik föl a fütőcső- 
vekbe, melyekkel az egész épületrész he
lyiségei behálózva vannak. A fölpumpolás 
az előbbeni évben használt víznek kiszi- 
vattyuzása és a csővek kitisztítása után tör
ténik. A kitisztítás és vizfölpumpolás 8-10 
napi munkát igényel. A csöveknek tisztított 
vízzel történt megtelitése után, a második 
és harmadik emeleten levő biztonsági sze
lepek, a honnan a fűtés által elpárolgott víz
mennyiség uj táplálékot nyer, naponként 4- 
5 liter tisztított viz feltöltést igényel. A csö
vekbe fölpumpolt viz használtaik egész a 
fűtési időszak végéig, azaz a következő év 
március hó 15-ikéig. A megkezdett fűtés és 
tüzelés szakadatlanul folyamatban van, 
hogy a padláson és szabadabb helyeken ke
resztül vezetett csövekben a viz a megfa- 
gyástól és igy az egész fűtési készülék a 
megfagyás által okozható csőrepedések 
veszélyétől megóvassék. A kemencékben 
az úgynevezett vaskigyók retortáin halad 
fölfelé a melegség az emeleti helyiségekbe. 
A hőfokot a kemencékből kiinduló csövek
re alkalmazott hőfokmérők jelölik, vala
mint a tüzelés mértékét a szabályozó ké
szüléken kívül, melyek a kemencék belse
jébe nyúlnak, a közvetlenül érintett első 
melegítő csőre alkalmazott hőfokmérő jel
zi. A fűtés és a melegkifejtés a külső hő
mérséklet szerint szabályozódik. Nagyobb 
hideg idő mellett a 40-60 fok hőséggel fü
tött csővek a szobákban 16-18 fok meleget 
adnak; kisebb légváltozás mellett ez termé
szetesen redukálódik.

A forróvizfütés mellett nem száraz me
leget nyerünk, mint például a légfűtésnél 
történik, hanem enyhe, langyos meleget, 
mely a börtönben előforduló tüdőbetegek
nél igen jótékony és előnyösnek bizonyult.

Költség tekintetében a vizfütési rendszer, a 
mellett, hogy a légfűtésnél sokkal praktiku
sabb, még tetemesen olcsóbbnak is mutat
kozott. A fával és külön vaskályhákkal fütött 
intézetekben a faszükséglet é venkint4-5000 
írtba kerül, mig a szegedi kerületi börtönnél 
a fűtésre használt kőszén mennyiségét és ér
tékét véve, az összes fűtési költség a kir. tör
vényszéki fogházaknál alkalmazva levő ha
sonló fűtési rendszer mellett, évenkint 3600 
frtba kerül. Ezen összegből külön a kerületi 
börtön fűtésére 1900-2000 írt esik.

A forróvizfütési rendszernek tapasztalt 
és kevésbé föltűnő hátránya egyedül a cső
vek szerkezetében és a vas minőségének ál
lapotában rejlik. Ha ugyanis a kemencék 
kigyócsővei gyönge szerkezettel bírnak, 
vagy gyöngébb minőségű vasból készül
tek, akkor a használat közben súrlódás és a 
kőszéndarabok hozzáütődése által meg
kopnak, s a mint gyakori eset volt reá, rob
banást idéznek elő. Az ily esélyeknek azon
ban előjelei azonnal mutatkozni szoktak, 
mert a szelepekből a forró viz nagy lármá
val kifut a tágulás vagy súrlódás által oko
zott résen, a sistergés megkezdődik, a tűz a 
beömlő viz által elalszik, mielőtt nagyobb 
veszélyt vagy pláne szerencsétlenséget 
okozhatna; a robbanás nem a szobákban, a 
meleget vezető csöveknél, hanem közvet
lenül csak a fütőkemencében állhat elő.

