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BEVEZETÉS.

Szabályszerűen  kötelezett  igazgatói  évi  jelentésemmel
elkészülvén,  miután  azt  a  m.  kir.  Igazságügymimszteriumhoz
fölterjesztettem,  az  érdeklődő  börtönlátogatók  és  pálya-
társaim,  de  leginkább  nagyérdemű  főnököm  iránti  határ-
talan  tiszteletem  jeléül  elhatároztam,  —  ezen  jelentésem
fonalán  —  a  szegedi  kerületi  börtön  ismertetését  jelen  em-
lékiratban közzé tenni.

A  csillagrendszerű  stylben  épült  kir.  kerületi  börtön
Szegeden  a  Rókusvárosrészben,  a  várost  környező  második
körtöltésen  kívül,  a  Mars-térre  néző  kir.  bűnfenyítő  törvény-
szék  díszes  palotájától  eltakarva  4.75 ctm.  magas  körfallal
kerített 8.58 hectár térfogatú területen fekszik.

Az  intézet  csillagrendszerű  alkotása-  és  berendezésénél
fogva  a  büntető  törvényben  sarkalatos  eszméknek  kivite-
lére  az  első  újonan  épült  és  olyan  büntető  intézet,  a  mely-
ben  a  progresszív  javítás  és  a  büntetés  fokozatos  keresztül-
vitele megvalósulást nyerhet.

Magyarországon  a  börtönügyi  haladás  tekintetében  két
évtized  alatt  elért  fényes  eredmények  monumentális  emléke
a  szegedi  börtön,  a  melyről  Tóth  Lőrinc  legfőbb  ítélőszéki
tanácselnök  és  akadémiai  r.  tag  „Fegyházi  tanulmányok”
című   munkájában   találóan   jegyzi    meg,      hogy   a    jelenlegi
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büntető  intézetek  közt  egyedül  a  szegedi  ker.  börtön  az,  mely
a kívánalmaknak teljes mértékben megfelel.”

A  kezdeményezés  és  létrehozatal  érdeme  kizárólag  a  m.
kir. Igazságügyminiszteriumot illeti.

Maga  az  anyaintézet  alapos,  szakszem  és  céljának  meg-
felelő  kivitelt  nyert;  hogy  melléképületei,  külön  kórháza,
gazdasági,  raktári  és  munkahelyiségei  még  nincsenek,  hogy
tér  tekintetében  az  intézet  számára  nagyobb  kiterjedésű  terü-
letről  előre  gondoskodni  nem  lehetett,  annak  egyszerű  és
könnyen  megmagyarázható  oka  magában  a  létrejövetel  körül-
ményeiben rejlik.

Szeged  rekonstrukciója  alatt  a  kir.  bűnfenyítő  törvény-
szék  és  börtönök  építését  vezető  bizottság  egyelőre  csak
egy  helyi  érdekű,  nagyobbszerű  letartóztatási  helyiség  kiépí-
tésének  eszméjével  foglalkozott,  —  később,  midőn  már  az
épitkezés  előre  haladott  stádiumba  jutott,  akkor  nyert  az
épitkezési  bizottság  magasabb  helyről  utasítást  arra  nézve,
hogy  Szegeden  nem  hatósági,  hanem  kerületi  börtön  szerve-
zése és berendezése szándékoltatik.

Ez  a  körülmény  minden  kritikával  szemben  oly  erős
argumentumot  képez,  a  melynek  alapján  a  fölmerült  terület
és  más  akadályok  miatt  az  egész  intézet  szervezését  hiányos-
nak  jelezni  annyival  kevésbé  lehet,  mert  ezen  hiányokat  az
anyaintézettel  összekötött  hatósági  fogházak  helyiségei  rész-
ben kipótolták és tényleg megszüntették.

A  szegedi  kir.  kerületi  börtön  kezelését  ugyanis  a  nagy-
méltóságú  magy.  kir.  Igazságügy  minisztérium  összekötötte  az
ugyanazon  területen  épült  kir.  törvényszéki  fogházak  kezelé-
sével,  és  ily  intézkedéssel  magától  megszűnt  az  ok  arra
nézve,     hogy    a     Szegeden    különállólag   épült    csillagrend-
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szerű  börtön  kir.  kerületi,  tehát  országos  jellegű  intézmény
ne lehessen.

Ily  értelemben  nyert  kineveztetés  alapján  foglaltam  el
igazgatói  állásomat  1884.  évi  augusztus  hó  27-ik  napján,  a
mikor  a  szegedi  csillagrendszerű  kir.  kerületi  börtön  épü-
letét  ingatlan  leltár  nélkül  Muskó  Sándor  akkori  kir.  ügyész,
mint az építkezést vezető  bizottság alelnökétől átvettem.

Ezen  időtájban  az  építkezés  még  teljesen  befejezve  nem
volt,  mert  nevezetesen  az  udvarok  feltöltése  és  kikövezési
munkálatai éppen akkor voltak folyamatban.

Magát  az  anyaépületet  malter-roncsok  s  az  építkezés
másnemű  elkerülhetetlen  utómaradványaival  szaturált  állapot-
ban  találtam,  a  melyeket  azonban  rövid  idő  alatt,  a  kir.
ügyészségnél  tett  közbenjárásom  folytán,  fogolymunka-erővel
rendbe hozatnom és kitisztogattatnom sikerült.

Első  föladatommá  vált  ezután  a  velem  egyidejűleg
kinevezett  és  állását  elfoglalt  Uhlyarik  Albin  intézeti  ellenőr
közreműködésével  az  irodai  helyiségeket  berendezni  és  az
igazgatósági   teendőket folyamatba tenni.

A  magánzárkák  és  közös  börtönzárkák  bútorzása,  vala-
mint  a  letartóztatásra  beutalandó  rabok  ruházatáról  és
egyéb  házi  szükségletek  beszerzéséről,  a  m.  kir.  Igazságügy-
minisztérium  fölhatalmazása  folytán,  a  szegedi  kir.  ügyészség
előre  gondoskodván,  —  a  készletben  levő  fölszerelési  tár-
gyak  fölügyeletem  és  vezetésem  alatt  átvétettek  és  rendel-
tetésök  szerint  elhelyeztettek,  illetőleg  részben  raktári  kész-
letbe vétettek.

A  fölszerelési  munkálatok  1884.  év  október  hó  15-ikére
lettek  befejezve,  azon  időre  ugyanis,  a  mikorra  az  igaz-
gatóság   az    1884.   évi   szeptember hó    12-én   kelt   1884.  évi
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39,557.  számú  magas  igazságügyminiszteri  rendelet  folytán
10/884.  kebli  szám  alatt  már  előre  jelezte  a  benépesítés
megkezdhetését.

A  rendezkedés  nehézségei  és  akadályaitól  eltekintve,
miután  az  őrség  szervezéséről,  azok  ruházata  és  fegyverzeté-
ről  s  több  más  nélkülözhetlen  szükségletek  beszerzéséről  is
előre  gondoskodni  kellett,  —  az  igazgatóság  rendkívüli
örömmel  fogadta  a  m.  kir.  Igazságügyminiszterium  azon
bölcs  intézkedését,  a  mely  szerint  úgy  a  kir.  törvényszéki
fogházak  átvétele,  mint  a  kir.  ker.  börtön  törvényszerű  ren-
deltetésének  átadása   1885. év január hó   i-ére  határoztatott.

Az  őrállomások  betöltését  pályázati  hirdetmény  utján
fokozatosan  eszközöltem.  Előrelátással  és  következetesen
oly  egyéneket  neveztem  ki  öröknek,  a  kik  azon  kívül,  hogy
katonai  kötelezettségeiknek  eleget  tettek,  valamelyik  meg-
honosítandó  iparágban  kellő  jártassággal  is  bírtak.  Az  így
előre  fölfogadott  őrökkel,  nevezetesen  az  asztalosokkal  az
irodák  berendezéséhez  szükséges  bútorok  elkészítéséhez,  a
szabókkal  az  őri  ruházatok  varratásához  hozzá  fogattam,  rész-
ben  pedig  használtam  őket  a  kerületi  börtön  tisztogatása  és
berendezése  körül  foglalkozó  kir.  törvényszéki  foglvok  őrizé-
téré,  hogy  ezáltal  a  fogházi  rendtartás  és  kezelés  körül
foglalkozó  fogházőröket  szolgálatuk  teljesítésében  ne  aka-
dályozzam.

A  kir.  kerületi  börtön  életbeléptetése  iránt  határozott
utasítást  nyervén,  további  föladatom  az  volt,  hogy  részint
az  újonan  kinevezett  hivatalnokokat  és  őröket  hivatalos
teendőik  iránt  betanítsam,  részint  hogy  a  házi  kezelés  meg-
kezdhetéséhez  szükséges  iparüzleti  és  élelmezési  szerelvényeket
és anyagokat beszereztethessem.



IX

Időközben  Szkenderovits  Márton  ideiglenes  kinevezést
nyert  tiszti  írnokot  az  iparüzlet  körüli  teendőkkel,  Dorner
Ferenc  szintén  ideiglenesen  kinevezett  tiszti  Írnokot  pedig
az élelmezés körüli teendőkkel bíztam meg.

1884. év  utolsó  felében  az  őrségi  személyzet  egy
részét  kinevezés  által  betöltvén,  miután  Holczer  Bertalan
őrparancsnok  és  a  főbörtönmesterek  kineveztetése  is  a  m.
kir.  Igazságügyminiszterium  által  megtörtént,  az  intézeti
őrszemélyzet  teljes  szervezetet  nyert,  ruházattal  elláttatott  és
igv az átmeneti időszak nehézségei megoldva lettek.

Az  1884.  év  utolsó  szaka  a  szegedi  kir.  kerületi  börtön-
nek  kezdő,  szervezkedő,  de  egyszersmint  a  magas  kor-
mánynak  oly  bölcsen  intézett  bevezető  korszaka  is  volt,
mely  az  előkészületek  fokozatos  és  hibátlan  fejlődésével  a
következő   1885-ik   év szerencsés   megoldását   eredményezte.

1885. év  január  i-ére,  azon  időre,  a  mikorra  az  életbe-
léptetés  magasabb  helyen  el  lett  határozva,  a  szegedi  kir.
kerületi  börtön  fölszerelve  és  szakszerűen  berendezve  rendel-
kezésre készen  állott.

Annak  előrebocsátása  mellett,  hogy  időközben  a  m.  kir.
Igazságügyminiszterium  részéről  5000  forint  forgó  töke  lett
az  új  intézet  iparüzleti  céljaira  kiutalványozva,  az  üzleti
cselekvővagyon-állapot  az  1884.  év  végén  következő  ered-
ményt mutatott:

1. A készletben volt    üzleti   anyagok
értéke       ..................................................................3182  frt  30 kr.

2. Üzleti   leltári tárgyak (szerszámok)
értéke        .................................................................1586 frt  45  kr.

3. Követelésben volt a pénznapló  72.
tétele szerint..............................................................  149  frt   10 kr.
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4.  Készpénzmaradvány  az  üzleti  pénz-
naplóban       .............................................................        2 12  írt  2 6 kr.

Kezelés  alatt  álló  kincstári  vagyon
értéke  volt  tehát  az  iparüzletnél  1884.  év
végén        .................................................................5130 írt   11   kr.

Az  1884.  év  üzleti  tiszta  jövedelme,
mely  az  annak  idején  munkavezetői  minő-
ségben  alkalmazandó  börtönőri  minőségben
kinevezett  mesteremberek  munkájának  ered-
ménye,  kitett............................................................        130 frt   1 1   krt.

A  segélyalap  javára  elkönyvelt  munka-
dijak  összege tett..................................................... 15  frt  37  krt.

E  szerint  tehát  üzleti  jövedelem  volt
az   1884.  évi kezdő korszakban összesen    .        145  frt  48 kr.

Előleges   beszerzésekre   az    1884.  év   folyamán kiutalvá-
nyoztatott a szegedi kir.  adóhivatalnál:

Élelmezési költségekre..................................... 8000 frt — kr.
Havi átalány címén      . . . . . . 1200 frt — kr.
Irodai átalány  címén........................................ 40 frt —  kr.
Fűtés, világítás  és  tisztogatási  célokra 1 ^00  írt  —   kr.

Összesen 10540 frt — kr.

Ezen  összegből  megtakaríttatott,  ille-
tőleg  mint  pénztári  fölösleg-maradvány
1884.  év  végén  a  kir.  adóhivatalba  vissza-
szálíttatott.................................................................       2063  frt  — kr.

Marad  az  előleges  kiadás  1884.  év-
ben  összesen.............................................................8477  frt — kr.

Ezen összegből:
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élelmezési  anyagok  beszerzésére  for-
díttatott  és  1884.  évvégén  raktárban  volt
anyag értéke..............................................................334.8 frt  57 kr.

házi  szükségleti  tárgyak,  fűtés  és  vilá-
gítási  beszerzésre  raktározva  levő  anyagok
értéke   1884.  év végén............................................       2016  frt 46 kr~

irodai kellékekre.............................................. 592  Irt   72  kr..
házi szerelvényekre …...................................... 253  írt 91   kr.
konyha- és sütő-szerelvényekre   .     .     , 516 frt 44 kr.
leltári szerelvényekre........................................        1748 frt 90 kr.

Összesen       8477  frt — kr.
A  szegedi  kir.  kerületi  börtön  ingó  vagyona  és  előre

beszereztetett anyagszükségleti értéke 1884.  év végén kitett:
házi leltár értékében.........................................9845  frt  30 krt.
házi vegyes anyagok értékében.....................   2016  frt 46 krt-
házi  rabruha-anyagok  és  kész  rabruhák

értékében..................................................................16570 frt 48 krt.
üzleti cselekvővagyon-állapot …....................   5145  frt 48 krt.
raktáron levő   élelmezési anyagkészlet

értéke........................................................................3348  frt   57  krt.
Összesen   36926  frt  22  krt.

Ezzel  a  bevezetéssel  tájékozó  leírását  adván  a  kerületi
börtön  kezdetleges  állapotának,  —  áttérek  az  1885.  évi
szervezkedés  kronologikus  leírására  és  az  intézet  belviszonyai-
nak és kezelésének ismertetésére.



       A szegedi kir. kerületi börtön és kir. törvényszéki fog-
házak kezeléséről.

A  szegedi  kir.  kerületi  börtön,  a  m.  kir.  Igazságügy  minisz-
tériumnak  1884.  évi  december  hó  31-ikén,  1884.  évi  57463.  szám
alatt  kelt  rendelete  folytán,  1885.  évi  január  hó  i-én  adatott  át
törvényszerű rendeltetésének.

A  hivatkozott  rendelettel  értesíti  a  m.  kir.  Igazságügyminisz-
terium  az  intézeti  igazgatóságot,  hogy  a  szegedi  kir.  kerületi  börtön
a  jövő  1885-ik  évi  január  hó  i-jével  törvényszerű  rendeltetésének
átadandó  lévén,  erről  az  érdekelt  hatóságokat  tudósította  és
egyszersmint  intézkedett,  hagy  a  rabok  beszállítása  mielőbb  eszkö-
zöltessék.

Kimondja  továbbá,  miként  elvárja  az  igazgatóságtól,  hogy
a  börtönbüntetésnek  törvény  és  szabályszerű  végrehajtását  ezen
minta-intézetben mindenkor megfelelőleg teljesítendi.

A  kerületi  börtönbe  egyelőre  az  egész  országból,  tehát  nemcsak
a  budapesti  kir.  főügyész,  hanem  a  marosvásárhelyi  kir.  főügyész
fölügyelete  alatt  álló  fogházakból  is  fognak  oly  jogerejűleg  börtön-
büntetésre  elítélt  férfirabok  beszállíttatni,  a  kiknek  büntetés-idejökből
még legalább egy egész év van hátra.

A  szegedi  kir.  kerületi  börtön  rendeltetésének  átadása  követ-
keztében  egyidejűleg  a  váci  és  nagyenyedi  kir.  kerületi  börtönök
országos fegyintézetekké alakíttattak át.

A  börtönbüntetés  végrehajtása  az  1880.  évi  2  106/I.M.E.  számú
utasítás értelmében történik.

