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A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS DEBRECENBEN A POLGÁRI 
KORBAN 

A debreceni büntetés-végrehajtás fejlődése szempontjából a 19. és 20. század bírt 
kiemelkedő jelentőséggel. Már a 18. századtól kezdve éles küzdelem bontakozott 
ki Magyarországon a rendi igazságszolgáltatás önkényével szemben. A konkrét 
intézkedésekre és átszervezésekre 1848-ra értek meg a feltételek, de a szabadság-
harc bukása megakadályozta a reformok végrehajtását. Az úriszékek megszünteté-
sével és az 1848: XI. tc. alapján a polgári perek a részben az alispánok elnöklete 
alatt álló megyei törvényszékek hatáskörébe kerültek.1 Emellett ide tartoztak a 
büntetőügyek is. A külpolitikai helyzet változása következtében az Októberi Dip-
loma megszüntette 1861. április 30-án az ország területén lévő idegen igazságszol-
gáltatási szervek működését. 1861. január 13-án összeült az Országbírói Értekezlet, 
ahol megalkották az Ideiglenes Törvénykezési Szabályokat, amely az úriszék kivé-
telével, szinte valamennyi 1848 előtti bíróságot, köztük a megyei törvényszéket is 
visszaállította, és a 27. §. elrendelte állandóvá tételüket. 1861. április 17-én felosz-
latták a császári és királyi bíróságokat. 1861. május 1-jén megkezdte működését a 
Királyi Ítélőtábla, a váltótörvényszék és a kerületi táblák, köztük a debreceni is.2 
Ezzel megszűntek a császári, királyi törvényszékek, az országos, megyei törvény-
székek, az önálló járásbíróságok, az úrbéri fő/elsőbíróságok, az állami főügyészség 
és az ügyészség. A folyamatban lévő bűnvizsgálati iratokat átadták a kerületi tiszti-
ügyészi hivatalnak. 1872. január 1-jén pedig felállították az egységes állami bírósá-
gokat.3  
Az 1869: 4. tc. kimondta az igazságszolgáltatás és a közigazgatás elválasztását, 

és ennek megfelelő új, elkülönült szervezetet alakított ki. Az 1871: 31. tc. mind-
ezekkel összhangban a megyei törvényszék hatáskörébe utalta a polgári, a peren 
kívüli ügyeket (amelyek korábban az elsőfolyamodású társasbíróságok hatáskörébe 
tartoztak), és ugyanezen bűnvádi ügyeket. Az 1897: 33. tc. állította fel az esküdt-
széket minden büntető hatáskörrel rendelkező törvényszék mellé.4 Az 
16352/1892. IM. rendelet a sajtó útján elkövetett büntetőügyeket is a törvényszé-
kek hatáskörébe utalta. Az 1913: 57. tc. pedig megszervezte a fiatalkorúak bírósá-
gát a törvényszékeken.5 
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A DEBRECENI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK 

A szabadságharc leverése után Nagyváradon működött a királyi ítélőtábla. A Deb-
recen városi törvényszék működését beszüntették, ideiglenes jellegű, 
országfejedelmi kinevezéstől függő törvényszék lett belőle. Csak 1854-ben végle-
gesítették mint megyetörvényszéket. „A Debreceni Királyi Törvényszék 1872-ben 
kezdte meg működését” – jelentette 1872. február 27-én Sárvári István miniszteri 
biztos.6 A testület elnöke Sárváry Ferenc lett.7 Magyarország területén ebben az 
időszakban több királyi törvényszék működött, ezek területén szerveződtek meg a 
járásbíróságok. A Debreceni Királyi Törvényszék (a továbbiakban: Törvényszék) 
területéhez több járásbíróság is kapcsolódott: így például a hajdúszoboszlói, a 
derecskei, a székelyhídi, a debreceni, a hajdúböszörményi és a nagykállói járásbíró-
ságok. A Törvényszéknek és a járásbíróságoknak a működéshez szükséges kisebb 
formai feltételeknek is eleget kellett tenni: így például hivatalos pecsétet kellett 
készíttetni. Már a működés megkezdése előtt 1871. december 27-én elkészítettek 
öt kézi, és nyolc bélyegzőt a törvényszék számára.8 További ilyen formai kritérium 
volt a címtáblák elkészítése, amelyet a kor híres festőművésze, Burszky István ké-
szített el.9  
A megalakulással párhuzamosan az Igazságügy Minisztérium a Törvényszékhez 