A magánzárkák légürtartalma, lábak
ban számítva, a kir. törvényszéki fogházak
nál 924.20 láb, a kir. kerületi börtönben 
585.60 láb, a közös zárkák légürtartalma a 
kir. törvényszéki fogházakban 2970.45 
láb, a kir. kerületi börtönben 2593.40 láb.

A fogházépületek helyiségeiben átla
gos számítás szerint elhelyezhető tehát 
180-200 fogoly, a börtönépületben 400- 
450 rab.

Megjegyzendő, hogy úgy a kir. tör
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vényszéki, mint a kir. kerületi börtönépület 
magán- és közös zárkái, valamint az összes 
munkahelyiségek szellőztető készülékek
kel vannak berendezve.

A szegedi kir. kér. börtönépület (csil
lag-börtön) kiépítési költsége 180,000 frtot 
tett, melléképülete, a halottas-kamara és 
boncterem, a kőfal-kerítés, csatornázás, 
kövezés és fűtési berendezéssel együtt az 
összes költség 271,000 írtra tehető. Keve
sebb költséggel és a gyakorlati követelmé
nyeknek is megfelelő módon azországosan 
szervezett intézetek közül aránylag egyik 
sem jött létre ily jutányos eredménynyel. 
Vác, Lipótvár, Illává, Munkács, Szamosuj- 
vár, Nagy-Enyed, de még a mária-nostrai 
országos női fegyintézet is tetemesebben 
sokkal több költségbe került, s e mellett 
ezen intézetek a reájuk fordított javítások, 
átalakítások dacára még mai nap sem áll
hatnak meg építkezés tekintetében azon a 
színvonalon, a melyen a szegedi börtön 
áll.”

Vigyázva az arányokra, s ügyelve arra, 
hogy e múltidézés ne lépje túl a pillanatfelvé
tel exponálási idejét, mindössze arra vállal
kozhatunk (nem élve vissza az apropóval, de 
kellő tisztelettel börtönbeli elődeink iránt), 
hogy a szegedi börtönalapító emlékezéseiből 
azt a részt idézzük -mintául és tanúságként-, 
minő tisztelettel vegyes odaadással szól az 
igazgató beosztottjairól, azokról, akik az 
intézmény folyamatos működését a közna
pokon garantálták. Ezt írja tehát Törökfalvi 
Török Kálmán: „Végül nem hagyhatom em
lítés nélkül, hogy a kir. kerületi börtönhöz ki
neveztetett hivatalnokok mindnyájan az inté
zet magasabb céljainak megfelelő hivatással 
és buzgalommal feleltek meg föladatuknak.

A kezelő hivatalnokok az intézeti ipar

üzlet és házi kezelés fejlesztése körül tettek 
lényeges és eredménydús iparkodást. Az 
intézeti orvos mély szaktudományával és 
lelkiismeretes ügybuzgóságával tűnt ki, 
mig a vallásfelekezeti lelkészek közül a 
szellemi javítást és valláserkölcsi nevelést 
illetőleg teljes elismeréssel kell nyilatkoz
nom főtisztelendő Rózsa Ferenc esperes, 
belvárosi plébánosról, a ki nemes hivatását 
lelkésztársai fölött álló buzgalommal és 
ügyszeretettel töltötte be. Nem hagyhatom 
említés nélkül azt sem, hogy az izraelita hit
község nemeskeblü főrabbija, Lőw Imánu- 
el, fölszólitásomra saját híveinek sorsát 
fölkarolta, és tetteiért jutalomra nem szá
mítva, oly elismerésre méltó buzgósággal 
járt el hivatalában, hogy az év folytán már 
az izraelitáknak teljesen fölszerelt imaháza 
elkészült és rendeltetésének át lett adva.

Az intézeti őrparancsnok kezelte a ra
bok és foglyok létszámának nyilvántartá
sát, a napi jelentéseket, az intézet összes 
rendőri ügyeit és az őrség szolgálati beosz
tása fölött az igazgatói rendelkezéseket 
hajtotta végre.