A  börtön  a  raboknak  nevezett  letartóztatottak  büntető  helye,
éppen  úgy,  mint  a  foglyoké  a  fogház  és  a  fegyenceké  az  orszá-
gosan szervezett fegyintézetek.
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Az  utasítás  nevezetesebb  pontjait  az  alábbiakban  ismertetem:
„A  kerületi  börtön  föladata,  a  rabokat  Ítéleteik  határozmányaihoz
képest  pontos  fölügyelet  mellett  fogva  tartani  s  egyszersmind  fegye-
lemhez  való  szoktatás,  beható  vallási  oktatás,  megfelelő  pótnevelés,
tanítás,  folytonos  munka  és  példás  rend  által  azok  erkölcsi  javí-
tását   eszközölni..”

A  kir.  kerületi  börtönbe  más,  mint  jogerejűleg  börtönbün-
tetésre ítélt egyének, be nem fogadhatók.

Minden  rab  —  a  beszállítás  közben  megbetegültek  kivételével
—  még  beszolgáltatása  napján  magánzárkába  helyeztetik,  és  ha
három  évre,  vagy  ennél  hosszabb  ideig  tartó  börtönbüntetésre
ítéltetett:  egy  évig,  három  évnél  rövidebb  tartamú  börtönre  elítélt
pedig  büntetési  idejének  egyharmad  része  alatt,  az  istenitisztelet
és  iskolai  oktatás  kivételével,  mindenkitől  elkülönítve  éjjel  és  nappal
magánelzárásban  tartatik  (bünt.  tk.  30.,  illetőleg  37.  §§).'  A  bünte-
tésnek  az  egy  évet  fölülmúló  része  az  elítéltnek  akarata  következ-
tében sem tölthető magánelzárásban.

A  magán  elzárás  nem  alkalmaztatik,  ha  a  rab  testi  vagy
szellemi  épségét  közvetlenül  veszélyeztetné,  s  félbeszakítandó,
mihelyt ily veszély jelenségeit az orvos észleli és bejelenti.

A  rabokkal  való  bánásmód  mindig  komoly  és  szigorú,  de
emberies  és  igazságos.  Egyesek  zaklatása  és  bántalmazása  épp  úgy
tilos, mint mások előtérbe állítása.

A  visszaeső  rabok  fokozott  szigorú  bánásmódban  részesíttetnekr

s kilenc hónapon át minden kedvezményből ki vannak zárva.
A  rabok  önmagukat  nem  élelmezhetik,  hanem  csak  az  előírt

rab-élelmezésben részesülnek (bünt.  tk.  37.  §§).
Minden  cselekvény  vagy  mulasztás,  mely  a  börtön  házszabályai

által  tiltva  van,  fegyelmi  fenyítéket  von  maga  után.  A  fegyelmi
hatalom  az  igazgatót  illeti,  ki  azonban  e  jognak  gyakorlásánál  az
igazság és emberiség követelményeit soha szem elől nem tévesztheti.

A  fegyelmi  fenyíték  hatályos  következményei  kilenc  hónap
alatt  szűnnek  meg,  a  midőn  az  egyén  ismét  azon  házi  és  törvényes
előnyökbe léphet, melyek a jóviseletűeknek vannak fönntartva.
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Az  Igazságügyminiszter  a  kir.  kerületi  börtön  állapotáról
évenkint  kiküldendő  biztosa  által  szerez  tudomást;  a  biztos  a
börtönbüntetés  végrehajtását  gondosan  megvizsgálja  s  tapaszta-
latairól  jelentést  tesz,  mely  az  Igazságügyminiszterium  részéről
esetleg másolatban az igazgatóval közöltetik,

A  kir.  kerületi  börtönigazgatóság  az  ugyanazon  területen  levő
kir.  törvényszéki  fogházak  kezelése  iránt  1884.  évi  46904.  számú
igazságügyminiszteri  szabályrendelettel  utasíttatott.  Ezen  utasításban
foglaltakról az alábbiakat közlöm.

A  szegedi  kir.    törvényszéki    mindkét  fogház,  u.  m.   az    előle-
gesen  letartóztatottak  s  vizsgálat,  valamint  az    elítéltek  fogháza  az
1885.  évi  január  hó   1-ső  napjától  kezdve  a  szegedi  kerületi  börtön-
igazgatóságnak   kezelésébe fog átmenni.

A  budapesti  kir.  főügyészségnek  a  fogházak  fölött  az  1871.
évi  XXXIII.  t.-c.  27.  §-ában  előírt  fő  felügyeleti  joga  fönntartatik
és  e  mellett  az  érintett  törvényszéki  fogházak  az  1874.  évi  696.  és
az  1880.  évi  2106.  szám  alatt  kiadott  szabályrendeletek  értelmében
fognak  a  kerületi  börtön  igazgatósága  által  kezeltetni;  ezen  igaz-
gatóság  gondoskodván  az  említett  fog-házak  fönntartásáról,  bizton-
ságáról,  a  foglyok  szállításához  és  kíséréséhez  szükséges  őrszemély-
zetről;  az  1872.  évi  11.216.  sz.  szabályrendeletben  érintett  háztartási
szükségletekről,  megjegyeztetvén,  hogy  ezen  fogházakban  államilag
élelmezendők  élelmezése  a  kerületi  börtönbeli  élelmezéssel  azonos
leend.  Ugyancsak  ezen  igazgatóság  gondoskodik  a  fogházban
letartóztatva  levő  jogerejűleg  elítéltek  szabályszerű  foglalkoztatá-
sáról is.

A  kir.  ügyészség,  valamint  a  kir.  törvényszék  és  járásbíróság
is  a  ker.  börtön  igazgatóságához  úgy  is  mint  a  kir.  törvényszéki
fogház  kezelőjéhez  a  hivatalos  érintkezések  alkalmával  nem  meg-
hagyásokat  vagy  fölhívásokat,  hanem  csak  meg-kereséseket  vagy
értesítést intézhet.

A  fogházi  ügyeket  Szeged  szab.  kir.  város  közigazgatási  bizott-
ságában  az   1876.  VI.  t.-c.  37.  §-a  értelmében  jövőre  is  a  kir.  ügyész
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képviseli,*  de  az  ugyanazon  törvény  38.  §-a  szerint  eljáró  fogházi
vizsgáló-küldöttséget,  a  kir.  ügyész  jelenlétében,  a  kerületi  börtön
igazgatósága fogadja és kalauzolja.

A  büntető  törv.-könyv  42.  és  48.  §-ai  alapján  eljáró  felügyelő-
bizottság  üléseiben  a  ker.  börtön  igazgatója  az  előadó,  s  a  bizott-
ság  megállapodásai  is  általa  terjesztetnek  föl  az  Igazságügyminisz-
teíiumhoz.  A  felügyelő-bizottság-  elnöke  a  kir.  törvényszéki  elnök,,
tagjai:  a  kir.  ügyész,  két  törvényhatósági  bizottsági  tag,  az  intézeti
lelkészek és tanító.

Valamint  a  kerületi  börtönben,  úgy  a  fogházakban  is  s  azok
területén  a  biztonság,  fegyelem,  rend  és  csend  fönntartásáért  a  ker.
börtönigazgatóság  lévén  felelős,  ennélfogva  a  fogházakban  letartóz-
tatottak  fölötti  fegyelmi  fenyítő  hatalom  szabályszerű  gyakorlása
is  (lásd az 1874.  évi 696.  szám alatt  kiadott  fogházrendtartás 223—236.
§§-ait)  a  kerületi  börtön  igazgatóját  illeti,  ki  azonban  a  vizsgálati
fogoly  fenyítéséről  fölvett  jegyzőkönyv  másolatát  a  kir.  ügyészség
útján a vizsgálóbíróval  azonnal közölni tartozik.

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

A  fogház-rendtartás  16.  §-ához  megjegyeztetik,  hogy  idegenek,
kik  nem  hivatalból  vagy  törvényszerű  hatáskörükben  kívánják  a
fogház  megtekintését  s  az  a  ker.  börtön  igazgatósága  által  meg-
engedtetett,  azon  helyiségekbe,  melyekben  előlegesen  letartóztatot-
tak  vagy  vizsgálati  foglyok  vannak  elzárva,  s  azon  helyiségek
folyosóira,  sem  azon  területre,  hol  az  ily foglyok  éppen  sétájukat
végzik,  egyáltalán nem bocsáthatók be.

A  fogház-rendtartás  115. §-a  szerint  valamely  vizsgálati  fogoly
részére  a  kir.  ügyész  által  engedélyezett  külön  élelmezés  ellen-
őrzése a kir. kerületi börtönigazgatóság közegei által történik.

A  fogház-rendtartás  110.  §.-ához  megjegyeztetik,  hogy  a  fogoly-

*  A  törvény  intézkedik  így;  remélhető  azonban,  hogy  ezen  a  gyakorlat  —  leg-
alább  Szeged  —   megváltoztatni  fog,  a  mennyiben  itt a  fogházakat  szintén  a  börtönigazgató
kezeli,  s  felelősségénél  fogva  ezen  ügyeknek  természetes  képviselője  is  ő  kell  hogy
legyen. Szerző.
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nak,  míg  csak  előlegesen  van  letartóztatva,  semminemű  hírlap  vagy
folyóirat  sem  adható  be,  a  vizsgálati  fogolynak  is  a  szükséges  elő-
vigyázat  mellett  csak  oly  újság  vagy  hírlap  engedtetik  meg  az
igazgatóság  által  olvasás  végett,  melyben  azon  esetről,  a  mi  miatt
az  illető  letartóztatva  van7 sem  közvetlenül,  sem  közvetetten  említés
téve nincsen.

A  fogház-rendtartás  123.  §-ához  megjegyeztetik,  hogy  a
vizsgálati  fogolynak  csak  azon  levelei  küldhetők  el  vagy  adathat-
nak  át  a  kerületi  börtön  igazgatósága  által.,  a  melyek  előzetesen
a  kir.  ügyészszel  közöltettek,  s  mind  a  kir.  ügyész,  mind  a  vizsgáló-
bíró  által  aggálytalanoknak  találtatván,  az  igazgatóságnak  mind-
kettő  által  minden  egyes  levélre  reá  vezettetett  oly  megjegyzéssel  kül-
dettek vissza, hogy „elküldhető” , illetve „a fogolynak kézbesíthető”.

A  vizsgálati  fogházban  letartóztatva  levő  foglyoknak  a  kir.
törvényszékhez,  kir.  ügyészséghez  vagy  a  vizsgálóbíróhoz  való
„elővezettetése”  iránt  a  törvényszéki  elnök  vagy  helyettese,  a  kir.
ügyész  és  vizsgálóbíró  közvetlenül  is  intézhet  fölszólítást  a  ker.
börtön  igazgatósága  által  a  vizsgálati  fogházhoz  kirendelt  börtön-
őrmesterhez  vagy  helyetteséhez,  a  ki  a  kerületi  börtönigazgatóság
által  meghatározott  szolgálati  úton,  a  meghagyás  teljesítése  iránt
késedelem  nélkül  tartozik  intézkedni.  A  kir.  törvényszéki  elnök
vagy  helyettesének,  a  kir.  ügyésznek  és  vizsgálóbíróknak  ily  köz-
vetlen  rendelkezése  azonban  másra,  mint  az  előlegesen  letartóztatott
és  vizsgálati  foglyok  elővezettetésére  ki  nem  terjed,  s  az  az  illető
börtönmesternek  vagy  helyettesének  a  vizsgálóbírák  által  mindenkor
írásban adandó ki.

A  kir.  törvényszéki  tárgyalások-  és  bűnvizsgálatoknál  a  biz-
tonsági  szolgálatra  szükséges  őrséget,  a  börtön  és  fogházak  fel-
ügyeletére   való  tekintettel, a ker. börtön igazgatósága rendeli ki.

A  kerületi  börtön  igazgatósága  kiváló  figyelemmel  tartozik
lenni  arra,  hogy  a  vizsgálati  fogháznál  különösen  megbízhatóknak
ismert börtönőrök alkalmaztassanak.

A  kir.  ügyész  törvényszerű  fülügyeleti  jogánál  fogva  s  úgy  is
mint közvádló a   vizsgálati fogházat   bármikor meglátogathatja.
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Az  abban  letartóztatottakat,  úgy az  egészségeseket  mint  a
betegeket,  hogylétük,  ellátásuk  s  az  irányukban  követett  bánásmód
felől  fölügyelő  jelen  nem  létében  is  kikérdezheti,  élelmüket  meg-
ízlelheti  s  a  helyiségeket  biztonság,  rend  és  tisztaság  tekinteté-
ben  megvizsgálhatja  s  a  netalán  tapasztalt  hiányokat  a  kerületi
börtön  igazgatóságával  szóval  vagy  átírásban  közölheti,  mi  ha  ered-
mény  nélkül  maradna,  azok  iránt  a  kir.  Igazságügyminisztériumhoz
teszen jelentést.

Az  elítéltek  fogházába  a  kir.  ügyészség  által  beutalt  foglyok
fogházbüntetésének  szabályszerű  végrehajtása  teljesen  a  kerületi
börtön igazgatósága által eszközöltetik.

A  kir.  ügyésznek  hatáskörében  áll  ugyan  az  1871.  33.  t.-c.  25.
§-ához  képest  az  elítéltek  fog-házát  is  havonként  legalább  egyszer
megvizsgálni,  netaláni  észrevételeit  a  ker.  börtön  igazgatóságával
közölni  és  szükség  esetén  e  tekintetben  a  kir.  Igazságügyminisz-
teriumhoz  jelentést  tenni:  de  ezen  vizsgálatát  mindannyiszor  csak
az  igazgatóság-  tudomásával  eszközölheti  és  saját  hatáskörében
semminemű intézkedést sem tehet.

Az  elítéltek  fogházának  meglátogatására  is  csak  a  kerületi
börtön igazgatósága adhat engedélyt. (Lásd a fönnebbi  16. pontot.)

Az  elítélt  fogoly  kegyelmi  kérvényét  a  ker.  börtön  igazgató-
sága a kir. ügyész útján juttatja rendeltetési helyére. (160. §.)

Az  elítélt  fogoly  által  irt,  vagy  ahhoz  intézett  levelek  a  kerületi
börtön igazgatósága   által   vizsgáltatnak   meg. (161. §.)

Az  elítélt  fogoly  meglátogatására  csak  a  kerületi  börtön
igazgatósága adhat engedélyt. (162,  §.)

Az  elítélt  szabadulók  szabályszerű  elbocsátása  iránti  intézkedés
is  a  kerületi  börtön  igazgatóságát  illeti;  az  igazgató  látván  el
azokat  megfelelő  oktatással  is  (164.  íj.),  az  elbocsátó  leveleket  azon-
ban a kir. ügyész is láttamozza.

A fönnebbi  14.   és   16.   pontok   alatt   érintett   „fogháznapló”,
különös tekintettel  a  vizsgálati    fogházra és   foglyokra,    a    kerületi-
börtön   igazgatósága   által   hasonló   módon   vezetendő az  1874. évi
fogház-rendtartás 209.   §-ának   10.   pontjában   előszabott   fogházfel-
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ügyelői  naplóval  s  az  országos  fegyintézetekben  és  kerületi  börtönök-
ben  vezetett  napi  eseményes  könyvvel.  Ezen  fogházi  naplót  a
kerületi  börtönigazgatóság  fogházi  irodájában  a  kir.  ügyész  a
hivatalos órákban bármikor megtekintheti,

1885.  évi  január  hó  i-én  a  magas  Igazságügyminiszteriumnak
1884.  évi  november  hó  14-én  1884.  évi  50059.  számú  rendelete
alapján  tették  le  szolgálati  esküjüket  azon  fogházőrök,  a  kik  a  kir.
kerületi  börtönhöz  mint  másodosztályú  börtönőrök  átvétettek  és
kineveztettek.

A  kir.  törvényszéki  fogházak  szerelvényeinek  átvétele,  a
foglyok  házilag  való  élelmezése  és  foglalkoztatása  szintén  1885.  évi
január hó  i-én vette kezdetét.

