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A RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET 
ELSŐ ÉVEI
íRta: Rokob Tibor

A mai Budapest csaknem minden városrésze büszkélkedik egy-egy olyan patinás 
épülettel, aminek létrejötte a távoli múltba nyúlik vissza. Lehet az akár egy gyárépület, 
egy sportlétesítmény, egy egészségügyi intézmény, vagy egyéb olyan közintézmény, 
aminek több mint száz éves története együtt fejlődött a városrész életével, meghatá-
rozva így az adott kerület arculatát. A 1890-ben alapított Rákospalotai Leánynevelő 
Intézet néhány éven belül már százharminc éves múltra tekinthet vissza. Palotán 
szinte mindenki ismeri, tudja hol található. S bár ma már a Kulturális Örökségvédelmi 
Napoknak köszönhetően alkalmanként bárki beléphet az intézet területére, megte-
kintheti az eltévelyedett lányokat befogadó épületegyütteseket, és az azt körülvevő 
hatalmas parkot, annak előzményéről, egykori létrehozásáról, céljáról, és zárt belső 
életéről kevesen tudnak.

Látkép a javítóintézetről és Rákospalotáról. A kép az intézet háta mögül készült, bal kézre a távoli 
templomtorony a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom. 
foRRás: kun-láday (szeRk.): a fiatalkoRúak kRiMinalitása ellen való küzdeleM MagyaRoRszágon. 1905 / főváRosi szabó eRvin könyvtáR fotótáRa
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A javítóintézetek létrejötte nem csak Magyar-
országon, de egész Európában egy hosszabb 
folyamat eredménye. A gyermekvédelem alap-
jainak kialakulása a városiasodás időszakával 
esik egybe. Már a XV. századtól megjelentek az 
úgynevezett dologházak, amelyeknek célja nem 
csupán a befogadottak eltartása, hanem munkára 
szoktatása volt. Ekkor jelennek meg a tömegesen 
az utcákon csavargó, kolduló, szegény gyerekek, 
akik élete már szorosan összefüggött a fiatalkori 
bűnözéssel. Az első begyűjtő-dologház 1550-
ben természetesen London mellett nyílt meg. A 
legtöbb szegényházba a csavargók mellett tisztes 
polgárok züllött gyerekei is helyet kaptak. Könyö-
rületességből azonban nem tettek különbséget 
köztük, bűnöző fiatalokat ugyanúgy befogad-
tak. A legtöbbször alapítványi, vagy felekezeti 
szeretetházak, illetve konviktusok így összetett 
feladatot láttak el. E funkciók szétválasztása, az 
első modern, büntetőtörvénykönyvön alapuló 
javítóintézetek léthozása először Németország-
ban történt meg (1826 Zeitz és 1853 Steinfield)1. 
Európában ezután a javító-nevelő munkának 
országonként sajátos arculata volt. Míg Svájcban 
a liberalizmus, és laza felügyelet volt jellemző, 
addig Angliában arra is volt példa, hogy az ilyen 
intézeteket hajókon működtessék, ahol a fiatalok 
hadi és kereskedelmi kiképzése folyt2. Néhány 

dolog azonban egységes 
volt mindenütt. Az intéze-
tek törvényes keretek közt 
működtek, és alapvető céljuk 
nem a büntetés, hanem a pre-
venció volt.

Ezek a fent vázolt kül-
földi tapasztalatok álltak a 

magyar igazságügyi vezetés rendelkezésére, ami-
kor új javítóintézetek létrehozásáról határoztak.  
A három legfontosabb előírás a következő volt: 

• Az intézeteknek zárt, bekerített területen kell 
lenniük; 

• Nevelési jellegüket a polgári életviszonyokat 
tükröző, családias modell adja;

• A bűncselekmény miatt elítélt fiatalok mel-
lett a züllésnek indult gyerekek befogadására is 
lehetőséget biztosítsanak3. 

A fenti feltételeket természetesen az állami 
javítóintézetre dolgozták ki. Ám a meglehetősen 
nagyszámú magán javítóintézet is ebben a szel-
lemben működött. Számuk a századfordulón húsz 
körül volt. Többségük – a bűnelkövetések arány-
száma miatt – fiúkra specializálta magát. A lányok 
javítónevelésre létrehozott magánintézményeket 
többségében az egyház működtette. 