A hat főbörtönőrmester közül egy a kir. 
törvényszéki elitéltek fogházához, egy a 
kir. törvényszéki vizsgálat alattiak foghá
zához volt beosztva szolgálattételre, egyik 
börtönőrmester mint gépész lévén alkal
mazva*, kezelte az összes fűtőkészülékeket 
és vezetése alatt állott a kovács-, lakatos- és 
gépműhely; egy főbörtönőrmester volt al
kalmazva a kir. törvényszéki fogházak el
különített női osztályainál, végre két bör
tönőrmester teljesítette a királyi kerületi 
csillagbörtönben a magán- és közös zárkák 
osztályvezetői tisztét.

Ezen számaránynak megfelelő ily hat 
címzetes börtönőrmester mint kórházi,

'Palotás János
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konyha, sütőházi, raktári, vártavezetői és 
központi állandó szolgálattal voltak be
osztva.

Az első osztályú börtönőrök közül 8 
szintén címzetes börtönőrmesteri jelleggel 
éjjeli őrszolgálati kötelezettség mellett 
mint munkavezető volt állandóan az ipar
műhelyekben alkalmazva.

Három első osztályú börtönőr állandó 
kapusi szolgálatot és egy az udvarok fölöt
ti állandó fölügyeletet teljesített.

Fegyveres őrszolgálat teljesítésére ma
radt, nappali és éjjeli külön beosztással, 42 
börtönőr.

A nappali fegyveres szolgálat állott há
rom őrszemből, az éjjeli fegyveres szolgá
lat 4 külső és 4 belső őrszemből. Ezenkívül 
külön szolgálati beosztást teljesítettek az 
őrök a munkatermekben, a kir. törvényszé
ki fogházaknál és a vizsgálati foglyoknak a 
kir. bünfenyitő törvényszékhez való átki- 
sérése- és őrizetével. A folyó év alatt a bör
tönőrökre rótt fegyelmi büntetések száma 
volt 35, és pedig: részegeskedés és szolgá
latba^ hanyagság miatt szolgálatából 
azonnal elbocsáttatott 13 egyén, házi fog
sággal fenyittetett 21 egyén, szökés előse
gítése miatt a bftő törvényszéknek átszol
gáltatott 1 egyén, összesen 35 egyén.

A börtönőrök magaviseletéről a fön- 
nebb kimutatott fegyelmi büntetések jelen
tékeny száma dacára a legjobb vélemény- 
és meggyőződéssel jelenthetem ki megelé
gedésemet, miután az intézet szervezése és 
annak nehéz munkája alatt azok, a kik az 
időközben elbocsátottak helyett börtöni 
szolgálatba léptek, oly példás magavisele
tét tanúsítanak, miként a jelenlegi börtön
őrök közt már csak nagyon ritka esetben 
válik szükségessé a kérlelhetetlen szigort 
alkalmazni.

Az éjjeli és nappali terhes szolgálattal

járó börtönőri állásokra egyelőre igen ne
héz föladat volt alkalmas egyéneket találni 
és kinevezni.

Az elbocsátottak nagyobb része a szol
gálattal járó kötelezettségekről alig birt né
mi fogalommal, és igy a mig egy részök ön
ként lemondott, a másik részt fegyelmi utón 
kellett a szolgálat érdekében eltávolítani.

Kitartás és munkásság tekintetében di- 
csérőleg kell megemlítenem azon börtön
őröket, a kik munkavezetői az intézet ipar
üzletének. Ezek a többi börtönőrökkel ará
nyos díjazás mellett nem csak az üzlet fel
virágoztatása körüli fáradozásukkal tették 
magukat érdemesekké az elismerésre, ha
nem azért is, hogy terhesebb nappali mun
kájuk és nehéz föladatuk mellett éjjeli szol
gálatot is teljesítenek.

Az iparüzletezés által elérhető kedve
zőbb eredmény, de ezen egyének exiszten- 
ciája érdekében is kívánatos volna, hogy a 
munkavezetői teendőket teljesítő ezen bör
tönőri minőségben alkalmazott egyének, 
úgy, a mint más országos intézeteknél is en
gedélyezve van, az üzlet részéről némi dij- 
pótlékban részesittessenek.