A tiszti és őrségi személyzet ezen időben állott:
1  igazgató,
1  ellenőr,
3  tiszti írnok,
3 felekezeti lelkész,
1  orvos,
1  őrparancsnok,
ó börtönőrmester,

20 elsőosztályú     
  börtönőrből.

40 másodosztályú 
A  gondnoki  és  tanítói  állások  az  1885-ik  év  folytán  betöltve

nem lettek.
Az  igazgató  a  kezelésére  bízott  intézetek  kormányzója.  Fel-

ügyeleti  jogánál  fogva  felelősség  kötelezettsége  mellett  őrködik  a
fönnálló  utasítások  és  szabályrendeletek  szigorú  megtartása  és
végrehajtása  fölött,  mint  ilyen  bizalmi  állással  bír  és  a  kezelé-
sére  bízott  intézetét  a  külső  világgal  szemben  képviseli.  Az  igaz-
gató  24  óránál  hosszabb  időre  csak  az  Igazságügyminiszterium
engedelmével  távozhatik  el  hivatalos  helyiségéből;  legfontosabb
teendői  közé  tartozik  az  intézetnek  szellemi  és  anyagi  adminisz-
trációját  a  kor  követelményeinek  megfelelő  módon  vezetni  és  a
büntetésnek végrehajtása fölött őrködni.
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Fegyelmi  hatalma  kiterjed  ahivatalnokok  fölött  a  szó-  és
írásbeli  megintés  és  szükség  esetében  a  hivatalbóli  fölfüggesztésig.
A  felügyelő-személyzet  közül  a  közőrök,  a  mennyiben  az  igazgató
által  neveztetnek  ki,  közvetlenül  annak  fegyelmi  hatósága  alatt
állanak  és  így  azok  fölött  az  igazgató  fegyelmi  hatalma  a  szolgá-
latból  való  elbocsátásig  terjed.  A  rabok  és  foglyok  fölött  az
igazgató fegyelmi hatalmát a házszabályokban találjuk körülírva.

Az  intézet  összes  szellemi  és  anyagi  ügyei,  valamint  a  rabok
és  foglyok  személyes  ügyei  is  az  intézeti  házitanácsban  tárgyal-
tatnak.  A  házitanáes  elnöke  az  igazgató,  jegyzője  egyik  tiszti
irnok,  tagjai  az  ellenőr,  a  gondnok,  az  intézeti  leikészek,  az  orvos
és a tanitó.

A  házitanács  minden  hónapban  egyszer,  szükség  esetében
azonban  az  igazgató  által  rendkívülileg  is  összehívható.  A  házi-
tanács  az  igazgató  hatáskörébe  tartozó)  összes  ügyekben  csak
vélemény-  és  nézetnyilvánítási  joggal  bír.  Egyedül  a  rabok  személyes
ügyeiben  a  kegyelmi  kérvények  fölött  dönt  szavazattöbbséggel
határozatilag.

A  házitanácsban  az  előadói  tisztet  a  fönn  megjelölt  tanács-
tagok következő sorrendben teljesítik:

1-ször:  Fölolvastatnak  a  fontosabb  rendeletek  és  utána  az
Igazságügyminisztérium  által  az  igazgatóhoz  véleményadás  végett
elküldött tárgyak vitattatnak meg.

2-szor:  Az  igazgató  előadja  a  beszolgáltatott  rabokról  való
véleményét  s  az  egész  intézetben  történt  nevezetesebb  ese-
ményeket.

3-szor:  A  lelkészek  előadják  lelkipásztori  működésük  eredmé-
nyét  és  a  magán  elzárásban  levő  rabok  jelleméről  szerzett  tapasz-
talataikat, az azokon észlelt javítás hatását vitatják és véleményezik.

4-szer:  A  tanító  jelentést  tesz  az  oktatás  sikeréről  és  előadja
az oktatás emelését célzó kívánságait.

5-ször:  Az  orvos  kifejti  nézeteit  az  intézet  egészségügyi  álla-
potáról  és  az  étkezésnek,  munkáltatásnak,  időjárásnak  vagy  bármi
más természeti és helyi oknak arra gyakorolt befolyásáról.
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6-szor:  Az  ellenőr,  gondnok  vagy  esetleg  az  igazgató  előterjeszti
az  intézeti ipar- és üzletviszonyokat.

Végül  tárgyaltatnak  a  netalán  előterjesztett  kegyelmi  folyamod-
ványok,  a  kiszabaduló  rabok  fölötti  véleményezések  és  egyéb  az
intézet ügyeivel rokonságban álló   tárgyak fölött   eszmecsere foly.

A  házitanács  tárgyalásairól  fölvett  jegyzőkönyv  a  résztvevő
tagok  mindegyike  által  aláírva  a  m.  kir.  Igazságügy  minisztériumhoz
terjesztetnek föl.

Rendkívüli  esetekben  és  kegyelmi  kérvényeknél  az  egyes
jegyzőkönyvek külön is fölterjesztetnek.

A foglyok és rabok létszám-forgalma.

A  kir.  törvényszéki  foglyok  létszáma  az  átvétel  napján,  1885.
január  i-én volt:

férfi.................................................................     130.
nő...................................................................       12.

Összesen    .     142.
A vizsgálat alatti foglyok külön fogházában:
férfi................................................................        47,
nő.....................................................................       12.

Összesen ….......       59.

    A  még  anyai  gondozás  alatt  levő  gyermekek  száma    mindkét
törvényszéki fogházban volt 2.

Az  1885-ik  év  folytán  a  kir.  törvényszéki  fogházak  létszám-
forgalma:

Beszállittatott:

január       hóban     . . . . 60 férfi 12 nő,
február ., . . . . 65 „ 12 „
március „ . . . . 63 ., 23 ,,
április ., . . . . 80 ., 15 „
május ., . . . . 95 ,, 24 „
június ,, . . . . 77 ,, 13 r

 július ., . . . . 35 ,, 12 „
augusztus     ., .    .    .    . 58 7 „
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Épületek, magán- és közös zárkák.

A  szegedi  kir.  törvényszéki  fogházakban  letartóztatott  fog-
lyok  elhelyezésére  szolgál  74  magán-zárka  és  27  közös  zárka.  A
közös zárkák mindenikében   elhelyezhető 5 — 6 ember.

Ezen  kívül  a  kir.  törvényszéki  fogházak  külön  épülethelyiségei-
ben  van  1  görög templom,  2  üzleti  iroda,  1  őrmesteri  iroda,  1
üzleti  raktár,  7  élelmezési  raktár,  2  fűtőhelyiség  kemencékkel,  1  nagy
közös  konyha,  1  kenyérdagasztó  műhely,  1  kenyérsütőhely  két
sütőkemencével,  1  víztartály  egy  darab  50  hektoliteres  vízszűrő-
készülékkel  ellátott  hordóval,  2  fürdőszoba  négy  fürdőkáddal,.
1  mosókonyha,  2  fogoly  ruha-  és  háziszer-raktár,  2  őrszoba  és  12
munkaterem.
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Az  elítélt  és  vizsgálati  fogház-épületekben  a  fogolynők  szá-
mára  külön  női  osztály  van  berendezve,  külön  kórház  és  raktári
helyiségekkel.

A  fogházakkal  egy  területen  épült  törvényszéki  palota
földszinti  helyiségeiben  van  a  nagy  élelmezési  anyagok  eltartására
használt  pincehelyiség  és  3  nagyobb  munkaterem.  Ugyanazon  helyi-
ségben  van  az  utcára  nyíló  részen  az  őrparancsnok,  kapus  és  a
vizsgálati fogháznál alkalmazott börtönmester lakása.

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

Ezeken  kívül  van  a.  ker.  börtön-épületben:  2  készleti  rab-
ruha-raktár  és  2  osztály-raktár,  2  központi  fűtőhelyiség  szénrak-
tárral,   3   fürdőhelyiség  12  fürdőkáddal   és   vízmelegítő      kemencével,
1 központi    terem,   1   éjjeli    őrszoba, 3   imaterem,   2   lelkészi    iroda,
2 ruhaszárító  helyiség,  4  fűtő-szelepszoba,  1  nappali  őrtanya,  2
őrmesteri  szoba,  4  ételkiosztó  hely  fölvonó  készülékkel  ellátva,
1 kőolaj-raktár,  12  vízvezető  csövekkel  ellátott  nappali  closett,
5  elsötétíthető  fegyelmi  zárka  és  6  földszinti  szoba,  irodai  helyi-
ségül használva.

Továbbá  a  börtönépület  keleti  szárnyában  van  elhelyezve,
közvetlenül  az  irodák  fölött  külön  följáróval,  az  intézeti  kórház.  A
kórház  két  emeleten  1  rendelő-,  1  lábbadozó-,  1  fölügyelő-  és  8
kórszobából  áll.  Ezenkívül  gyógytári  laboráns-konyha,  2  külön
nappali closett, raktári, fűtő- és szellőztető készülékkel bír.

A  fűtés  úgy  a  fogházakban,  mint  a  börtönépület  összes
helyiségeiben  forró  vízzel,  vízvezető  csöveken  és  e  célra  berende-
zett  külön  központi  fűtőkemencékkel  eszközöltetik.  A  fűtés  kőszén-
nel történik.

A  börtönépületben  erre  a  célra  két  csoportban  4—4  kemence
szolgál.  Az  egyik  csoport  kemencéből  az  intézet  jobb  szárnyát
képező  földszint  és  3-ik  emeleti  helyiség  fűtődik.  A  fűtésre  hasz-
nált  tisztított  tiszavíz,  a  vízvezetéki  csövekbe  mindenik  év  őszi
időszakában   november   hó   15-ike   körül,   midőn   a   fűtés   szabály-
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szerűen  kezdetét  veszi,  alulról  pumpoltatik  föl  a  fűtőcsövekber

melyekkel  az  egész  épületrész  helyiségei  behálózva  vannak.  A  föl-
pumpolás  az  előbbeni  évben  használt  víznek  kiszivattyúzása  és  a
csövek  kitisztítása  után  történik.  A  kitisztítás  és  vízfölpumpolás
8—10 napi  munkát  igényel.  A  csöveknek  tisztított  vízzel  történt
megtelítése  után,  a  második  és  harmadik  emeleten  levő  biztonsági
szelepek,  a  honnan  a  fűtés  által  elpárolgott  vízmennyiség  új  táp-
lálékot  nyer,  naponként  4—5  liter  tisztított  víz  feltöltést  igényel.
A  csövekbe  fölpumpolt  víz  használtatik  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  keresztül  vezetett  csövekben  a  viz  a  meg-
fagyástól  és  így  az  egész  fűtési  készülék  a  megfagyás  által  okoz-
ható  csőrepedések  veszélyétől  megóvassék.  A  kemencékben  az
úgynevezett  vaskígyók  retortáin  halad  fölfelé  a  melegség  az  emeleti
helyiségekbe.  A  hőfokot  a  kemencékből  kiinduló  csövekre  alkal-
mazott  hőfokmérők  jelölik,  valamint  a  tüzelés  mértékét  a  szabá-
lyozó  készüléken  kívül,  melyek  a  kemencék  belsejébe  nyúlnak,  a
közvetlenül  érintett  első  melegítő  csőre  alkalmazott  hőfokmérő
jelzi.  A  fűtés  és  a  melegkifejtés  a  külső  hőmérséklet  szerint  szabá-
lyozódik.  Nagyobb  hideg  idő  mellett  a  40—60  fok  hőséggel  fűtött
csövek  a  szobákban  16—18  fok  meleget  adnak;  kisebb  légvál-
tozás mellett ez természetesen redukálódik.

A  forróvízfűtés  mellett  nem  száraz  meleget  nyerünk,  mint
például  a  légfűtésnél  történik,  hanem  enyhe,  langyos  meleget,  mely
a  börtönben  előforduló  tüdőbetegeknél  igen  jótékony  és  előnyös-
nek  bizonyult.  Költség  tekintetében  a  vízfűtési  rendszer,  a  mellett,
hogy  a  légfűtésnél  sokkal  praktikusabb,  még  tetemesen  olcsóbbnak
is  mutatkozott.  A  fával  és  külön  vaskályhákkal  fűtött  intézetek-
ben  a  faszükséglet  évenkint  4—5000  frtba  kerül,  míg  a  szegedi
kerületi  börtönnél  a  fűtésre  használt  kőszén  mennyiségét  és  értékét
véve,  az  összes  fűtési  költség  a  kir.  törvényszéki  fogházaknál  alkal-
mazva  levő  hasonló  fűtési  rendszer  mellett,  évenkint  3600  frtba  kerül.
Ezen összegből külön a kerületi bőrtön fűtésére 1900—2 000 frt esik.
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A  forróvízfűtési  rendszernek  tapasztalt  és  kevésbé  föltűnő
hátránya  egyedül  a  csövek  szerkezetében  és  a  vas  minőségének
állapotában  rejlik.  Ha  ugyanis  a  kemencék  kígyócsövei  gyönge
szerkezettel  bírnak,  vagy  gyöngébb  minőségű  vasból  készültek,
akkor  a  használat  közben  súrlódás  és  a  kőszéndarabok  hozzáütődése
által  megkopnak,  s  a  mint  gyakori  eset  volt  reá,  robbanást  idéz-
nek  elő.  Az  ily  esélyeknek  azonban  előjelei  azonnal  mutatkozni
szoktak,  mert  a  szelepekből  a  forró  víz  nagy  lármával  kifut  a
tágulás  vagy  súrlódás  által  okozott  résen,  a  sistergés  megkezdő-
dik,  a  tűz  a  beömlő  víz  által  elalszik,  mielőtt  nagyobb  veszélyt  vagy
pláne  szerencsétlenséget  okozhatna;  a  robbanás  nem  a  szobák-
ban,  a  meleget  vezető  csöveknél,  hanem  közvetlenül  csak  a
fűtőkemencében állhat elő.

A magánzárkák légűrtartalma, lábakban  számítva,  a  kir.
törvényszéki  fogházaknál  924.20 láb,  a  kir.  kerületi  börtönben
585.60   a közös  zárkák  légűrtartalma  a  kir.  törvényszéki
fogházakban 2970.45  láb, a kir. kerületi börtönben  2593.40   láb.

A  fogházépületek  helyiségeiben  átlagos  számítás  szerint
elhelyezhető tehát 180—200 fogoly, a börtönépületben 400—450 rab.

Megjegyzendő,  hogy  úgy  a  kir.  törvényszéki,  mint  a  kir.
kerületi  börtönépület  magán-  és  közös  zárkái,  valamint  az  összes
munkahelyiségek szellőztető készülékekkel vannak berendezve.

A  szegedi  kir.  ker.  börtönépület  (csillag-börtön)  kiépitési
költsége  180,000  frtot  tett,  melléképülete,  a  halottas-kamara  és
boncterem,  a  kőfal-kerítés,  csatornázás,  kövezés  és  fűtési  beren-
dezéssel  együtt  az  összes  költség  271.000 írtra  tehető.  Kevesebb
költséggel  és  a  gyakorlati  követelményeknek  is  megfelelő  módon
az  országosan  szervezett  intézetek  közül  aránylag  egyik  sem
jött  létre  ily  jutányos  eredménynyel.  Vác.  Lipótvár,  Illava,  Mun-
kács,  Szamosújvár,  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  állhatnak  meg  építkezés  tekintetében
azon  a színvonalon,  a melyen a szegedi börtön áll.
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A  szegedi  kir.  törvényszék  fogházai,  t.  i.  a  vizsgálati  és  el-
ítélt  foglyok  részére  épült  külön  fogházak  és  ezekkel  együtt  a,
törvényszéki  épülettel  egy  vonalban  fekvő  két  tiszti  pavillon  ösz-
szes  építési  költsége  197,000  forintot  tett  ki  A  fönnebbi  összeg-
gel  ezen  költséget  összevéve,  a  kir.  kerületi  börtön  és  kir.  .tör-
vényszéki  fogházak  a  tisztilakokkal  együtt  alig  kerültek  többe
468,000  forintnál.  Ha  tekintetbe  veszszük,  miként  a  megnevezett
országos  intézetek  mindenike  külön-külön  megközelítőleg  már  majd-
nem  1.000,000  forintba  került,  és  hogy  tapasztalás  szerint  egy  cél-
jának  megfelelő  új  fegyház  kiépítési  költsége  mérsékelt  számítással
600—800  fegyenc  részére  800,000—1.000,000  forintba  kerül,  a  sze-
gedi  minta-intézet  kiépítésével  elért  eredmény  minden  szakértő
előtt dicséretet érdemlő megtakarítással eszközöltetett.