Ilyenek voltak a fővárosban a Jó Pásztor Ház 
Leánynevelő Otthona a Szőlő utcában, a Lord 
Wardale Leánynevelő Intézet az Ecseri úton, 
vagy az Amizoni Országos Magyar Nőnevelő 
Intézet az Amerikai úton.

Rákospalotán, már a Javítóintézet 1890-es 
megalapítása előtt sem volt hiány nőnevelő 

1 Pinezics Mária: A Rákospalotai Leánynevelő Intézet története 1945-ig – Gyermek és Ifjúságvédelem – 1990 15. o. (Továbbiakban 
PINEZICS 1990)
2 Szim András: A Rákospalotai Leánynevelő Intézet története, perspektívái, szociális munka az intézményben – Bárczi Gusztáv Gyó-
gypedagógiai Főiskola, szakdolgozat 1994 (Továbbiakban: SZIM 1994) 5. o.
3 SZIM 1994 7. o.

A Sommariva-Horváth-villa
foRRás: CzoMa: Rákospalota-pestújhely 
184. o.
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intézményben. Kalchbrenner Karolina még a 
fővárosban hozta létre lánynevelő intézetét, 
amit harminc év után, 1875 körül saját, Fő utcai 
villájába költöztetett át. Ezt néhány évvel később 
a törvényszéki bíró neje, Stettner Istvánné igaz-
gatóként vette át. A korabeli újságok hirdetései 
a hat elemi és négy polgári osztályt adó intézet 
propagálásában éppen csak megemlítik a vehető 
zongoraleckék lehetőségét. Ennél sokkal fonto-
sabbnak tarják a vasútvonal közelségét, valamint 
az árnyékos kert, és a falusi levegő jó hatását4. 

A korabeli igazságügyi elöljáróság hasonló 
okok miatt választotta az első és máig egyet-
len lányok számára létrehozott javítóintézet 
megalapítására alkalmas helynek Rákospalotát. 
Olyan helyet kerestek az intézetnek, ami már 
önmagában is nevelő hatású. A XIX. század 
végén kétségkívül gyakran látogatott hely volt 
a mindössze 6200-as lélekszámú csendes, falu-
sias község. Jó levegője és ivóvize miatt a palotai 
erdő egyre kedveltebb kirándulóhelyévé vált a 
városiaknak. A sétálni, vagy túrázni vágyó pes-
tiek csinos vendéglőket hívtak életre az idővel 
csak Villasornak hívott gyönyörű épületekkel 
tarkított területen. A főváros közelsége nem-
csak azért volt fontos, mert így az intézet nem 
szakadt el felügyeleti szervétől, hanem azért is, 
mert Pest egyrészt munkaerőt, másrészt esetleges 
munkaalkalmat biztosított a távozó lányoknak. 
Ráadásul volt már a közelben több gyermek- 
otthon is. Többek között elég megemlíteni az 
1870-ben alapított Első Pesti Gyermekmen-
hely Egyletet, amelyben az oktatást, és a képzést 
klarisszák végezték. Az épület – Kornis Klára 
Gyermekotthonként – ma is a gyermekvédelem 
szolgálatában áll. 