A munkavezetők megválasztásáról a f. 
évi üzleti haladás tanúskodik.

Reményem van a siker után egy virág
zó üzlet mellett a jövő évek kincstári jöve
delmét tetemesen gyarapítani; és mivel eb
ben a magas kormány támogatását nem 
nélkülözhetem, azon kegyes óhajtással zá
rom bejelentésemet, hogy inkább azoknak 
adjunk, a kik érdemesek az adományra, 
mint azoknak, a kik kérik és követelik az 
adományt.”

o
Itt fekszik előttem a 24 év börtönszol

gálatot ellátó Palotás János Szegedről cím
zett nyugdíjának „kegyelmes megállapítá
sa iránti kérelme az ország Császári és Ki-
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Forróvízfűtésre használt kemencék a királyi kerületi börtönben

rályi Apostoli Felségéhez”. Nemcsak kor
dokumentum, a valahai nyugdíjas állás bi
zonyítéka, hanem -  napjainkra gondolván 
-  alkalom egy mély sóhajtásra is. Ma, ami
kor a személyzet fluktuációja soha nem lá
tott méreteket ölt, amikor a testületi tagok 
egy része alig-alig éri meg a nyugdíjkorha
tárt, amikor a nyugdíj összege kiegészítő 
munkálkodásra kényszeríti az úgymond 
megérdemelt pihenés idejét elérő büntetés
végrehajtási dolgozót, tanulságos dolog el
olvasni ezt a nyugdíjkorrekciót reménylő 
(és méltányolt) kérelmet, még akkor is, ha 
kissé talán mosolygunk a valahai alázat stí
lustúlzásai láttán.

CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI APOSTOLI 
FELSÉG! FELSÉGES VRAM!

Fáradságban, törődésben eltöltött hu
szonnégy esztendei munka után hűséges 

I alattvalói alázattal esedezem Felséges Ki- 
Irályomhoz nyugdijamnak kegyelmes meg- 
I állapítása iránt.
I 1884 szeptember havában 38 835/1. M. 
554. sz. alatt neveztettem ki a szegedi kerü- 

| leti Csillagbörtönhöz börtönőrmesterré

350forin t fizetéssel s megbizattam a gépész 
és lakatos munkálatok végzésével, melyért 
250 frt. személyi pótlék állapíttatott meg.

Majd egy negyedszázadot kitevő törhe
tetlen munka elemésztette erőmet, megron
gálta egészségemet s nyugdíjba menni 
kényszerültem. Nyugdíj igényemet azon
ban a m. kir. igazságügyminiszterium 14 
90011. M. E. 1907. sz. a. rendeletével sérel
mesen állapította meg, mert egyrészt 1200 
K. törzsfizetést vett nyugdijjárandóságom 
kiszámításánál alapul, holott a tényleg él
vezett törzsfizetésem 1300 kor. volt, más
részt pedig nem vette figyelembe a 24 éven 
keresztül teljesített munkámért kiérdemelt 
500 kor. személyi pótlékot.

Felséges Uram! a nyugdíj megállapítá
sának erkölcsi alapját az a méltányos belá
tás képezi, hogy aki az állam föladatait tel
jesítve, az állam érdekében tölti el egész 
életét, munkaképtelen öregségére biztosit- 
tassék a megélhetés, ha már dolgozni erőt
len két kezével nem tudja megkeresni min
dennapi szűkös kenyerét. Az én erőmet a 
nehéz, kimerítő gépész és lakatos teendők 
emésztették fel, melyeket huszonnégy esz
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tendőn keresztül lankadatlanul, feljebbva
lóim elismerése mellett végeztem. S ha 
megérdemlem a nyugdijat, mint börtön al
tiszt, holott csak névlegesen voltam az, 
mert másfeladat kört töltöttem be, nem jo g 
talan kívánság, hanem a munkát elismerő 
méltányosság követelménye, hogy a gépé- 
szi teendők végzésefejében húzott fizetésem  
után is megkapjam öreg koromra a nyugdi
jat.