A  fogházak  és  a  kir.  kerületi  börtönépület  fényképe  és
alaprajzai ezen emlékiratban külön lenyomatban láthatók.

A  kir.  törvényszéki  fogházak  beosztását  illetőleg  az  előbbeni
kezeléstől  eltérés  egyelőre,  az  1885-ik  év  folytán  a  helyi  viszonyok
és  fönnálló  szabályok  kívánalmaira  tekintettel,  csupán  annyiban
tétetett  változás,  hogy  a  vizsgálati  fogház-épületből  a  már  jog-
erejü  Ítéletet  nyert  foglyok  kivétettek  és  az  elítéltek  külön  fogházá-
ban  összpontosittattak.  Megváltoztatva  lett  továbbá  a  vizsgálati
fogházban  divatozott  azon  eddigi  eljárás  is,  mely  szerint  a  vizsgá-
lati  fogoly  neve  annak  zárkája  fölébe  volt  kifüggesztve.  E  helyett
a  letartóztatási  év,  hó  és  nap  van  megjelölve  minden  magánzárka
lakójának  ajtaja  fölött  mint  olyan,  a  mely  a  nyilvános  ellenőrzést
megkönnyíti  és  nem  szolgál  eszközül  arra,  hogy  a  bűntársak  elhe-
lyeztetésük iránt tájékozva  lehessenek.

Az  elítéltek  fogház-épületében  csoportosítva  lettek  a  rövi-
debb  idejű  fegyház,  börtön,  fogház  vagy  járásbíróilag  egyszerűen
elzárásra  ítéltek.  Ezek  között  erkölcsi  osztályzás  létezik  ugyanazon
alapelvekre  fektetve,  mint  a  hogy  annak  foganatosítása  alább  a
kerületi börtönnél életbe léptetve és leírva találtatik.
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Erkölcsi osztályozás.
A  kir.  kerületi  börtön  beosztása,  tekintettel  a  tömeges  beszállí-

tások  és  gyorsan  növekedő  létszám-szaporulat  által  előidézett  és
adott  viszonyokra,  a  bűnt.  törvény  követelményeinek  szem  előtt
tartása  mellett  úgy  eszközöltetett,  hogy  mindenik  beszolgáltatott
rab a büntetés kezdetét magán elzárásban tölthesse.

A  magán  elzárásból  fokozatosan  kivétettek  a  jobb  erkölcsi
minősítéssel  bíró  rabok  s  célzatosan  tovább  is  magán  elzárásban
maradtak  a  C  betűvel  jelzett  visszaesők  és  a  közbiztonságot  veszé-
lyeztető egyének.

A  magán  zárkákból  a  közös  zárkákba  áthelyezett  rabok  az
anyaintézet  jobb-  és  balszárnyát  képező  közös  zárkákban  két  elkü-
lönített  korosztályba  soroztattak.  Az  egyik  épület-szárny  zárkáiban
elhelyezést  nyertek  a  fiatal  bűnösök  30  éves  korig  A betűvel
jelezve,  a  másik  épületszárnyba  jöttek  a  30 éves  korukon  fölül
levő rabok  B betűvel jelezve.

Ezen  az  illető  egyén  állapotát,  elhelyezését  és  korát  mutató
jelvényeket  fehér  pléh-lemezből  kivágva  mindenik  rab  felső  kabát-
jára varrva feltűnő helyen viseli.

Ugyanezen  látható  és  külső  jelvények  szolgálnak  fölisme-
réséül  az  illető  egyén  erkölcsi  állapotának  is,  a  mennyiben  a
jelzett  betűk  fekvése  mutatja,  hogy  az  egyén  előbb  feddhetetlen,
rovott vagy   határozottan rósz  viseletet és előéletet tanúsított.

A B a feddhetetlen
a rovott,
 a rosz viseletet jelzi.

A  visszaesők  minden  erkölcsi  fokozat  nélkül  c  betűvel  jelez-
tétnek.  Nincs  kizárva  azonban,  hogy  a  visszaesők  is  őszinte  töre-
delmes  magukviselete  és  javulásuk  biztos  jelei  után  erkölcsi  osz-
tályzatba  ne  juthassanak.  Ezen  esetben  a  c  betű  mellé  a  korosz-
tályt  jelző  A  vagy  B  betű  tétetik,  a  szerint,  a  milyen  erkölcsi
fokozatot  az  illető  egyénnek  kiérdemelnie  sikerült.  Ezen  korosz-
tály  és  erkölcsi  jelzések  szigorú  ellenőrzés  alatt  állanak,  s  a  foko-
zatos   előléptetés  vagy  lefokozás  nagy  elővigyázattal   és  meghatáro-
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zott  időközökben  történik.  Az  előléptetés  érdem  szerint,  a  lefokozás
fegyelmi büntetésképen mondatik ki.

Az  erkölcsi  osztályzatok  negyedévenként  eszközölt  fölülvizs-
gálatán  kívül  rendkívüli  esetekben  is  történik  előléptetés,  esetleg
lefokozás.  Az  ilyen  esetről-esetre  alkalmazott,  vagy  fegyelmi
büntetés képen történt változások a napijelentés-könyvbe iratnak be.

Ezeken  kívül  külön  osztályzatuk  van  azon  egyéneknek,  kik
magukat  bizalmi  állásra,  vagy  a  föltételes  szabadságolási  jog
kedvezményére érdemessé tették.

A  bizalmi  állást  bíró  egyének  az  erkölcsi  állapotukat  jelző
betűk  fölött  vörös  szalagot,  a  föltételes  szabadságolásra  kiválóan
érdemes egyének zöld szalagot viselnek.

Bizalmi  állások  a  fogházak  és  kerületi  börtönnél  a  kórházi
betegápoló,  irodai  másolásra  és  tisztogatásra  alkalmazottak,  rak-
tári  szolgálattevők,  szakácsok,  pékek,  —  az  iparágaknál  magukat
kitüntetett  és  tanitásra  alkalmazott  rabok,  munkajegyzök  és  végre
házimunkával foglalkozó rabok és foglyok állása.

A  vörös  szalagot  nyert  egyének  száma  az  1885.  év  végén
volt 5, a zöld   szalagot   viselő   foglyok   és   rabok száma 3.

A  kitüntetett  egyének  mérsékelt  számából  önként  következ-
tethető,  hogy  az  igazgatóság  a  kedvezmények  és  erkölcsi  minősí-
tések  körül  a  legnagyobb  figyelem-  és  óvatossággal  szokott  eljárni,
nehogy  alkalom  nyújtassák  a  színlelők-  és  szemfényvesztéssel  fog-
lalkozó gonosztevőknek a fegyelem és házirend   megzavarhatására.

Az  1885.  év  folyamán  magán  elzárásban  voltak  a  kir.  tör-
vényszéki  vizsgálat  alatti  foglyok  és  a  kir.  kerületi  börtönben
letartóztatott visszaesők  kivétel nélkül.

Egy hónapnál rövidebb ideig tartó   magán   elzá-
rásban volt a kir. kerületi börtönben.......................................319 ember.

Egy hónaptól három hónapig tartó magán elzárás-
ban volt a kir. kerületi börtönben............................................54        ,,

Három hónaptól tizenegy hónapig tartó magán elzá-
rásban volt..............................................................................65        ,,

Összesen   438 ember.
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A magánfogság hatása.
A  magánfogság  hatása  az  egyes  letartóztatott  egyénekre  azok

műveltségi  foka,  egyéni  tulajdonságai,  vérmérséklete  és  magán
viszonyai szerint különbözőnek  tapasztaltatott.

A  nagyobb  részt  korcsmai  verekedésből  támadt  emberölés
vagy  súlyos  testi  sértés  miatt  elítélt  jobb  módú  parasztgazdák
gyermekei,  a  földmíveléssel  foglalkozó  cselédek  és  háziszolgákra
a  magán  elzárás  hatása  általában  javító.  Igen  ritka  esetben  tapasz-
taltatott,  hogy  egy  oly  egyén,  a  kit  meggondolatlansága  vagy
éppen  az  alkalom  sodort  a  bűn  örvényébe,  ne  érezné  a  ma-
gánfogság  rendkívül  absorbeáló  erejét,  —  az  egyén  gondolata,,
tépelődése  önnönmagával,  bűntényének  fölvilágosítása  után  rende-
sen  őszinte  bánkódás,  beismerés  és  töredelmességre  vezet.  Az  ily
egyénekre  a  rövidebb  tartamú  magánfogságnak  is  van  annyira
javitó  hatása,  hogy  például  a  szegedi  kerületi  börtönben  egy  év
leforgása  alatt  nem  volt  egyetlen  egy  oly  szembetűnőleg  visszás
eset  sem  a  magánfogság  után,  a  miért  fegyelmi  büntetést  kellett
volna  alkalmazni.  A  magánfogságból  a  társas  fogságba  beosztott
és  erkölcsileg  osztályozott  ilyen  egyének  részint  munkás  hajlamuk,,
részint  tanulékonyságuk  és  a  mi  a  fő,  a  családi  életből  magukkal
hozott  jóindulatú  közlékenykedésük  által  tűnnek  ki,  s  irányukban
a  kevésbé  alkalmazott  szigorral  is  oda  lehet  jutni,  hogy  alkal-
mazkodó  magaviseletet  tanúsítsanak  és  helyzetök  követelményeit
minden tekintetben fölfogják.

Ennél  gyöngébb,  csaknem  múlékony  hatása  van  a  magánfog-
ságnak  oly  egyénekre,  a  kik  életkoruk  40—50-ik  éveiben  vannak,
nem  visszaesők,  de  teljesen  elhanyagolt  nevelésüek;  ezeknél,  kik
foglalkozásuknál  fogva  többnyire  csikósok,  kanászok,  bojtárok,
korcsmárosok,  üzérek,  —  a  jövendő  javulásukat  célzó  egyéni  jóakarat,,
őszinte  bizalom  teljesen  hiányzik.  Száz  eset  közül  egyetlen  egy
esetben  sem  volnék  képes  bebizonyítani,  hogy  az  ilyenekre  a
magánfogság  hatása,  annak  átérzett  szigorától  eltekintve,  jótékony
hatással   lett   volna; az   ily   egyéneknél   a   magánfogság   tartama
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alatt  másnemű  érzelmeket  tapasztalni  nem  lehet,  mint  azt,  hogy
büntetésükben  a  kérlelhetetlenül  sújtó  igazság  reájuk  nézve  jogosult
szigorát  gyűlölik  és  tartózkodásukkal,  a  javításukra  törekvő  intéz-
kedéseket kétségessé teszik.

A  milyen  élesen  különbözik  a  magánfogság  hatása  a  fönnebb
leirt  két  fajtájú  letartóztatottakra,  olyan  élesen  különbözik  az  a
műveltebb osztályhoz tartozó és visszaeső raboknál,

A  művelt  magyar  ember  irtózik  a  magántól  azért,  mert  abban
szellemileg  eltompultságba  esik, idegrendszerét  a  némaság  és
egyedüliség  megkavarja,  fantáziáját  megtöri  és  olynemű  kábultságba
ejti,  mint  a  milyenben  a  súlyos  betegségből  lábbadozó  betegek
érzelmei  nyilvánulnak.  Igen  gyakori  eset  volt  a  múlt  évben,  hogy
a  művelt  osztályhoz  tartozó  letartóztatott  rabokra  nézve  azért
kellett  megszüntetni  a  magán  elzárás  tartamát,  mert  legnagyobb
részénél  őrülési  hajlamok  jelentkeztek.  Ez  a  jelenség  szól  kizárólag
a  nappali  és  éjjeli  folytonos  elkülönítésre,  míg  másfelől  csupán  az
éjjeli  elkülönítés  a  műveltebb  osztályú  rabokra  nézve  nemcsak
hogy  előnyös,  hanem  határozottan  jótékony  befolyást  gyakorol.
Ennek  igen  egyszerű  és  természetes  oka  abban  rejlik,  hogy  a
műveltebb  osztályú  egyének  szórakozást  találnak  az  esteli  olvasás
és  szellemi  foglalkozásban,  a  mire  éppen  akkor  alkalom  nyílik,
míg  a  nappali  elkülönítésnél,  részint  a  szokatlan  foglalkozás,  a
fárasztó  és  gyötrő  gondolatok,  részint  a  minden  emberi  lény  közei-
lététől  izolált  helyzetök  miatt  a  magánfogságnak  a  művelteb-
beknél egészen ellenkező hatása nyilvánul.

A  visszaeső  rabokra  nézve  a  magánfogság  hatása  a  szerint,
a  mint  azok  egyik  vagy  másik  országos  fegyintézetben  már  letar-
tóztatva  voltak,  vagy  előbbeni  büntetésüket  valamelyik  hatósági
fogházban  töltötték  ki,  a  magánfogság  a  büntetés  szigorító  jellegével
bír,  és  habár  nehezen  adják  meg  magukat  a  reájuk  gyakorolt  javí-
tási  procedúráknak,  tagadhatatlan,  hogy  elkülönítésük  által  habár
javulásukra  következtetni  föltétlenül  nem  is  lehet,  ártalmas  befolyá-
suktól  a  többi  letartóztatottak  kellőleg  izolálva  lévén,  a  biztonság
és    fegyelem    tekintetében   a   magánfogság   hatása   náluk   sokkal
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evidensebb,  minthogy  ettől  őket  fölmenteni  vagy  azt  reájult  nézve
legalább  a  törvény  által  kimondott  egy  évi  tartam  alatt  félbesza-
kítás által megszüntetni ajánlatosnak mutatkoznék.

Az erkölcsi javítás sikere.

Az  intézeti  javítás  sikeres  megoldását  jellemzőleg  megismerteti
az évközben eszközölt erkölcsi   osztályozásnak   alábbi   kimutatása.

A  kir.  törvényszéki  elítéltek  fogházában,  a  letartóztatás  hosz-
szasabb idejére való tekintettel, az  1885. év végén maradt:
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Nevezetesebb események.

Az 1885-ik évben előfordult nevezetesebb események:
18S5. jan. 1. A kir. kerületi börtön törvényszerű rendeltetésének

átadatott. A kir. törvényszéki fogházak   kezelésének   át- 
adása   Schmidt   Imre kir. alügyész által a kir. ügyészség
képviseletében megtörtént.

A   kir.   törvényszéki    fogházaktól   kinevezett   fog-
házőrök a börtönőri esküt letették.

1885. jan. 9. 168    rab   befogadására   a   nagyméltóságú   m.   kir.
Igazságügyminisztérium által intézkedés tétetett.

1885. jan. 10. Az egri   kir. törvényszéki   fogházból   az   első   rab-
szállítmány   megérkezett,    tehát   a   kir.   kerületi   börtön
benépesítése ezen naptól kezdetét vette.

1685. jan. 17. A 44 darab őri fegyverzet összes fölszerelvényeivel
hiánytalanul megérkezett és átvétetett.

1S85. jan. 25. A kir. kerületi börtön   és a kir.   törvényszéki   fog-
házakban  az  erkölcsi osztályzat  életbe léptetett.

1885. június 24. A róm. kath. és   az   ev.   ref.    templomi   helyiségek
ünnepélyesen fölszenteltettek.

1885. juiius 17. Méltóságos dr. László Zsigmond m. kir. igazságügy-
miniszteri tanácsos  ur a kir.  kerületi   börtön  és kir.  tör-
vényszéki    fogházak    vizsgálására   véletlenül   megjelent.
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Mai  napon  az    intézet   összes    helyiségeit    megtekintette,
az  ivóvíz-szükséglet  és   a  csatornázási    rendszer    állapota
fölött vizsgálatot tartott.