A Leánynevelő 1890-es megalapítása után 
kilenc éven át még nem mai helyén kezdte meg 
a tevékenységét. A telekvásárlás, a szervezési 
előmunkálatok voltaképpen már 1889-ben meg-
történtek. A tényleges nevelőtevékenység 1890 
márciusában indult. Első megvásárolt ingatlanuk 
szomszédos volt a vasúti indóházzal. A Vác felé 
tartó sínek és az akkor Mária utcaként emlegetett 
gyalogút között feküdt. A 90. 000 koronáért meg-
vásárolt 17 méter hosszú, és 7 méter széles 24-es 
szám alatti egyemeletes nyaralót a hozzátartozó 
telekkel, valamint azon álló egyéb épületeket az 
intézet a legcsekélyebb átalakítással tette növen-
dékei számára használhatóvá. Miután négy év 
elteltével a telekből a pályaudvar bővítésé miatt 
az állam egy nagyobb területet kisajátított, így a 
telek végleges területe 1 hold 642 négyszögölre 
csökkent. Az intézetet eredetileg 25 növendék 
számára tervezték, de alkalmanként 30-nál is 
többen elfértek benne. Az intézmény működését 
ugyanazok az alapszabályok, és szervezeti ren-
delkezések határozták meg, mint a két korábban 
létesített 1884-es aszódi, és 1886-os székesfe-
hérvári fiúintézetet. A legfőbb egység a család 
volt, aminek az élén a családfő ált. A növendékek 
vezetőjének két állandó munkavezetőnő állt ren-
delkezésére egy igazi közösség megteremtéséhez. 
A lányok napjait három fő tevékenység töltötte ki. 
A háztartás és a kézimunka, a tanulás, valamint a 
jó erkölcsre nevelés5.

A főépületben volt a tanteremként funkcionáló 
legnagyobb helyiség, a főzőkonyha, az igazgatói 
iroda, valamint három szoba. A fiatalok tanulását 
nyolc pad székekkel, egy könyvvel teli üvegszek-
rény, fatáblák, füzetek, valamint egy harmónium 
szolgálta. A lányok 66 kötetes könyvtárból  

4 Fővárosi Lapok 1878. júliusi szám
5 PINEZICS 1990 17. o.
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választhattak maguknak olvasnivalót. Az eme-
leten a családfő lakása mellett újabb szobák 
sorakoztak. Egy helyiség már ekkor a növendé-
kek megfigyelésének, elkülönítésének lehetőségét 
szolgálta. A főépülettől jobbra egy 33-38 méter 
hosszú, és 7,6 méter széles földszintes, faoszlopos 
folyosóval díszített oldalépület állt. Ebben volt a 
négy hálóterem és a mosdóhelyiség. Állt még a 
telken három kisebb épület. Egyik volt a kapuslak, 
másik a fáskamrával ellátott munkaterem, míg a 
harmadik a szerszámokkal teli mosóház6.

Az intézet kertjét az egyre bővülő vasút, 
valamint a szomszédos lakóházak teljesen szét-
szabdalták. Idővel a többi építmény is elpusztult, 
ám az intézet – azóta már Sín utca 24. szám alatti 
– főépülete még ma is áll. Miután homlokzatának 
architektúráját az 1950-es években eltávolítot-
ták, ma arra járva kevesen gondolnák, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévő, elhanyagolt, 
igénytelen sárga ház már az intézet ideköltözése 
előtt is komoly múlttal rendelkezett, ráadásul 
műemléknek számít. Igaz minderre ma már csak 
a lépcsőház öntöttvas korlátjai emlékeztetnek.  
A házat 1855-ben építtették, majd 5 évvel 
később emeletráépítéssel bővült. Az eredeti-
leg romantikus eredetű ház kőkeretes bejárata 
a barokk időre emlékeztet. A földszintjén elő-
bukkanó kváderkövek még korábbi eredetet 
sejtetnek. Tulajdonosai 1860-tól Magyar Ker-
tészeti Társulat alapítója, Lukácsy Sándor, majd 
Felbermayer Ágostonné ponyvagyáros. Utóbbi-
nak ponyvagyára működött a melléképületekben. 
Az asszony második férjéről, Beniczky Károly-
ról egy időben Beniczky-villának is nevezték a 
házat. Ekkor vásárolta meg az ingatlant az Igaz-
ságügyi Minisztérium7.