és a járásbíróságokhoz segítő és szolga-börtönőri személyzet kinevezését rendelte 
el. A kinevezett bíráknak, albíráknak, ügyészeknek, alügyészeknek és a segéd-
kezelő személyzetnek hivatali esküt kellett tenni. A Törvényszék főbírája ekkor 
Heglöcz Antal, Abaúj vármegye alispánja lett. Már 1872-ben rengetegen kérvé-
nyezték munkafelvételüket a Törvényszékhez, különösképpen ügyvédjelöltek (pél-
dául Hanke Emil, Borús József, Csanády Béla, Bányay Vincze és Winschendorfer 
János, akiknek az iratok szerint sikeres volt a kérvényük),10 írnokok és börtönőrök 
(például Szabó Mihály, Debreczeni József, Csoma Gáspár, Takács Bálint és Ko-
vács György).11 A Törvényszék személyzete ruházati és irodai átalányban részesült. 
Az Igazságügy Minisztérium által előzetesen megállapított összeget maga a Tör-
vényszék utalta ki. 
Még ugyanebben az évben kinevezték azt a két császári ügynököt, Wäcker-

Gotter Károlyt és Wodianer Albertet, akik felügyelő és kapcsolattartó szerepet 
töltöttek be a helyi és a központi intézmények között.12 Speciális személyzeti állo-
mányt jelentettek az orvosok és a szakértők. Közös vonásuk volt, hogy a Törvény-
szék nem nevezett ki törvényszéki orvost vagy becsüst, hanem a városban ilyen 
tevékenységet folytató embereket ruházta fel például a „királyi törvényszéki orvos” 
címmel. Ez azt jelentette, hogy az illető folytathatta a hivatását a városban, de bi-
zonyos ügyekben a Törvényszék rendelkezésére kellett állnia. A korabeli feljegyzé-
sek szerint ebben az időszakban az ügyek felderítésében rendszeresen alkalmaztak 
orvosokat, szakértőket, becsüsöket.13 A kérvényeket írnoki, börtönőri, egyéb kap-
csolódó tisztségviselői állás elnyerésére és a joggyakorlat elvégzésére a Törvény-
székhez kellett benyújtani elbírálásra.  
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A Törvényszék fő tevékenységi köre természetesen a törvénykezés volt. A Tör-
vényszék megalakulásával tulajdonképpen egységesült az igazságszolgáltatási rend-
szer, mert ez az intézmény tárgyalta ezután az úrbéri és arányosító pereket (ame-
lyeket a Bihar megyei alispán adott át), a kereskedelmi és ipari ügyeket. Emellett 
polgári ügyekben, különösen válóperekben és sajtóperekben, valamint büntető-
ügyekben is ítélkeztek. A korabeli feljegyzések szerint egy sajtóper néhány hónap 
alatt lezajlott. Ilyen volt például 1872-ben az Alexy János – Demeter Mihály közöt-
ti per.14 Emellett a Törvényszék feladatkörébe tartozott a pénzek, fizetések utalvá-
nyozása, a fogházak, járásbíróságok irodai, világítási, fűtési költségeinek, a rabtartá-
si költségek, a bűnvádi eljárási költségek viselése és a rabok ellátása (élelmezés, 
ruházat). Néhány éven belül ezen a területen változás következett be. Az Igazság-
ügy Minisztérium rendelete alapján a rabfelügyelők és a börtönőrök kinevezése, 
fizetéseik utalványozása és megszüntetése 1973-tól a királyi főügyész feladata lett. 
A rabfelügyelők elmozdítását pedig, a királyi főügyész javaslatára, a Minisztérium 
végezte.15  
A törvényszékek, mint hiteles helyek is tovább működtek. Ezenkívül fontos kö-

telességük volt a vonatkozó törvényjavaslatok véleményezése, valamint az elfoga-
dott, újonnan bevezetett törvények gyakorlati alkalmazásáról való beszámoló a 
Minisztériumnak (pl. a 1765. sz. körrendelettel kibocsátott bűnvádi eljárási törvény 
esetében, 1872-ben).16 A Minisztériummal való intenzív kapcsolattartást biztosítot-
ta még az ügyforgalmi statisztikák elkészítése, amely szintén a Törvényszék felada-
ta volt. Ezt általában évente kellett megküldeni a Minisztériumnak, de előfordult, 
hogy visszamenőleg, a volt törvényszékek működéséről kértek kimutatást.17 
Természetesen a sokrétű feladatok elvégzésére kialakult egy jól működő, tagolt 

apparátus, osztályok és igazgatóságok. (1) A vonatkozó ügyekben, akár polgári, 
akár büntető, az illetékes bíró döntött.18 (2) Fontos szerv volt a Pénzügyi igazgató-
ság, amely főként a bérek, költségek, támogatások utalványozásával, a hivatali fize-
tések után járó szolgálati díjak szabályszerűtlen kezelésével foglalkozott.19 Kezdet-
ben a kincstári peres ügyek is közvetlenül a Pénzügyi Igazgatóság hatáskörébe 
tartoztak, de később közbeiktatták a Pénzügyi Ügyészséget (3), amely fő profilját a 
jövedelmi kihágások elbírálása jelentette.20 (4) Működött a Törvényszéken Telek-
könyvi osztály, melynek a bérleti szerződésekért és a vonatkozó ingatlanügyekért 
volt felelős.21 (5) Személyzeti ügyekben pedig az 1872. január 6-án megalakult Fe-
gyelmi hatóság volt az illetékes.22 (6) A felsőbb ellenőrzést pedig a Királyi ügyész 
végezte, aki bizonyos időközönként vizsgálta a vidéki törvényszékeket és járásbíró-
ságokat.23 