1885. a.ag. 2. Dr. Oláh   Gyula közegészségügyi   felügyelő    a   szeged-
városi  hatóság  részéről  kiküldött  Szluha  Ágoston  főkapi-
tány,  dr.  Kovács  városi  főorvos  és  dr.  Aigner  Károly
kerületi  orvos  kiséretében  a  kir.  kerületi  börtönt  és  a
kir.  törvényszéki  fogházakat  egészségügyi  szempontból
megvizsgálták.

1885. szept. 3. A városi kir. oszágos   fegyintézet, kir. államfogház
és  kir.  közvetitö  intézet  megboldogult  igazgatója,  Varga
Jánosért  az  intézeti  róm.  kath.  imateremben  ünnepélyes
gyászmise  tartatott,  mely  alkalommal  az  intézeti  lelkész
a  börtönügy  korán  elhunyt  jeles  bajnokáról  gyászbeszédet
mondott.

1885. szept, 10. A váci     kir.   országos   fegyintézet,   kir.     államfogház
és  kir.  közvetítő  intézet  megboldogult  igazgatója,  Varga
Jánosért  az  intézeti  ev.  református  imateremben  az  inté-
zeti ev. református lelkész gyászbeszédet mondott.

    Az  intézeti  izr.  imaterem  fölszenteltetett  és  rendel-
         tetésének  ünnepélyesen  átadatott,    mely  alkalommal    dr.
   Löw  Imánuel  főrabbi  alkalmi  szónoklatot  tartott.
1885. okt. 4. Kovács Béla   98.   fejszámú   és     Szirb   Oresztie   220.

fejszámú  rabok  megszöktek.  (Kovács  Béla  1885.  év  szep-
tember  24-ikén,  Szirb  Oresztie  1S86.  január  16-án  a
börtönbe visszaszállíttattak.)

1885. dec. 10. A    nagyméltóságú     m.     kir.   Igazságügyminiszterium-
nak  1885.  évi  július  hó  14-én  13,145.  szám  alatt  kelt
rendelete  folytán  a  közigazgatási  bizottság  mai  napon  a
kir. kerületi börtönt megvizsgálta.

A  m.  kir.  I.  M.  1885.  év  július  hó  14-ikén  13,145.
szám  alatt  kelt  rendeletével,  Szeged  szab.  kir.  város  köz-
igazgatási  bizottságának  fölterjesztésére,  a  kir.  kerületi
börtön   a   közigazgatási   bizottság   megfigyelése elől,  —
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a  mennyiben  arra  szorítkozik,  hogy  ezen  börtön  álla-
potáról  tudomást  és  meggyőződést  szerezve,  a  netalán
tapasztalt  hiányokról  vagy  szükségesnek  vélt  javítások-
ról  esetről-esetre  jelentést  tenni  akar  —  nem  kívánta
elzárni;  sőt  nem  ellenezte  azt  sem,  hogy  a  kerületi  bör-
tön  igazgatója  által  közvetlenül  a  közigazgatási  bizottság
elnökéhez  időszaki  jelentések  tétessenek,  oly  alakban,
mint  azok  a  törvényszéki  fogházra  nézve  a  kir.  ügyész-
ség által megtétetni szoktak.

Építkezések, átalakítások.

Nagyobb  építkezés  vagy  átalakítás  az  1885-ik  év  folytán  a  kir.
kerületi  börtönben  nem  történt:  kisebb  átalakítások  fordultak  elő,
nevezetesen  a  főzőkonyhában  a  gőz  és  párázatok  eltávolítására  az
azon  fogházépületben  levő  központi  kéménybe  egy  vasrostélyzattal
és  vasajtóval  emelkedő  gőzfogó  lett  alkalmazva,  mely  a  külö-
nösen  téli  időszakban  előforduló  nagyobb  kigőzölgést  is  azonnal
megszünteti és a gőzfejlődést akadályozza.

Javítás  eszközöltetett  a  Zellerin  Mátyás  vállalkozó  által  épített
kenyérsütő-kemencék  kéményein  is,  a  mennyiben  ezen  helyisé-
gekben  a  visszaverődő  füst  miatt  tartózkodni  már-már  lehetetlenné
vált.  A  két  cilinder  kéményeire  ugyanis  Zellerin  Mátyás  vállal-
kozó  terhére  és  költségére  két  erős  vaslemezből  készült  füst-
szívó  kémény  alkalmaztatott  oly  biztos  sikerrel,  hogy  azon  idő
óta azon helyiségek teljesen füstmentesek lettek.

Az  ivóvizet  szolgáltató,  de  időközben  iszapréteg-beömlés
miatt  teljesen  használhatlanná  vált  kút  helyett  a  tiszavíz  haszná-
latát  kelletvén  igénybe  venni,  és  ezen  ivóvíz  használata  által  elő-
fordult  betegségek,  különösen  a  távoli  vidékről  beszállított  rabok
közt  nagy  mérvben  föllépett  malária  megszüntetése  céljából  a
nagyméltóságú  Igazságügyminiszterium  kegyes  engedélyével  egy
vízszűrő-készülékkel  ellátott  50  hektoliteres  víztartó  állíttatott
föl  a  kir.  törvényszéki  elítéltek  fogházának  külön  helyiségében.
A   vízszűrő és víztartó-készülék   fölállításának   eredménye   az   lett,
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hogy  a  nagymérvű  malária  rövid  idő  alatt  megszűnt,  és  a  tisztított
tiszavíz  használata  mellett  az  egészségügyi  viszonyok  tetemesen
megjavultak.

Továbbá  kisebb  javítás  és  átalakítás  eszközöltetett  a  mosó-
helyiség, kovácsműhely és kenyérdagasztó helyiségekben,

A  ruhamosást  az  elítélt  fogolynők  által  eszközöltetvén,  bizton-
sági  és  elővigyázati  szempontból  ezen  helyiséget  a  konyhára  vezető
közös  corridortól  egy  kettős  faajtóval  ellátott  rekesztővel  láttam
el,  hogy  a  nők  a  férfi  elítélt  rabokkal  munkaközben  ne  érint-
kezhessenek.  Ugyanezen  helyiségben  egy  a  nők  részére  elkülöní-
tett  sétaudvarra  nyíló  vasrács-ajtót  is  alkalmaztam  oly  módon,
hogy  a  kétnemű  foglyok  elkülönítése  biztonsági  tekintetből  itt  is
teljesen megfelelőleg eszközöltessék.

A  kovácsműhely  előbb  a  bűnfenyítő  törvényszék  felé  nyíló
udvarra  volt  elhelyezve,  s  miután  az  ezen  mesterséggel  járó  lárma
úgy  a  fenyítő  bírák,  mint  az  igazgatósági  irodában  működő  hiva-
talnokokat  is  munkaközben  zavarta,  áthelyeztem  azt  az  épületnek
hátsó  részébe,  a  hol  sem  a  zaj  nem  alkalmatlan,  sem  a  kovács-
műhely  tüzelő  füstje  nem  hatolhat  föl  az  emeleten  letartóztatott
foglyok zárkájába.

Az  áthelyezés  kevés  költséggel,  házilag  eszközöltetett,  s  miután
itt  is  sikerült  a  füst  vezető  csöveket  a  fogház  központi  kéményébe
átvezetni,  azóta  ezen  alagsori  helyiség,  valamint  a  fölötte  levő
zárkák is teljesen füstmentesek.

A  kenyérdagasztó  helyiségben  a  forró  vízzel  fűtő  csövek
bevezetve  nem  lévén,  a  dagasztás-  és  kelésnél  megkívántató  meleg-
ség előállítására egy vaspléhből készült kályhát készíttettem.

Végre  a  munkáltatásnál  fönnforgó  akadályok  elhárítása,  de
különösen  a  gyékény-ipar  folytathatása  szempontjából,  melyet  téli
időszakban  úgy,  mint  nyáron,  szabadég  alatt  folytatni  nem  lehet,
az  iparüzlet  átlagához  tartozó  anyagból  egy  ideiglenes  barakot
készíttettem  a  kir.  kerületi  börtön  északi  oldalán  fekvő  tágasabb
udvaron.  Hogy  ezen  ideiglenes  barak  kiválóan  célszerű  és  szük-
séges volt,   nemcsak   ezen   munkanem   további akadálytalan   foly-
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tatása  igazolja,  hanem  igazolja  azon  körülmény  is,  hogy  a  munkane-
mek  folytathatásához  szükséges  helyiségekből  az  iparüzlet  haladása
által  kiszoríttattunk,  és  napról-napra  sürgősebbé  válik  azon  kérdés
megoldása,  hogy  a  kerületi  börtön  számára  mellékhelyiségek
miként építtessenek.

A  magán  zárkákban  folytatott  kezdetleges  munkálkodástól
eltekintve  ugyanis,  a  közös  zárkák  lakói  nagyobb  számarányban
lévén,  ezek  számára  a  jelenlegi  beosztás  mellett  a  meglevő  munka-
helyiségek  mind  célszerűség,  mind  terjedelemre  nézve  alkalmatla-
noknak  bizonyultak.  És  miután  közös  zárkáikat  munka-  és  háló-
teremnek  együtt  használni  szerkezetük-  és  terjedelmüknél  fogva
egyáltalában  nem  lehet,  kívánatos,  sőt  elodázhatatlanul  szükségesnek
mutatkozik  a  szegedi  kerületi  börtönnél  alkalmas  raktári  és  munka-
helyiségek előállításáról  már a közel jövőben  gondoskodni.

Előadott  csekély  egyéni  nézetem  mellett  még  hathatósabban
fog  szólani  az  intézet  iparállásairól  és  állapotáról  közlendő  alábbi
jelentésem.

Iparüzlet.
A  kir.  kerületi  börtön  és  kir.  törvényszéki  fogházaknál  az

iparüzletezés  az  1885.  évi  ápril  hó  8-án  kelt  15,128.  számú  magasabb
rendelet alapján vette  kezdetét.

A  hivatkozott  rendeletben  értesíti  a  m.  kir.  I.  M.  az  igazga-
tóságot,  hogy  első  sorban  az  asztalosság,  bádogosság,  esztergályosság.
kádárság,  zsákszövészet-,  könyv-,  kefekötésnek  s  gyékényfonásnak,
másodsorban  pedig,  de  csak  a  háziszükséglet  céljából,  a  cipészetnek
és  czabóság'nak  a  kerületi  börtönnél,  illetőleg  a  kezelése  alatt  álló
fogháznál  leendő  folytatását  egyelőre  engedélyezi.  A  kovácsság  és
lakatosság  főleg  a  házi  szükségletre  való  szorítkozás  mellett  csak
annyiban  folytatható,  a  mennyiben  erre  alkalmas  munkahelyiség
áll rendelkezésre.

1885.  év  ápril  haváig  az  intézeti  iparüzlet  fejlődésének  átte-
kintését a következőkben van szerencsém előadni:

Üzleti  forgótőke  fejében  a  nagyméltóságú  m.  kir.  Igazságügy-
minisztérium múlt  1884. évi   október   hó    13-án   43.713.   szám   alatt
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kelt  magas  rendeletével  5000  forintot  méltóztatott  utalványoznir

mely  összeg  1884.  év  november  hó  i-én  fölvétetvén,  üzleti  eszközök
és anyagok beszerzésére fordíttatott.

Munkaeszközök beszerzésére fordíttatott a fönnebbi összegből:
cipészeti eszközökre..............................247 frt 85 kr.
szabósági „ ........................162   „    70   „
asztalossági        „ ........................384   „    35   „
esztergályos       „ ........................175   „    30   „
kádár „ ........................162   „    47    .,
lakatos, bádogos és kovács eszközökre  148   „    45    „
szövészeti szerszámokra.........................458   ,,    04    „

Összesen .  1760 frt 10 kr.
           Az    ezen   összegből    fönnmaradt   3233  frt 84 kr üzleti   anyagok
beszerzésére fordíttatott.

A  letartóztatottak  célszerű  és  a  külső  iparosok  károsítása
nélkül  való  foglalkoztatásra  és  üzletünk  fejlesztése  tekintetéből  is
lépések  tétettek,  nevezetesen  árjegyzékek  csatolása  mellett  a  buda-
pesti  kir.  főügyészséghez,  hogy  üzletünket  a  környékbeli  kir.  ügyész-
ségek  figyelmébe  ajánlani  méltóztassék.  A  megtörtént  kérelem
tekintetbe  vételével  méltóztatott  a  budapesti  kir.  főügyész  ur  ő
méltósága,  az  1885.  évi  május  hó  22-én  2536.  szám  alatt  kelt  rende-
letével  14  környékbeli  kir.  ügyészséget  odautasitani,  hogy  fogházi
fölszerelvényeiket,  a  mennyiben  azok  otthon  házilag  olcsóbban  elő-
állíthatók  nem  volnának,  ezentúl  kizárólag  intézetünk  iparüzleténél
rendeljék meg.

Az  engedélyezett  iparágak  közül  az  1885.  év  folytán  üzle-
teztetett:

a    cipészet 
kizárólag fogházi és rabruházatok  előállításával,
a szabóság
az asztalosság,
az esztergályosság,
a kádárság,
a lakatosság,
a bádogosság,



55

a kovács iparág (csak házi szükségletre),
a zsákszövészet és
a gyékényfonás.
Ezeken  kívül  megrendelés  útján  a  nagyméltóságú  m.  kir.

Igazságügyminisztériumnak  1885.  július  hó  27-én  31,396.  számú
kegyes  engedélye  folytán  a  Pálfi  Lipót  helybeli  gyufagyáros  részére
üzleteztetett a gyufatok-gyártás.

Mint  speciális  iparág  külön  üzleteztetett  az  esztergályos  és
asztalos  iparághoz  tartozó  díszfaragászat,  a  cirokkefe,  sétabotok,
fakanalak, cipősarkak készítése.

Nevezetes  mozzanatként  említem  föl  a  nagyméltóságú  m.  kir.
Igazságügyminisztériumnak  1885.  szept.  hó  3-án  44,041.  sz.  a.  kelt
kegyes  rendeletét,  melynek  folytán  üzletünk  iparcikkeivel  a  római
nemzetközi börtönügyi   kiállításon  részt   venni   szerencsés lehetett.

A  felsőbb  helyről  nyert  utasításban  arra  szólítja  föl  a  m.  kir.
Igazságügyminiszterium  az  igazgatóságot,  hogy  a  római  nemzet-
közi  börtönügyi  kiállításra  szintén  küldjön  rabiparcikkeket,  miután
kiküldöttjének  alkalma  volt  a  f.  é.  július  havában  azt  tapasztalni,
hogy  az  igazgatóság  vezetése  alatt  álló  kir.  kerületi  börtön  ipar-
üzlete már is szép lendületnek indult.

Az  iparüzlet  által  eszközölt  nagyobbszerű  munkák  közül,
melyek  az  1885.  év  folytán  készültek  el,  fölemlítem  a  templomi  és
irodai  fölszerelvények,  a  börtönőri  és  rabruházatok,  a  konyhai
és  sütőházi  eszközök,  üzleti  szerszám-fölszerelvényeknek  házilag
való  elöállitását,  a  helybeli  kir.  törvényszék  irattári  helyiségeinek
fölszerelését  s  nevezetesen  a  kir.  bűnfenyítő  törvényszék  épületé-
ben egy új lépcsőház fölépítését s annak fölszerelését.

Az  iparágakra  fordított  összes  kiadások  a  belőlük  vont  bevé-
telek és tiszta haszon az  1885. évre szerkesztett mérlegből kivonva

a  következő: 1884. évben. 1885. évben.
Cselekvő vagyon-álladék............... 5,130 frt 11  kr. 15,736 frt 33 kr.
A szenvedő tételek levonása után

(a forgótőke).............................. 5,000   „ —   „ 10,251    ,   53   B

Kezelés alatt maradt vagyon   . 130 frt 11  kr.      5,484 frt 80 kr.
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A  legjövedelmezőbb  iparág  volt  a  kincstárra  és  rabokra  nézve
egyaránt a szabósági és cipészeti iparág.

Ennek  oka  az  újonan  szervezett  intézet  kezdetleges  állapota,
de  különösen  azon  körülmény  volt,  hogy  a  kir.  ügyészségek  meg-
rendeléseikkel  a  budapesti  főügyészségtől  nyert  utasításaik  alapján
az intézetet azonnal megkeresték.