Az első időkben a javítóintézeti neveltek 
háromfajta módon kerülhettek Rákospalotára. 
Bírósági ítélettel, rendőri kezdeményezésre, vagy 
szülői kérelem alapján. 1895-ig 10 év alatti lány 
nem volt lakója az intézetnek. Érdekesség, hogy 
a magyar mellett előfordult horvát, tót, német, 
szerb, sőt orosz anyanyelvű lány is. A növendé-
kek legtöbbje lopás, és csavargás miatt került a 
leánynevelőbe, de már az első öt évben találni 
olyat, akinek gyújtogatás, méregkeverés, vagy 
éppen szándékos emberölés volt a bűne. A szigorú 
rendben zajló intézet életének középpontjá-
ban a háztartási munkák álltak. Bár a kertben is 
szorgalmasan dolgoztak a növendékek, a mun-
kavezetők általában a takarítást, mosást, sütést, 
főzést, kötést, és horgolást részesítették előnyben. 
Az elbocsátott lányok közül – akik nem család-
jukhoz, vagy gyámjukhoz kerültek vissza – sokból 
lett mosónő, varrónő, szobalány, vagy cseléd. Az 
intézeti lányok – a kapuson kívül – szinte nem 
is találkoztak férfival. A katolikus, református és 
izraelita vallás hitoktatói, valamint az orvos nem 
álltak az intézmény alkalmazásában. A faluból 
jártak alkalmanként a lányokhoz8.

1899-ben az intézet további fejlődését egyre 
inkább meggátolta a helyi viszonyok gyors átala-
kulása. A további terjeszkedés az egyre gyorsabb 
ütemben történő telekvásárlások miatt lehetet-
lenné vált. De időközben Rákospalota elvesztette 
megszokott csendességét, és az egyre inkább 
elszaporodó nyári mulatóhelyek zavarták a lányok 
életét. Egymás után építették be a szomszédos 
házhelyeket. Problémát jelentett az is, hogy a 
szomszédos telkek magasabb fekvése miatt az 
intézet területén összegyűlt csapadékvíz átnedve-
sítette az épület falait, s mindez egészségtelenné 

6 A Rákos-palotai királyi javító-intézet ismertetése Az Aszódi Javítóintézet könyvnyomdája 1896 4. o. (Továbbiakban: ASZÓD 1896)  
7 Perczel Anna: Rákospalota Pestújhely építészeti értékei – 2010
8 ASZÓD 1896 9. o.

Rákospalotai kézimunkázók a javítóintézetben
foRRás: les Maison de CoRReCtion de l'état hongRois légRády 1890  

főváRosi szabó eRvin könyvtáR fotótáRa
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tette a nevelőintézet lakóinak mindennapjait. 
Így a Rákospalotai javítóintézet kénytelen volt 
elhagyni első otthonát. Az intézet első igazgatója, 
özvegy Jónás Józsefné, született Turcsányi Emília 
okleveles tanítónő volt az, aki nemcsak elindí-
totta, de 1899. március 15-én át is költöztette az 
intézményt a közeli, ám jóval nagyobb területű 
mai, végleges helyére.

Az intézet új otthonának bejárata a palotai 
Nyaralótelep főutcájaként ismert, csatornázott, 
aszfaltozott Vasút utcából nyílt. Az 1923-tól már 
Pozsony utcaként ismert utca előtt már a költözés 
napján is villamoskocsik zötykölődtek. A 36-os 
szám alatti, öt hold kiterjedésű birtokon akkor még 
csak egyetlen szemet gyönyörködtető romantikus 
épület állt. Ezt az egykori betyárvilágot felszámoló 
Ráday Gedeon kormánybiztos helyettese, Som-
mariva Aurél lovassági altábornagy építette 1850 

körül. Ám tíz évvel később a kastély már Hor-
váth Mihály püspök birtokába került, aki Palota 
egyik legjelesebb nyaralóvendége volt. A Püs-
pök-villaként is ismert épület gazdája történetíró, 
akadémikus, és országgyűlési képviselő volt9.

A kerítésen át is lenyűgöző földszintes kastély 
középen kiugró középrizalitja szinte önálló épü-
letként hat, mivel az oldalrészeknél magasabb,  
önálló tetőszerkezete van. Ez minden bizony-
nyal több átalakítás eredménye. A főhomlokzat 
architektúrájával, a középrész hatalmas üveg 
nyílászárói fölötti kerek ablakaival valószínűleg 
Rákospalotán a kor egyik legszebb romantikus 
épülete volt.10

Az igazságügyi kormány 1899-ben 100.000 
koronáért értékesítette a Sín utcai intézetet, és 
160.000 koronáért vásárolta meg a Leányne-