Nekem minden előképzettségem meg 
volt kineveltetésem idején arra, hogy bör
tönőrmesternek kinevezhető legyek. De 
ezenfelül más képesítésem is volt, okleve
les gépész voltam. így méltánytalanul sé
relmet szenvedek azokkal szemben, akik 
csak börtönőrmesteri teendőket végeztek, 
s akik bár sokkal kevesebb fizetést élvez
tek. velem hasonló nyugdíjban részesed
nek. A kineveztetésem alkalmával akkori 
elöljáróim teljes határozottsággal kegye
sek voltak megígérni, hogy a gépészi és la
katosi teendőkért húzott személyi pótlé
kom a fizetés jellegével bir s a nyugdíjba 
be fog  számíttatni. S mégis most a törvé
nyes rendeletek rideg intézkedéseivel elü- 
tettem a megszolgált munka kiérdemelt ju 
talmazásától.

Éppen ilyen sérelmes és méltánytalan 
az az intézkedése is a m. kir. igazságügymi- 
niszteriumnak.melynyugdijjárandóságom  
kiszámításánál a tényleg élvezett 1300 kor. 
fizetés helyett csak 1200 kor. törzsfizetést 
vett alapul.

Felséges Uram és Királyom! Esedezem 
atyai szive jóságához, esedezem királyi ke
gyelméhez, s alázatos hódolattal könyör- 
gök Felségedhez, hogy legfelsőbb kegyel- 
mességével nyugdíjjárandóságomat alá
zatos kérelmem szerint kegyeskedjék meg
állapíttatni. Okmányaimat A-D. alatt mel
lékelem.

Felséges Uramnak kegyelméért alatt
valói hódolattal esedezik

Palotás János ny. börtön őrmester és 
oki. gépész. Szeged, Báró Jósika u. 36.

o
Ma, 1997 nyarán (úgy tudom), az unoka, 

dr. Palotás Miklós a Szegedi Fegyház és 
Börtön állományából nyugdíjba készül. 
1979 óta dolgozik a büntetés-végrehajtás
nál, kezdetben Nagyfán, gazdasági igazga
tóként, majd Szegeden, az Alföldi Bútor
gyárnál jogtanácsosként, amely mellett el
látta a Szegedi Fegyház és Börtön jogtaná
csosi teendőit, és 1992 óta ugyanitt mint jog
tanácsos ellátja a körzetébe tartozó jogse
gély-szolgálati teendőket is. Az első perctől 
kezdve közalkalmazottként dolgozott a 
büntetés-végrehajtásnál, napjainkban a bé
vé központi közalkalmazotti tanácsának el
nöke. A nagypapa, valahai Palotás János 
börtönőrmester emléke büszkeséggel tölti 
el. Nem csupán azért, mert becsülettel ki
szolgálta emberöltőnyi idejét egyetlen mun
kahelyen, hanem azért is, mert munkáját a 
közszolgálat iránti tisztességgel végezte. Az 
újságíró pedig, aki e dokumentumok és a 
személyes találkozás révén átfoghatta a ma
gyar börtönügy „családi szegmentjének” 
egy évszázadát, nem felejtheti el: egykoron 
a börtöntisztviselői (őri, felügyelői) munka 
rangja és igénye a családokon belül áthagyo
mányozódott. Bizonyára nem a Palotás csa
lád az egyetlen, ahol e hagyomány tisztelt 
örökség és meg-idézhető példa. Ha e börtön
dinasztiák (sejthető) köréből újabbra bukka
nunk, a Börtönügyi Szemle bizonyára örö
mest ad helyet a hagyományelevenítő emlé
kezetnek. MikéntTörökfalvi Török Kálmán 
is megőrizte a szegedi kezdetek izgalmas 
idejét, örökül hagyva visszaemlékezését 
nekünk, mai utódoknak.

Turbók Attila