A  legkevésbé  jövedelmező  iparágaknak  bizonyultak  a  lakatos,
bádogos  és  kovács  iparágak;  ennek  oka  ismét  abban  rejlik,  hogy
ezen  iparágak  a  magas  minisztériumtól  nyert  utasítás  szerint  kizáró-
lag csak házi szükségletek előállítására üzleteztettek.

Minden  egyes  alábbi  munkanemmel  középszámítás  szerint
naponként dolgozott:
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vízhordással foglalkozott     .    .    .    .     10 fogoly    — rab,
ruhamosással.........................................12 fogolynő —     „
Legnagyobb  haladást  tették  a  rabok  az  asztalos  és  ezzel  kap-

csolatosan  a  többi  faiparágaknál,  mint  a  milyenek  a  díszfaragászat
sétabot-készítés  és  kanálfaragás.  Nagy  kedvvel  és  kitűnő  ered-
ménynyel tanulták a zsákszövészetet és gyékényfonást.

Ezen  iparágak  képezik  az  intézetben,  ha  jövedelmezőség  tekin-
tetében  nem  is,  de  a  rabok  jövő  megélhetési  viszonyaira  nézve,  a
legelőnyösebb és leghasznosabb   iparágakat.

A  kiszabadultak  közül,  hogy  azok  mindenike  mennyire  sajá-
tította  el  az  intézetben  tanult  mesterségét,  érdemesnek  tartom
megemlíteni,  hogy  az  1885-ik  év  folytán  kiszabadult  és  föltételesen
szabadságolt  5  rab  közül  egy  kőműves,  1  betegápoló,  1  szabó
és  2  házimunkás  volt:  arra,  hogy  ezen  kérdés  fölött  döntő  ered-
ménynyel  állhassak  elő,  a  folyó  év  eredményére  leend  szükségem,
a mikor világos és tapasztalati tényekre állapítható jelentést tehetek.

A  kiszabadult  foglyoknál,  tekintettel  a  nagyobb  létszám-moz-
galom  és  azok  rövid  idejű  letartóztatási  idejére,  véleményt  meg-
állapítani nem lehet.

Szorgalom  és  munkásság  tekintetében  az  1885-ik  évi  eredmény
kifogás  alá  nem  jöhet,  mert  habár  a  kezdet  nehézségeivel,  az
alakulás  viszonyaival  és  más  könnyen  el  nem  hárítható  akadá-
lyokkal  kellett  is  megküzdeni,  az  év  május  havában  megkezdett
iparüzletezés  teljesen  kielégítő  eredményre  vezetett.
A  rabok  részére  eső  keresmény  összege  volt  ugyanis  623  frt  82  kr.
A foglyok    „ „ „ ,, „ „ 31    ,,      71      „  

Összesen             655 frt 53 kr.
De ha ehhez vesszük, hogy   a   rabok   a   beszállítá-
suk kezdetétől számított  3, esetleg   a   visszaesők
6 havi időtartam alatt, a mig keresményök a rab-

segélyalapnak jövedelmezett,.......................................257 frt 17 kr.,
mégis  a  keresményi  összeg  ennek  hozzáadásával  .  912  „  70  krt
tett  ki;  ez  oly  fényesen  igazolja  előbbeni  állításomat,  hogy  e  tekintet-
ben az itteni iparüzlet jövendőjét megállapítottnak kell kijelentenem.



60

A  folyó  1885.  év  folytán  a  letartóztatott  rabok  közül  legtöbb
keresete  volt,  18  frt  38  kr,  161.  fejszámú  Z.  F.  gépészlakatosnak,  a
ki  a  Rómába  küldött  imitált  magánzárka  ajtóvasalását  és  a  többi
vasrészeket,  valamint  az  intézetnél  előfordult  nevezetesebb  javítá-
sokat kitűnő szakavatott pontossággal készítette el.

Jelentékeny  keresete  volt  még  a  szabósági  iparágnál,  17  frt
52 kr,  281.  fejszámú K. J.,  és  15 frt  40 kr  a 73.  fejszámú N. E.  rabok-
nak.  Mint  elsőosztályú  munkásnak  legkevesebb,  2  frt  12  kr,  kere-
sete volt R. J.  szabósági iparágnál dolgozó rabnak.

A  foglyok  közül  5  frt  20  kr  legtöbb  keresete  volt  a  kádár
iparágnál  dolgozó  M.  J.  elsőosztályú  munkásnak  és  legkevesebb
keresete,  1  frt  25  kr,  a  cipészeti  iparágnál  foglalkozó  G-y.  J.
fogolynak.

Az  egyes  munkanemek  közül  kiváló  előszeretettel  foglalkoztak
a  rabok  az  asztalos,  esztergályos,  faragó,  kádár  és  szövő  iparágak-
kal.  Ezen  munkanemeknél  a  letartóztatott  egyének  átlagosan  a
legrövidebb  idő  alatt  oly  sikeres  haladást  tettek,  hogy  az  1885.
év  végével  az  asztalos  és  esztergályos  iparágnál  12,  a  képfaragó
iparnál  4,  a  kádároknál  6  és  a  szövő  munkánál  9  volt  azon  rabok
száma, a kik már önálló  munkálkodásra képesítvék.

Ezen  munkanemek  mindenike,  mint  olyan,  a  mely  a  testi
mozgás  mellett  a  gondolkozó  tehetséget  is  igénybe  veszi,  a  rabokra
határozottan  nem  csak  javító,  hanem  jövőjüket  biztosító  hasznos
befolyással  is volt.

Az  ülő  munkával  foglalkozó  szabók,  cipészek,  gyékényfonók
és  gyufatok-készítőkhöz  tömegesebben  jelentkeztek  ugyan  a  rabok,
de  ennek  egyáltalában  nem  lehet  azt  a  jelentőséget  és  befolyást
tulajdonítani,  mintha  —  jövedelmezőségüket  is  tekintve  —  ezen
iparágak lettek  volna kedvezőbb  befolyással  a rabokra.

A  szabóknál  ugyanis  16,  a  cipészeknél  14  volt  azon  rabok
száma,  a  kik  önálló  munkálkodásra  vannak  képesítve.  A  gyékény-
fonással  foglalkozó  és  a  gyékényfonásban  kitanított  foglyok  száma
8,  de  ezek  közül  1885-ik év  folytán  6  büntetési  idejét  kitöltvén,
megszabadult   és az    1886,   évre   csak   kettő   maradt   olyan,   a   ki
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ezen  mesterségben  kellő  jártassággal  bír.  Az  ülőmunkát,  a  mely
könnyebben  elsajátítható  egyfelől,  de  másfelől  sem  nagyobb  ízlés,
sem  nagyobb  testierő-megfeszítéssel  nem  jár,  a  rabok  különösen
éppen ezen okok miatt kedvelik;

A  letartóztatott  rabok  legnagyobb  része  beszolgáltatásuk
előtt  földmíveléssel  és  az  e  körül  járó  más  teendők  és  szolgála-
tokkal  foglalkozván,  ámbár  tanulékonyságuk  és  munkaszorgalmuk:
tagadhatatlanul  nyilvánul,  hosszas  és  kitartó  munkára  azért  nem
képesek,  mert  egyszerű  igényeik  mellett  a  több  fáradság  és  után-
járást követelő  munkát, nevelés és fölfogás-hiány miatt, kerülik.

Tagadhatatlan  azonban,  hogy  azon  egyéneknek,  a  kik  vala-
mely  munkanemben  kellő  jártasságot  és  ügyességet  sajátítottak  el,
a  mesterségtudás  és  egyéni  önérzet  egy  olyan  sajátságos  kinyo-
mata  nyilvánul  a  börtönben,  a  mit  a  szabad  iparosoknál  nem  lehet
mindenütt  fölfedezni,  és  ez  a  jelenség”  a  munka  erkölcsjavító  hatása,
mely  az  embert  az  ős  erő  forrásához  vezeti,  s  érezvén  azt,  hogy
hasznos tud lenni, gondolkozásában, jellemében javul és megváltozik.

Oly  munkanem,  a  mi  az  ember  szervezetére,  testi  biztonsá-
gára  és  egyéni  önérzetére  rontó  hatással  lehetne,  az  intézetben-
nem  üzleteztetvén,  a  munkáltatás-  s  az  egyes  munkanemnek  be-
folyásáról  a  fönnebbieken  kívül  többet  mondani  csak  oly  okos-
kodásra  vezetne,  a  minek  semmi  természetes  alapja  és  reális  ér-
telme nem volna.

Keresmény-pénzeikből  1885.  év  folytán  az  alábbi  célokra  el-
költöttek:
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Rabtartási   költségek   részbeni   tör-
lesztésére .........................................     41  frt    59 kr.     — frt— kr.

Szabadulóknak kifizettetett.... ….................     34    ..    88    „ 8    ,,    06    r

Összesen    .    319 frt 68 kr.     15 frt 81  kr.
A  kiszabadult  foglyok  részére  a  fönnebbi  8  frt  06  kr  tisztán

keresményi  pénzükön  kívül  szabadulásuk  alkalmával  mint  maguk-
kal  hozott  és  levélben  vagy  rokonaiktól  kapott  tulajdon  pénzük
fejében kifizettetett összesen: 423  frt 61  kr.

A  kedvezmények  a  nagyméltóságú  m.  kir.  Igazságügyminisz-
teriumnak  1880.  évi  2100/I. M.  számú  utasításának  35.  §-a  alapján
történt,  mely  szerint  a  kitűnő  viseletű  rabok  a  munkajutalomból
külön  kiétkezésre  1/

3
  a megrovás  alá  esettek  ¼   részt  költhet-

nek el.
A  visszaesők  a  kerületi  börtönbe  való  beszállításuktól  fogva

9  hónapon  át  e  címen  semmit,  csupán  jóviselet  mellett  1/5 részt
költhetnek  el,  a  többi  kedvezményekre  elkölthető  összegek  meg-
határozása az  igazgató belátására  bízatott.

Az  államkincstár  javára  esett  tiszta  jövedelem  a  fogolykere-
setí  pénzek  után  141  frt  14  kr,  a  rabok  kereseti  pénze  után  2727
frt  66  kr.  Az  utóbbi  összeg  az  üzleti  mérlegben  kitüntetett
tiszta  jövedelemben  bennfoglaltatik,  az  előbbeni  141  frt  14  kr
a  helybeli  kir  ügyészségnek  mint  a  foglyok  részéről  bejött  kincs-
tári  jövedelem  további  kezelés,  illetőleg  adóhivatalba  leendő  beszál-
lítás végett átadatott.

A munkanapok   száma   a   folyó   1885-ik   évben   volt   összesen
56,793,  és  így  az  üzleti  mérleg  eredményeként  ki-
tüntetett ..........................................................................5354 frt 69 kr-
hoz a rabok keresményéből a szegényalap jav. esett      257  frt  17 krt
hozzáadva,    az    ezzel   együtt    tiszta   keresmény-
jövedelmet képező..........................................................5611  frt 86 kr.
jövedelemből  fejenként  és  naponként  minden  munkaképes  rab  után
az  államkincstár  javára  esik  9.88 krajcár  és  a  623  frt  23 kr  rab-
keresményi  összeg  után  átlagosan  minden  munkaképes  rabra  napon-
ként és fejenként  1.09 krajcár esik.
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A  munkadíjak  a  kezdő  év  és  a  már  1886.  év  folytán  tömege-
sebben  szabadulók  részére  kifizetendő  összegekre  való  tekintetből
kamatozásra  elhelyezve  nem  lettek.  A  rabkeresmények  után  esedé-
kes  kamatok  szabályszerint  a  rabsegélyalap  javára  kezeltetvén  át,
miután  a  folyó  1885.  évben  a  rabokat  nem  illető  keresetekből
257  frt  17  kr  jött  be,  a  fönt  előadott  októl  eltekintve,  magában  ez
a  körülmény  is  eléggé  indokolta  teszi,  hogy  az  igazgatóság  az  év
folytán a rabkeresményi pénzeket gyümölcsözővé nem tette.

A foglyok és rabok élelmezése.

Érdekesnek  tartom  e  helyen  az  1885-ik  évben  a  foglyok  és
rabok  élelmezésére  forditott  összes  és  naponkénti  költségeikről  is
jelentést tenni.

A  kir.  törvényszéki  fogházakban  letartóztatott  foglyok  élel-
mezése került.............................................................   8,133  frt   —   krba.

A rabok élelmezése az őrségi kenyérillet-
ményekkel együtt......................................................23.896   ,,   06     „

Összesen      32,029 frt   06 krba.
Élelmezési nap volt összesen a foglyoknál                57,639 és  ½ nap

,, ,.        ,, ,, fi raboknál          115,224    ,,   —     „
Került tehát az élelmezés fejenként és naponként:
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Átlagosan  számítva  1885.  évben  egy  fogoly  élelmezése  13.82,
egy  rab  élelmezése  az  őrségi  kenyér-illetménynyel  együtt  19.39
krajcárba került.

Együttesen  számítva  a  foglyok  és  rabok  élelmezését  és  az
őrségi  kenyér-illetményeket  naponként  és  fejenként  az  élelmezés
16.56 krba jött.

Az intézet kezelési költsége.

A  nagyméltóságú  m.  kir.  Igazságügyminiszterium  által  a
szegedi  kir.  kerületi  börtön  részére  a  helybeli  kir.  adóhivatalból
1885. év folytán kiutalványoztatott:
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Ehhez  hozzászámítva  az  1885.  év  végén  az  inté-
zet  ingó  vagyonát,  mely  a  vagyonálladéki
leltár szerint tett összesen ........................................52,457 frt 17 kr.

Az  intézet  fönntartási  összes  költsége  és  a  még
kezelés  alatt  levő  ingó  vagyon  értéke  kitett
az  1885. év végén....................................................125,491 frt 11 kr.

Az iskoláztatás.

Az  iskoláztatás  eredményéről  is  kötelességem  lévén  jelentést
tenni,  nem  mulaszthatom  el  a  legőszintébb  sajnálkozással  kijelen-
teni,  hogy  ez  évben  a  tanitói  közreműködést  nélkülözvén,  e  tekin-
tetben fényes eredményekkel nem szolgálhatok.

A  mint  az  intézet  benépesülni  kezdett,   gondoskodtam    ugyan
arról,  hogy  a  fiatalok  kellő  iskoláztatásban  részesüljenek,  de    ipar-
kodásommal   nem   lehetett   szabatos   és   rendszeres   oktatást   létre-
hoznom.

A kezdők osztályát  a  haladók  osztályától  elkülönitve  az  elsőben
az  irás,  gépies  olvasás  és  számolást,  a  másodikban  az  értelmi  olva-
sást,  szépírást  és  számolást  a  műveltebb  osztályhoz  tartozó  rabok
által eszközöltettem.

A  kezdők  osztályába  az  akkori  létszám  arányához  képest
fölvétetett  47  rab,  a  haladók  osztályába  31  olyan  harminc  éves
kort  meg  nem  haladott  ifjú  rab,  kik  a  gépies  olvasásban  már  némi
jártassággal bírtak.

Érdemesnek  tartom  a  félévi  vizsga  eredményének  leirása  előtt
azon  rabok  neveit  fölemlíteni,  a  kik  megbízatásukban  pontos  lelki-
ismeretességgel  járván  el,  az  intézet  kezdetleges  időszakában  midőn
összes  tevékenységemet  a  szervezkedés  nehéz  munkájával  töltöttem,
az  iskoláztatást  is  megfelelő  eredménynyel  segítették  sikeresen
megoldani.

Ezek  voltak:  Gaál  István  (földbirtokos),  Hillinger  Samu
(kereskedő) és Kurucz János (néptanító) rabok.

A  kezdők  osztályában  a  magyar  nyelven  való  oktatást  Gaál
István  és Hillinger   Samu,   a   haladók   osztályában   Kurucz   János
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vezette.  Hillinger  Samu  oktatta  a  német,  rác  és  románajkú  rabokat
is mindkét osztályban sikeres eredménynyel.