9  Buza Péter: Palotai tegnapok Csokonai Művelődési Ház 1995 201. o. 
10  dr. Czoma László: Tanulmányok Rákospalota - Pestújhely történetéből Bp. 1974 182. o.
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velő új, ma is használt öt holdas telkét, amit aztán 
1904-ben 31.000 koronáért az északi oldalon 
két további holddal bővítettek. Fontos szereplője 
az adásvételnek Jónás Emil nyugalmazott MÁV 
főintéző, aki Rákospalota várossá válásakor, (1923) 
utolsó községi bíróként, aktív szerepet töltött be. A 
vétel idején az ő tulajdona volt a Leánynevelő öt 
holdas telke. Felajánlott ingatlancseréjét elfogadva 
cserélhetett gazdát a Sín utcai intézmény a Pozsony 
utcai telekkel11. A költözést követően az építkezés, 
új épületek emelése került a középpontba. A telek 
beépítése előtti első feladat az intézet köré felhú-
zott két és fél méter magas kerítés emelése volt. 
A 225 méter hosszú téglafal 7910 koronát emész-
tett fel12. Az épületek tervezésére Wagner Gyula 
(1851 Pest – 1937 Bécs) pesti építészt kérték fel. 
A családból nem csak Gyula apja, Wagner János, 
hanem három testvére, Ödön, János és Ferenc is 
ezt a pályát választotta. Mivel kora nagy építé-
szeti megbízásaival nem járt szerencsével, ezért 
specializálódott, és az igazságügyi épületek egyik 
legjelentősebb hazai mesterévé képezte magát. 
Nevéhez kötődik számtalan vidéki bírósági épület, de 
ő tervezte a szegedi Csillag börtönt, vagy a Moso-
nyi utcai toloncházat is13.

Az építkezés 1905-ben fejeződött be. A 
főkapu az egykori Vasút utcáról nyílt, de ettől 
jobbra is volt egy bejárat. Itt a kapus lakása mel-
lett egy olyan helyiséget alakítottak ki, ahol a 
növendékek felügyelet mellett találkozhattak 
hozzátartozóikkal. Az egykori Püspök-villából 
lett az igazgatósági épület. Egyre beljebb haladva 
építészetileg kiemelkedő jelentőségű volt a kas-
tély mögötti, gondosan rendezett parkban álló 
neoromán stílusú kápolna. A száz lelket befo-
gadni képes templom tornyát rézbádoggal vonták 

be. Főhajóját katolikus felekezetű szertartásokra 
rendezték be, de helyet kapott a templomépület-
ben a közös protestáns, és az izraelita imaterem is. 
A kápolna mögött már láthatóak voltak az egy-
mással szimmetrikusan szemben álló egyemeletes 
pavilonok, amelyekből összesen négy épült meg. 
Ezek a harminc méter hosszú, s csaknem húsz 
méter széles, rácsos ablakokkal ellátott épületek 
két 25-25 fős család befogadására voltak alkal-
masak. Helyiségeik száma és elosztása teljesen 
megegyező volt. Nem hiányzott belőlük az isko-
laterem, a munkaterem, az öltöző, a mosdószoba, 
a közös hálóterem, valamint a magánzárka. 

A két-két egymással szemben lévő növen-
dék-házat, valamint a négy pavilon között fekvő, 
félig alápincézett, földszintes háztartási épületet 
egész fenyőből faragott ácsszerkezetű árkádsor 
kötötte össze kétoldalt tornyos, kupolás közép-
résszel. A 336 méter hosszú szecessziós díszítésű 
fedett folyosó padlózata szépen kockázott keramit-
burkolattal volt ellátva. A játszóterekkel gondosan 

11  Buza 202. o.
12  Kun – Láday: A fiatalkorúak kriminalitása ellen való küzdelem Magyarországon 1905 (Kkiadja a Magyar Királyi Igazságügyminisztéri-
um 282. o. (Továbbiakban KUN-LÁDAY 1905)
13  Dobrotka Katalin. Wagner Gyula élete és munkássága (Összefogás a Börtönügyért Egyesület) 2014

Wagner Gyula (1851-1937) építész
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körülvett pavilonokon kívül már csak két nagyobb 
épületet emeltek. Az egyik egy 18 beteg ellátására 
alkalmas 28 méter hosszú földszintes kórház, ami-
nek bejárata előtt ízléses díszparkot alakítottak ki. 
A két fürdővel, és egy orvosi rendelővel ellátott 
házban még egy műtőszoba is volt. A másik épület 
gazdasági célokat szolgált. Míg az egyik részében 
istállók, sertés, és liba ólak, illetve keltetők voltak, 
addig a másik oldalt a gazdasághoz szükséges 
szerszámok kaptak helyet. A legnagyobb élet a 
pavilonok közötti háztartási épületben volt. Itt 
fordult meg a legtöbb növendék. A földszinten 
a raktárak, mosókonyhák, öltözők mellett egy 25 
fős fürdőmedence várta a lányokat. Az emeleten 
többségében a dolgozók lakószobái voltak, de ide 
került a ruharaktár, a mángorló, vagy vasalóhe-
lyiség, valamint a szárítókamrák. A pincében az 
intézet valamennyi vízszükségletét szolgáltató szi-
vattyú dolgozott14.

Az új intézet 1905-ben már kétszáz növendék 
elhelyezésére volt alkalmas, ám induláskor ezt a 
létszámot nem nagyon tudta elérni. Ennek oka 
nem a bűnözés, vagy csavargás visszaesése, inkább 
az javítóintézet újszerűsége volt. A legmagasabb 
létszám 1924-ben volt, amikor 348 növendéket 
fogadott be a négy pavilon. A magas gyerekszám 
minden bizonnyal az első világháború utóhatásával 
magyarázható15.

Az új helyszínen az igazgatótól az orvosig már 
harminc felnőtt foglalkozott a lányokkal. Csak 
munkavezetőből kilenc volt főállásban. Az intézet 
szigorú szabálya szerint a házi tanács volt a leg-
fontosabb fórum, ahol egy-egy lány befogadásról, 
vagy esetleges kihelyezéséről döntöttek. 7 éven 
aluliak, valamint 20 év felettiek nem kerülhettek 

a falak közé. Érzelmi, valamint értelmi fogyaté-
kosok ugyancsak kívül rekedtek. A befogadási 
időszak alatt orvosnak, lelkésznek kellett látnia 
az új jövevény,t akinek meg kellett ismernie az 
intézet házirendjét. Ezután figyelembe véve a lány 
korát, erkölcsi állapotát, a munkavezető javasla-
tára kerülhetett mindenki egy számára megfelelő 
családba. 8 évnél tovább senki sem maradhatott az 
intézet falai között. Az 1890-es alapítástól számí-
tott első 25 év alatt a fegyelmi esetek száma 1308 
volt. A legtöbbször előfordult fegyelmi vétség a 
lopás, a szökés, vagy annak kísérlete volt16.

A növendékek szinte alig voltak egyedül. 
Folyamatos volt a felügyelet, és a foglalkoztatás. 
Legyen az munka, hitélet, vagy tanulás. Az időbe-
osztásuk szerint csupán kétszer egy olyan órájuk 
volt, amikor szabadfoglalkozásként nem irányí-
tott foglalkozáson vettek részt, hanem maguk 
szabhatták meg tevékenységüket. Természetesen 
még a szobrokkal tarkított parkban járva sem 
lehettek soha teljesen egyedül.  Az intézetben 
a büntetések mellett gyakori volt a jutalmazás 
is.  Bár a kor erkölcsétől nem állt messze a testi 
fenyítés, a javítóintézet alapszabályában azonban 
mindez nem szerepelt. A megbüntetett lányok 
közös programokból maradtak ki, vagy látogatá-
saikat, levelezésüket függesztették föl. Jutalmazás 
kiemelkedő munkáért, és tanulásért egyaránt 
járhatott. A kimagasló eredményt elérő lányok 
egyenruháját – szorgalmuk elismeréseként – 
posztócsík, vagy e célt szolgáló jelvény díszítette. 
Az iskolai tanítási év 10 hónapon keresztül tartott. 
Az analfabétákat, és a hat osztályt el nem végzett 
lányokat – a többi javítóintézethez hasonlóan – 
itt is további tanulásra, vizsgatételre kötelezték. 
A családfők iskolai naplót vezettek növendékeik 

14  KUN-LÁDAY 1905 283.-285. o.
15  PINEZICS 1990 18. o.
16  KUN-LÁDAY 1905 293. o.
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munkájáról. Ennek alapján számol-
tak be a lányok fejlődéséről a házi 
tanács előtt. 