        
Ez  a  körülmény  teszi  indokolttá  abbeli  forró  óhajtásom  telje-

sülését,  hogy  az  intézeti  tanító  mielőbb  kineveztessék,  s  miután
ily  tekintélyes  számú  tanköteles  egyén  közül  egy  tanítónak  a
legerélyesebb  törekvés  mellett  is  fáradozása  illuzoriussá  válhatik,
óhajtanom  kell  abbeli  kérésem  kegyes  meghallgatását  is,  hogy  a
tanitó mellé még- legalább  egy segédtanítói állomás szerveztessék.
Taneszközök  dolgában  az  intézet  el  van  látva  iskolai  helyiség-
gel,  írótáblákkal  és  a  kezdők  a  nélkülözhetetlen  ..ABC”  köny-
vekkel.

A  jövendő  tanítók  föladata  volna,  a  még  hiányzó  tanszerek
és  iskolai  könyvek  beszerzése  iránt  javaslatot  tenni,  hogy  azokról
a magas kormány kegyes engedélye útján gondoskodhassak.
Nem  mulaszthatom  el  azonban  ez  alkalommal  abbeli  szerény
óhajtásomnak  is  kifejezést  adni,  hogy  a  börtönben  —  a  melynek
kizárólag  föladata  volna  az  oktatás  terén  haladó  lépést  tartani  —
a  közmívelődés  követelményeivel  a  magas  közoktatásügyi  minisz-
térium  figyelme  is  oly  irányba  hivatnék  föl,  miként  az  a  váci
országos   fegyintézetnél   történt,    a   mely  intézet iskolai   fölszerel-

*  Időközben az  intézeti  tanító Bohrt  Károly személyében kineveztetett.     Szerző.
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vényeinek  legnagyobb  részét,  a  magas   kormány   jóakaró   s   nagy-
lelkű gondoskodásának köszönheti.

Művelődési törekvések, könyvtárak.

Az  igazgatóság  törekvése  az  érdekeltek  és  nagyközönségnek
a  börtönügy  iránti  érdeklődését  fölkelteni  és  megnyerni.  E  tekin-
tetben  azonban  a  jelen  viszonyok  és  a  közvélemény  hangulatával
szemben  csak  nagyon  nehezen  és  lépésről-lépésre  képes  haladni,
s  így  is  az  ügyünk  iránti  érdekeltséget  és  a  rabok  sorsa  iránti
rokonszenvesebb érzelmeket ritka esetben volt alkalma fölfedezni.

Sajnosan  tapasztaltatott,  hogy  a  rabok  jövendőjének  gon-
doskodására  irányzott  törekvéseim  a  lefolyt  évben  nem  vezettek
a  kellő  sikerre.  Ennek  oka  mindenesetre  a  mai  társadalom  rész-
vétlensége,  mely  a  törvény  betűi  által  már  elítélt  egyént  kebelé-
ből  kizártnak  tekinti  és  annak  jövendő  sorsa  iránt  mostoha  érzel-
mekkel viseltetik.

Meggyőződésem  és  a  börtönügy  terén  már  csaknem  húsz
éves  szolgálati  időm  alatt  szerzett  tapasztalásom  mondatja
velem,  hogy  mindaddig;   a  míg  ügyünk  iránt  a  társadalmat  rokon-
szenvesebb  érzelmekre  és  emberjavítási  törekvéseinket  illetőleg
közreműködésre  megnyerni  nem  sikerül,  hazánkban  a  börtönügy
haladását  bármilyen  fényes  és  tagadhatatlanul  nagymérvű  haladá-
sok  jelzik  is,  az  ügy  szellemi  diadalát,  annak  a  társadalomra
nézve üdvös eredményét még nem biztosítottuk.

A  közadakozás  és  emberszeretet  gyakorlásának  legkinálko-
zóbb  módja  volna  például,  ha  egyesek  vagy  társulatok  a  rab-
könyvtárak  gyarapításához  járulnának.  A  biztos  és  sikeres  ember-
javitási  eszközök  a  jó  és  hasznos  könyvek.  Ezekben  a  szegedi  kir.
kerületi  börtön  könyvtára  még  ma  nagyon  szegény;  34  munka,  42
kötet  és  20  folyóirat  áll  összesen  rendelkezésemre,  a  melylyel  a
rabkönyvtár alapját csekély adományomból megvetettem.

Az  év  folytán  az  olvasásra  jelentkező  rabok  száma  igen
jelentékeny   volt.   Sokan   különösen   a   műveltebb    osztályhoz szá-
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mítható  egyének  a  lelki  javítás  éppen  ezen  leglényegesebb  esz-
közét  voltak  kénytelenek  nélkülözni.  A  kir.  törvényszéki  fogházak
régibb  könyvtára,  a  mely  118  munka,  436  kötet  és  239  füzetből
áll,  —  rendelkezésemre  állott  ugyan,  hanem  ezt  a  könyvtárt  föl-
osztani  és  használatra  bocsátani  a  rabok  részére  nem  lehetett,
mert  magában  a  fogházak  létszámforgalma  952  férfi  és  175  nő,
tehát  összesen  1127  egyénből  állván,  a  fogoly-könyvtár  már  ezek
részére is nagyon szegény és hiányosnak mutatkozott.

A  mi  a  börtönben  a  könyvek  használatára  nézve  szerzett
tapasztalataimat  illeti,  a  fönnebb  előadottakon  kívül  abban  össz-
pontosul,  hogy  minden  olvasni  tudó  vagy  olvasni  megtanult  rab
könyvet szerezni és olvasgatni erős hajlammal bír.

Már  magában  az  az  egyszerű  jelenség,  hogy  az  év  folytán  a
szent  bibliát  a  rabok  közül  nagyon  sokan  vásárolták  és  szorgalommal
olvasgatták,  eléggé  bizonyít  amellett,  hogy  a  rabkönyvtár  gyarapítá-
sát  célzó  törekvésem  nem  hiábavaló.  A  biblia  olvasás  jótékony
befolyást  gyakorolt  a  vallásos  érzülettel  bíró  rabok  lelkületére,
a  mi  a  szorgalmas  templomlátogatás  és  lelkészeik  iránti  ragasz-
kodásaikban  nyilvánult.

A látogatók és levelezések.

A  foglyok  és  rabok  rokonainak  és  az  idegen  látogatóknak
száma az  1885. ^v folytán volt összesen:

a foglyoké..........................................................................769
a raboké.............................................................................  74
az idegeneké      ................................................................179
A  fogházakat  látogatók  száma  tetemesen  nagyobb,  mert  azok-

nak  rokonai  a  szegedi  kir.  törvényszék  területén  laknak,  mig  a
kir.  kerületi  börtön  látogatói  messzebb  eső  vidékekről  és  több-
nyire nagy költséggel valósíthatják meg látogatási  szándékukat.

Az  idegen  látogatók  száma  az  idei  országos  kiállítás  alkal-
mából  igen  tekintélyesen  növekedett,  mert  a  Szegeden  átutazó
idegenek  közül  az  intézet  megtekintését  vajmi  kevesen  mulasz-
tották el.
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A  foglyok  és  rabok  részére  érkezett  s  azok  által  elküldött
levelek száma volt összesen:

érkezett     elküldött
l e v e l e k

foglyoké   ..........................................................365 539
raboké................................................................1131          1001
A  levelek  száma  közt  föltűnő  különbséget  is  azon  körülmény

világosítja  meg,  hogy  a  foglyok  rokonai  a  közel  vidéken,  a  rabok
rokonai a távolabb eső vidékeken vannak.

A  rokonok  látogatása,  a  letartóztatottak  levelezéseinek  jelen-
tékeny  száma  önként  hagy  arra  a  következtetésre  jutni,  hogy  a
családi  és  rokonsági  kötelékek  a  letartóztatottak  és  hozzátartozóik
közt  a  büntetés  tartama  alatt  éppen  nem  mondható  megzavartnak,
vagy  a  rabság  által  félbeszakítottnak.  Egész  év  folyama  alatt  alig
fordult  elő  egy-két  olyan  eset,  hogy  a  rab  szüleihez  vagy  család-
jához kellett fordulni kibékítő közvetítéssel.

A  kiszabadult  foglyok  és  rabok  büntetési  idejük  leteltével
mindnyájan  azonnal  szabadon  bocsáttattak.  Egy  fogoly  azonban,
Weisz  Sámuel  galíciai  illetőségű  egyén,  ki  büntetési  idejének  letel-
tével  az  országból  való  kiutasításra  is  el  lett  marasztalva,  rövid
idejű  büntetésének  utolsó  napja  előtt  a  kir.  törvényszéki  palotában
favágással  foglalkozó  foglyok  közül  megszökött.  A  budapesti  kir.
főügyészséghez annak idején  ezen  esetről jelentés tétetett.

Fegyelmi büntetések.

Fegyelmi  büntetés  alkalmaztatott  a  kir.  törvényszéki  fogházak-
nál  15, a kir. kerületi börtönnél 21  esetben, és pedig:

fogoly     rab
erkölcstelen tett, Istenkáromlás miatt                     4 2
szökés vagy annak kísérlete miatt                           1 1
ellenszegülés miatt                                                  1        6
a házirend-ellenes cselekedet miatt                         5 5
a munka körül elkövetett kihágás miatt                  4 7

Összesen:  15 21
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A fegyelmi eseteknél alkalmaztatott:

kedvezmények elvonása............................. 1  esetben,
bőjtölés.......................................................   1 ,,
egyszerű magán elzárás.............................. 14
szigorított     „ „        ....................... 15 ,,
sötét fogság................................................  4
bilincsre verés, kurta vas............................  1 „

Fegyelmileg először büntettetett:

a fog'lyok közül............................................15  egyén,

a rabok „        ......................................20       .,

Fegyelmileg másodszor büntetve lett:
a foglyok közül.............................................— egyén,
a rabok „        .....................................       1        „

A  fegyelmi  büntetés  elrendeltetett    3  ízben.
A  fegyelmi  büntetések  és  a  fegyelmi  eseteknél  alkalmazott
fenyítékek  csekély  száma  és  minősége  tanúságot  tesz  arról,  hogy
a  kezelésem  alatti  intézetekben  a  letartóztatottakkal  szemben  a
szükséges  és  nélkülözhetetlen  szigor  határát  átlépni  szükséges  nem
volt,  s  az  összes  fenyítettek  közt  csupán  csak  egy  esetben  kellett
a  bilincsre  verést  mint  a  legsúlyosabb  fenyítékek  egyikét  alkal-
maznom.

Egészségügyi állapotok.

Az  intézet  egészségügyi  viszonyait,  az  intézeti  orvos  dr.
Faragó  Ödön  évi  jelentéséből  kivonatosan  és  a  kórodai  részletek
kihagyásával az alábbiakban ismertetem meg:

...  Az  intézet  egészségügyi  viszonyait  általában  érintő  fontos
tényezők  méltatásával  kezdem  jelentésemet,  mert  csak  ezek  kellő
figyelembevétele fog a részletek megértésében irányadó lenni.

A  kir.  kerületi  börtönnek,  mint  a  büntető  igazságszolgáltatás
e  hazában  tagadhatatlanul  első  modern  intézetének  építése,  úgy
mint  berendezése  hosszú  időkön  át  e  téren    szerzett    tapasztalatok
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eredménye,  hol  lépten-nyomon  találkozunk  azon  kellékekkel,
melyeket  a  hygienie  egy  egészséges  épület  föltételéül  megkíván.
Ha  mégis  ezen  tények  dacára  azt  tapasztaljuk,  hogy  a  meglevők-
nek  a  haszna  nem  felel  meg  teljesen  a  várakozásnak,  az  nem  a
technikai  kivitelben,  hanem  a  Szeged  város  s  környékéhez  kötött
talajviszonyokban,  nemkülönben  magának  a  városnak  sok  tekin-
tetben  még  fejletlen  egészségügyi  viszonyaiban  leli  magyarázatát.
Maga  az  intézet  a  város  nyugoti  részén  három emelet  magasan  csillag
alakban  van  épitve  s  leginkább  nagy  terek  s  még  házakkal  rész-
ben  kiépitetlen  környékkel  van  határolva.  Szomszédságában  nincs
semmi  oly  épület  vagy  gyár,  mely  a  környék  levegőjét  mételyezné.
Az  épitésnél  mindenütt  gond  lett  fordítva  arra,  hogy  magának  az
épületnek  s  illetőleg  szobáinak  szellőztethetősége  a  biztonsági
tekinteteknek ne legyen föláldozva.  A levegő tehát jó.

Más  kérdés  azonban  a  másik  fontos  tényező:  a  vízkérdés.  Szeged
épp  úgy  mint  környéke  sziksós  talajjal  bír,  a  hol  a  kutak  vizei-
nek  használata  éppen  e  miatt  a  minimumra  van  redukálva.  A
tanyai  nép  még   inkább  jut  jó  kútvízhez,  míg  ellenben  Szegeden
magában  ritkaság  az.  A  régi  Szeged  maradványa,  a  jelenlegi
úgynevezett  vízvezeték,  minden  egyéb,  csak  az  nem,  a  minek  nevénél
fogva lennie kell.

A  régi  csőhálózatban  pang- a  poshadt,  szűretlen  tiszavíz,  mely
tiszta  (?)  akkor,  ha  véletlenül  nagyritkán  a  Tisza  is  tiszta,  de  ha
mellékfolyóinak áradása folytán iszap- s homoktól lesz sűrű, úgy ezt ily
állapotban  hamisítatlanul  szállítaná  a  vízvezeték,  ha  ugyan  szállítaná,
mert  a  városnak  a  nagykörúton  túli  részében  fönnálló  pár  vízve-
zetéki  kútig  ritkán  jut  el  a  csekély  nyomás  miatt  annyi  víz,  mint
a mennyi a keresletnek megfelelő volna.

Ezen  körülmény  és  a  föntebb  említett  talajviszonyok  folytán
azután  intézetünk  állandó  víz,  illetőleg  használható  ivóvíz  hiá-
nyában  szenved.  Az  intézet  udvarán  fönnálló  kutak  egytől-egyig
fanyar,  rósz,  sem  ivás-,  sem  főzés-,  de  még  csak  mosásra  sem  alkal-
mas  vizet  adnak.  A  marstéri  vízvezetéki  kút  szolgáltatja  a  környék
összes lakóinak a   vizet.   A   vízvezetéki   kútnak   az   intézettel cső-
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hálózattal!  összeköttetése  leendett  volna  egészségügyi  tekintetben
még  a  legjobb,  ámde  a  technikai  akadályok  eltekintésével,  külö-
nösen  a  város  ezen kijjebb  eső  részeiben  —  a  melegebb  hóna-
pokban  általában  előállni  szokott  jelentékenyebb  mennyiségű
vízkereslet  miatt  —  a  lefokozott  víznyomás  folytán  sokszor  napokig”
nem jutván  elegendő víz  — nem nagyon volna segítve rajtunk.

Az  orvosi  hetilap  melléklete  a  „Közegészségügy” által  koronként
közzétett  s  a  járványos  betegségekben  elhaltak  statisztikáját  mutató
táblázatban,  mely  a  kontinens  s  Magyarország  összes  nevezetesebb
városainak  járványos  betegségekbem  halálozását  tárgyalja,  legtöbb-
nyire  Szeged  foglalja  el  azon  szomorú  szerepet,  hol  a  hagymázban
(typhus) elhaltak arányszáma a legnagyobb.

Melyik  szakértő  nem  látná  át  itt  a  szoros  összeköttetést  a  viz
és a hagymáz között?

Midőn  hivatalos  működésem  megkezdése  eleién  javaslatomra
a  használhatatlan  sziksós  kútvíznek  ivási  s  főzési  célokra  leendő
alkalmazása  betiltatott  s  tisztán  csak  a  tiszaviznek  ivása  lett
elrendelve,  az  emésztő  szervek  betegsége  miatt  orvosi  tanácsot
keresők száma azonnal kevesebb  lett.