Az iskolával azonos fontosságú 
volt az önálló munkára nevelés 
folyamata. A háztartási munkák 
mellett jelentős szerepet kapott a ház körüli tevé-
kenység megtanulása, elsajátítása. Ilyen volt a 
kertgondozás, valamint a számtalan – intézetben 
tartott – állat gondozása. Az intézeti kertészet az 
1930-as évekre igazi kertgazdasággá, egyholdnyi 
konyhakertté, gyümölcsössé fejlődött17. Az inté-
zeti élet középpontjában álló családfők szerepe 
rendkívüli volt. Szinte szülőként foglalkoztak 
a családjukba került fiatal lányok fejlődésével. 
Olyan közeli kapcsolat alakult ki köztük, hogy 
még éjszaka is a lányok hálószobájához épített 
fülkében aludtak. Hetente csak egyetlen sza-
badnapjuk volt, és szabadságra is csak alig-alig 
tudtak elmenni. Sajátos bizalmi viszony alakult 
ki a családfők és az őket ellátó, és kiszolgáló 
növendékek között. Az igazgatót is mindig 
újabb lányok vették körül, segítették munkáját. 
E pozícióba csak nyilvános dicséret uráni juta-
lomból kerülhettek a lányok. A későbbiekben a 
megbízhatóbb növendékek az intézeten kívül is 
kipróbálhatták magukat. Az intézet munkavég-
zés céljából magánszemélyekhez küldte ki őket. 
A lányok „bérbeadásából” keletkező fizetség a 
Rákospalotai Leánynevelő központi költségve-
tésébe folyt be. 

Nem minden lánynak kellett kivárnia bün-
tetése végét. Volt lehetőség az un. kihelyezésre. 
Ekkor a növendéket idő előtt elengedték, ám ezt 
követően is kapcsolatban kellett maradniuk az 

intézettel. Ha bármelyikükkel gond lett volna, 20 
éves koruk alatt pótnevelésre visszarendelhették 
őket. A növendékek kihelyezését mindig felelős 
döntés előzte meg. Az elbocsátás előkészítését a 
családfő és a felekezeti lelkész kezdte meg. Végül 
az igazgató jóváhagyásával a házi tanács döntött. 

Az első 15 év statisztikája azt mutatja, hogy a 
növendékeknek csaknem fele (45%) bírói ítélettel, 
vagyis valami bűnt elkövetve került a javítóinté-
zetbe, ehhez képest az intézmény 1890 és 1905 
között kihelyezett növendékeinek statisztikája 
rendkívül pozitív képet nyújt. Rákospalota erköl-
csi hatását jól példázza, hogy az ebben az időben 
kihelyezett 116 növendék közül 93-nak vagy sike-
rült férjhez mennie, vagy olyan tisztességes állást 
talált magának, amiből eltarthatta magát18. Bár az 
intézet későbbi életében már nem minden adat 
mutat ilyen jó arányt, ám ez a 80 százalék két-
ségkívül arra utal, hogy az intézet kezdeti éveiben 
számtalan olyan fiatal lány hagyta el Rákospalotát, 
aki a családfők keze alatt vált igazán szorgalmas, 
tisztelettudó felnőtté. Legtöbbjük általában elha-
nyagolt, züllött gyerekként lépett be a kapun. Ám 
az itt tanult ismeretek, és az ezzel járó nem kevés 
szeretet – a gyakran évekig tartó bezártság elle-
nére – komoly segítséget adott nekik, meg tudta 
változtatni őket. Így Rákospalota sokaknak első, 
valódi otthonává tudott válni. 

17  PINEZICS 1990 21. o.
18  KUN-LÁDAY 1905 297. o.
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