Tudomása  van  a  tekintetes  igazgatóságnak  azon  körülményről,
hogy  különösen  augusztus  hóban  e  poshadt  s  állott  vízvezetéki  víz
minő  tömeges  számban  szolgáltatta  a  váltólázas  s  bélbajos  egyé-
neket.  Ekkor  a  víz  a  tekintetes  igazgatósággali  közös  megállapo-
dásunk  alapján  oly  módon  lett  javítva,  hogy  minden  rab  egy
liter  vízre  1  deciliternyi  borecetet  kapott.  Hogy  ezen  intézke-
dés  a  viszonyokhoz  mérten  leghelyesebb  eljárás  volt,  mutatta  az
eredmény.

Azóta  pedig,  mióta  a  vízvezetékből  hozott  vizet  egy  50  hekto-
literes  nagyságú  kádban  homok-  és  szénrétegen  keresztül  szűret-
jük,  azóta  lényegesen  javultak  a  viszonyok,  s  elértük  azt,  hogy
intézetünk  lakói  a  városban  a  legjobb  s  legtisztább  vizet  iszszák,
s  a  mennyire  lehetett,  segítve  van  a  bajon.  Fölösleges  mondani,  hogy
ezen  legjobbnak  nevezett  víz  egészségügyi  tekintetben  még  sok  kivonni
valót  hagy  hátra,  s  eltekintve  azon  nagy  bajtól,  hogy    sokszor    nem
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tudunk   annyi  vizet kapni, mint   a   mennyire   szükség   van,  — ma
már nem adunk víz helyett iszapot.

Mindeme  bajokon  pedig  csak  akkor  lesz  gyökeresen  segitve1 ha  a
városi  új  vízvezeték a tervek a megvalósításhoz vitetik.  Ez által  az egész
város egészségügyében lényeges javulás várható.

Harmadik  fontos  tényező  gyanánt  nem  hagyhatom   fölemlítés
nélkül  a  csatorna-kérdést,  mert  a  jó    csatorna-rendszer    egyik    leg-
szükségesebb  követelménye  az  egészségügynek.    Az    intézet    építé-
sénél mindenütt gond lett erre fordítva.

A  csatorna  udvari  nyilasain  levő  syphonos  zárak  a  kellemet-
len  bűz  fölhatolásának  sikeresen  állják  útját;  ha  azonban  mégis
követelmények  vannak,  melyek  létesítése  mielőbb  kívánatos,  úgy  itt  is
magának  Szeged  városa  csatornázásának  fönnálló  fejletlenségében
kell  a  hibát  keresni,  mert  az  általános  csatornázás  még  nagyon-
hiányos.

Az  intézetet  határoló  két  kis  utca  elejéig  ki  van  ugyan
épitve  a  városi  leendő  csatornának  a  fővonala,  de  ebbe  még  sem
a  környék  házainak,  sem  az  intézet  egy  csatornácskája  sincs  be-
vezetve,  s  így  azon  környéken,  hol  az  intézet  áll,  még  a  csator-
nákat  az  utcákon  csak  nyílt  árkuk  képviselik,  ha  a  börtön  alatt
elvonuló  csatornát  a  városéba  lehet  vezetni,  úgy  a  helyzet  e  tekin-
tetben is javulni fog.

Majd tovább  így folytatja:
...  Ha  a  II.  félévi  részletes  kimutatásban  levő  adatokat  figye-

lemmel  kísérjük,  úgy  itt  első  sorban  a  tüdőgümőkórosak,  másod-
sorban  az  emésztő  bántalmakban  szenvedők,  azután  a  váltólázban
megbetegedők  vannak  a  legnagyobb  számmal,  úgyannyira,  hogy
a  tüdőgümőkór,  heveny  s  idült  gyomor-  s  bélhurut,  valamint  a
váltólázban  megbetegedők  száma  (127) az  összes  többi  bántalmak-
ban szenvedők számának majdnem felét teszi ki.

A  tüdőgümőkórosak  föltűnő  nagy  száma  nem  az  intézet  adta
viszonyokban keresendő.

Tagadhatatlan  tény,  hogy  a  tömeges  együttélés,  a  megszokott
életmód, foglalkozás s mozgás   nélkülözése, valamint   a   kellő   táp-
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lálás  hiánya  gümőkórra  hajlamosított  egyéneknél  e  kórt  előmozdítja,
a  kiknek  már  megvan,  azoknál  lényegesen  tovább  fejleszti;  de  itt,
hol  a  házilag  kezelt  konyha,  a  tápanyagok  minősége  s  mennyisége,
nemkülönben  azok  változatossága  tekintetében  kívánni  valót  nem
hagy  fönn,  —  itt,  mondom,  e  miatt  az  intézet  a  gümőkórnak  nem
lesz  bölcsője.  A  szabad  testgyakorlatok,  a  rendszeres  sétáitatás,  a
jól  szellőztetett  szobák,  a  tisztaság,  a  jó  táplálkozás,  a  megfelelő
öltözködés,  mind  megannyi  fontos  tényezők  betartására  gond  van
fordítva.

Statisztikát,  mely  a  betegek  foglalkozás  módja  szerinti
számadat  föltüntetését,  valamint  az  egyes  betegek  megbetegedé-
sének  gyakoriságát  van  hivatva  kimutatni,  ez  évben  nem  közöl-
hetek  azért,  mert  mint  föntebb  említém,  könyvek  az  első  félévben
vezetve  nem  voltak,  a  II-ik  félévről  közölhető  számok  pedig  érték-
kel  nem  bírhatnak.  Általánosságban  konstatálom  azonban,  hogy  a
tüdőgümőkórosak  legnagyobb  százalékát  az  ülő  foglalkozással
birok  adták,  kik  közül  különösen  a  szabók  foglalják  el  az  első
helyet.

A  kerületi  börtönbe  Magyar-  s  Erdélyország  összes  fogházai-
ból  szállíttattak  rabok.  A  vidéki  bíróságok  fogházai  sok  tekintet-
ben  nem  állanak  azon  a  színvonalon,  melyet  ma  a  tudomány  az
egészséges  lakóház  föltételéül  megkíván.  Többnyire  régi  házak
azok,  hol  a  biztonságra  van  főképen  tekintet;  hogy  a  szobák  sötétek,
roszul  szellőzők,  a  falak vizesek,  a  levegő dohos,  azt  hiszem,  nem min-
dig  jön  kellő  méltányolás  alá.  Innen  magyarázható  meg  azután,
hogy  a  kir.  kerületi  börtönbe  beszállított  s  az  illető  orvosok  által
egészségesnek  jelzett  rabok  igen  jelentékeny  része  görvélykóros  egyén,
ki  a  gümőkór  csirját  már  magában  hordja.  A  kisebb  fogházak
tehát  e  betegség”  tanyái,  s  ha  azokban  jobb  egészségügyi  viszonyok
állanak  elő,  úgy  az  onnan  beszállított  rabok  nem  fogják  az  orszá-
gos  intézetek  beteg-statisztikájának  számát  oly  jelentékenyen
növelni, mint a hogy azt most tényleg növelik.

A  kir.  ker.  börtönbe  egy  év  leforgása  alatt  összesen  55  tör-
vényszék   részéről   szállíttatott  be   4.38 rab,  ezek közül  24  ügyészség
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területéről beszállítottak  között   voltak   tüdőgümőkórosak.  És   pedig  az:
alábbi kimutatás szerint a következő számban:

31  törvényszék  beszállítottjai  között  tehát  nem  volt  tüdőgümő-
kóros,  míg  ellenben  24  törvényszék  által  beszállított  összesen  282-
rab  közül  51  tüdőgümőkóros  volt.  Tehát  a  282  rabnak  körülbelül
a  20  százaléka.  Ezen  föltűnő  nagy  s  mindenesetre  fölötte  szomorú

jelenség okát   nem tudom másban,  mint  bizonyára   a   nem megfelelő-
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egészségügyi  ottani  helyi  viszonyokban  keresni.  Ha  egészségügyileg
mindeme  55  törvényszéki  fogházban  egyenlő  jó  vagy  rósz  viszonyok
állanának  fönn,  úgy  a  tüdőgümőkórosak  száma  az  55  törvényszék
között    körülbelül     egyenlően oszolnék    meg.   Ámde   31   törvényszék
egyet  sem  szolgáltatott,  24  törvényszéki  fogház  rabjainak  húsz
százalékát  pedig  tüdőgümőkórosak  tették.  Nem  akarom  itt  a  véletlent
sem  kizárni,  mint  a  melynek  ezen  számadatok  szolgáltatásában  min-
denesetre  van  szerepe,  de  a  midőn  ezen  általam  összeállított  statisz-
tikából  következtetést  vontam,  azt  annak  az  állításomnak  a  bebizo-
nyitására tettein, miszerint nem a szegedi,  de legfőként a vidéki törvény-
széki  fogházak azok,  melyek a tüdőgümőkórosokat  szállítják  be,  s ennél-
fogva  nem  is  a  szegedi,  de  a  vidéki  törvényszékek  fogházaiban
kell  oly  viszonyoknak  fönnállni,  melyek  ezen  kórnak  előidézői.  Hogy
pl.  Kaposvár  16  rabja  közül  6,  Miskolc  5  rabja  közül  3,  Balassa-
gyarmat  3  rabja  közül  2,  Fehértemplom  9  rabjából  4  tüdőgümő-
kóros, itt azt hiszem, a véletlenen kívül helyi ok is szerepet játszik.

A börtönhivatalnokok és börtönőrségről.

Végül  nem  hagyhatom  említés  nélkül,  hogy  a  kir.  kerületi
börtönhöz  kineveztetett  hivatalnokok  mindnyájan  az  intézet  maga-
sabb  céljainak  megfelelő  hivatással  és  buzgalommal  feleltek  meg
föladatuknak.

A  kezelő  hivatalnokok  az  intézeti  iparüzlet  és  házi  kezelés
fejlesztése  körül  tettek  lényeges  és  eredménydús  iparkodást.  Az
intézeti  orvos  mély  szaktudományával  és  lelkiismeretes  ügybuzgó-
ságával  tűnt  ki,  míg  a  vallásfelekezeti  lelkészek  közül  a  szellemi
javítást  és  valláserkölcsi  nevelést  illetőleg  teljes  elismeréssel  kell
nyilatkoznom  főtisztelendő  Rózsa  Ferenc  esperes,  belvárosi  plébá-
nosról,  a  ki  nemes  hivatását  lelkésztársai  fölött  álló  buzgalommal
és  ügyszeretettel  töltötte  be.  Nem  hagyhatom  említés  nélkül  azt
sem,  hogy  az  izraelita  hitközség  nemeskeblű  főrabbija,  Lőw  Imá-
nuel,  felszólításomra  saját  híveinek  sorsát  fölkarolta,  és  tetteiért
jutalomra  nem  számítva,  oly  elismerésre  méltó  buzgósággal  járt  el
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hivatalában,  hogy  az  év  folytán  már   az  izraelitáknak  teljesen  föl-
szerelt imaháza elkészült és rendeltetésének át lett adva.

Az  intézeti  börtönőrök  körül  a  felügyeleti  szolgálat  következő-
leg volt beosztva:

Az  intézeti  őrparancsnok  kezelte  a  rabok  és  foglyok  létszámá-
nak  nyilvántartását,  a  napi  jelentéseket,  az  intézet  összes  rendőri
ügyeit  és  az  őrség  szolgálati  beosztása  fölött  az  igazgatói  rendel-
kezéseket hajtotta végre.

A  hat  főbörtönőrmester  közül  egy  a  kir.  törvényszéki  elítél-
tek  fogházához,  egy  a  kir.  törvényszéki  vizsgálat  alattiak  fogházá-
hoz  volt  beosztva  szolgálattételre,  egyik  börtönőrmester  mint
gépész  lévén  alkalmazva,  kezelte  az  összes  fűtőkészülékeket  és
vezetése  alatt,  állott  a  kovács-,  lakatos-  és  gépműhely;  egy  főbörtön-
őrmester  volt  alkalmazva  a  kir.  törvényszéki  fogházak  elkülönített
női  osztályainál,  végre  két  börtönörmester  teljesítette  a  királyi
kerületi  csillag-börtönben  a  magán-  és  közös  zárkák  osztályvezetői
tisztét.

Ezen  számaránynak  megfelelő  ily hat  címzetes  börtönőrmester
mint  kórházi,  konyha,  sütőházi,  raktári,  vártavezetői  és  központi
állandó szolgálattal voltak beosztva.

Az  első  osztályú  börtönőrök  közül  8  szintén  címzetes  börtön-
őrmesteri  jelleggel  éjjeli  őrszolgálati  kötelezettség-  mellett  mint
munkavezető volt állandóan az iparműhelyekben alkalmazva.

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

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

A  nappali  fegyveres  szolgálat  állott  3  őrszemből,  az  éjjeli
fegyveres  szolgálat  4  külső  és  4  belső  őrszemből.  Ezenkívül  külön
szolgálati  beosztást  teljesítettek  az  őrök  a  munkatermekben,  a  kir.
törvényszéki  fogházaknál  és  a  vizsgálati  foglyoknak  a  kir.  bűnfe-
nyitő  törvényszékhez  való  átkísérése-  és  őrizetével.  A  folyó  év  alatt
a börtönőrökre rótt fegyelmi büntetések száma volt 35, és   pedig:
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részegeskedés és szolgálatban! hanyagság miatt szolgála-
tából azonnal elbocsáttatott................................................... 13 egyén,,

házi fogsággal fenyíttetett......................................................... 21       „
szökés elősegítése miatt a  bftő   törvényszéknek   átszol-

gáltatott   ......................................................................... 1         „
Összesen: 35 egyén.

A  börtönőrök  magaviseletéről  a  fönnebb  kimutatott  fegyelmi
büntetések    jelentékeny  száma  a  legjobb  vélemény  és  meg-
győződéssel  jelenthetem  ki  megelégedésemet,  miután  az  intézet
szervezése  és  annak  nehéz  munkája  alatt  azok,  a  kik  az  időközben
elbocsátottak  helyett  börtöni  szolgálatba  léptek,  oly  példás  maga-
viseletet  tanúsítanak,  miként  a  jelenlegi  börtönőrök  közt  már  csak
nagyon  ritka  esetben  válik  szükségessé  a  kérlelhetetlen  szigort
alkalmazni.

Az  éjjeli  és  nappali  terhes  szolgálattal  járó  börtönőri  állá-
sokra  egyelőre  igen  nehéz  föladat  volt  alkalmas  egyéneket  találni
és kinevezni.

Az  elbocsátottak  nagyobb  része  a  szolgálattal  járó  kötelezett-
ségekről  alig  bírt  némi  fogalommal,  és  így  a  míg  egy  részök
önként  lemondott,  a  másik  részt  fegyelmi  úton  kellett  a  szolgálat
érdekében eltávolítani.

Kitartás  és  munkásság  tekintetében  dicsérőleg  kell  megem-
lítenem  azon  börtönőröket,  a  kik  munkavezetői  az  intézet  iparüz-
letének.  Ezek  a  többi  börtönőrökkel  arányos  díjazás  mellett  nem
csak  az  üzlet  felvirágoztatása  körüli  fáradozásukkal  tették  magukat
érdemesekké  az  elismerésre,  hanem  azért  is,  hogy  terhesebb  nappali
munkájuk  és  nehéz  föladatuk  mellett  éjjeli  szolgálatot  is  telje-
sítenek.

Az  iparüzletezés  által  elérhető  kedvezőbb  eredmény,  de  ezen
egyének  exisztenciája  érdekében  is  kívánatos  volna,  hogy  a  munka-
vezetői  teendőket  teljesítő  ezen  börtönőri  minőségben  alkalmazott
egyének,  úgy,  a  mint  más  országos  intézeteknél  is  engedélyezve
van, az üzlet részéről némi díjpótlékban részesíttessenek.
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A  munkavezetők  megválasztásáról  a  f.  évi  üzleti  haladás-
tanúskodik.

Reményem  van  a  siker  után  egy  virágzó  üzlet  mellett  a
jövő  évek  kincstári  jövedelmét  tetemesen  gyarapítani;  és  mivel
ebben  a  magas  kormány  támogatását  nem  nélkülözhetem,  azon
kegyes  óhajtással  zárom  be  jelentésemet,  hogy  inkább  azoknak
adjunk,  a  kik  érdemesek  az  adományra,  mint  azoknak,  a  kik  kérik
és követelik az adományt.
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