A DEBRECENI FOGHÁZ MŰKÖDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ-
IG 

Az 1878: V. tc., a Csemegi-kódex hármas (bűntett – vétség – kihágás) felosztást és 
különböző szabadságvesztés büntetéseket (fegyház – börtön – fogház – államfog-



ház) állapított meg. A törvény szerint a fogházbüntetést a törvényszéki vagy járás-
bírósági fogházban kellett végrehajtani.24 Az 1870-80-as években a törvényszékek 
és a járásbíróságok mellett működtek a fogházak. Működésüket a 2106/1880 IM. 
körrendelet szabályozta,25 amely szerint a Csemegi-kódexben említett fogházbün-
tetéseket ezekben az intézményekben kell végrehajtani. Emellett a törvényszéki 
fogházban kellett őrizni az előzetes letartóztatásba vagy vizsgálati fogságba helye-
zetteket szabadlábra helyezésükig, illetve a velük szemben hozott ítélet jogerőre 
emelkedéséig.26 
A büntetés-végrehajtási intézetek az Igazságügy Minisztérium által előre megál-

lapított keretek között működtek. Többek között a Minisztérium előre megállapí-
totta az adott terület sajátosságait figyelembe véve, hogy mekkora költségvetéssel 
működnek az egyes intézetek, és az ennek megfelelő összeget utalta ki. Természe-
tesen, ha a pénz kevésnek bizonyult, lehetett igényelni a szükséges támogatást, ha 
pedig véletlenül többnek, akkor a fennmaradt összeget az év végén be kellett fizet-
ni az illetékes királyi adóhivatalnak.27 A szabályozás másik felét jelentették a Mi-
nisztérium körrendeletei, amelyek rendkívül aprólékosan szabályozták a fogházak, 
börtönök működését. IIyen körrendeletben határozta meg 1872. szeptember 1-jén 
a Minisztérium a börtönök, fogházak szükségleteit és azok fedezetét. Megállapítot-
ta a kiutalandó irodai átalány összegét, rendelkezett a börtönőrök ruházatáról, a 
világításról, a szükséges légűrmértékek kiszámításáról.28 1872-ben a Debreceni 
Királyi Törvényszék mellett is működött fogház, melynek fogházfelügyelője 
Kappóczy Pál lett, akit azonban már februárban felváltott Tobi István.29 A fogház-
felügyelő volt a királyi ügyészség vezetője, a vádhatóság és a börtönügyi hatóság. A 
fogházfelügyelő vezette a fogházat a királyi ügyészség felügyelete alatt: „az ügyész a 
törvényszéki fogház felett felügyel, őrködik, különösen, hogy a foglyokkal való 
bánásmód, azok őrizete, ruházata, a fogházak tisztántartása, és egyáltalában a fog-
házi házirend és fegyelem iránt fennálló törvényes rendeletek pontosan végrehaj-
tassanak, és e végett a fogházakat havonként legalább egyszer megvizsgálja.”30  
Az 1872-ben újonnan felállított Törvényszék és a járásbíróságok nagyon nép-

szerűnek bizonyultak, rengetegen kérvényezték munkafelvételüket az intézmé-
nyekbe. Különösen a börtönőri állás volt keresett, a rendszeres fizetés mellett az 
irodai és ruházati juttatások, lakbér fizetése is vonzóvá tették.31 Korábban a Tör-
vényszék bírálta el a kérelmeket, és maga nevezte ki a börtönőröket. Azonban 
1873-tól kezdve ez a királyi főügyész feladatkörébe került át. 
A fogházban a fogház-büntetésüket töltőket, illetve az előzetes letartóztatotta-

kat és a vizsgálati fogságba helyezetteket tartották fogva. A női rabokat mindig 
átszállították a márianosztrai fegyintézetbe. Természetesen rabszállítás sok más 
okból is bekövetkezhetett: például Akkermann Ferenc és Keszrenbaum Mór bank-
jegyhamisítók esetében, amikor a bűncselekmény súlyosságára tekintettel rendelték 
el a két rab Pestre szállítását.32 Máskor a feloszlatott törvényhatóságok büntetés-
végrehajtási intézeteiből szállítottak át rabokat Debrecenbe.33 Az igazságügy mi-
nisztériumi rendeletek pontosan meghatározták a fogvatartás módját. Rendelkez-
tek többek között a rabok élelmezéséről, amelyet a fogházi pénzalapból, havonta 
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fizettek ki. Speciális esetben a beteg fegyencek részére lehetőség volt külön étrend 
összeállításra is.34 1872-től kötelezően kellett a raboknak lelkészt biztosítani.35 Ér-
dekes volt, hogy a mosatást fogházon kívül oldották meg, külön szerződést kötött 
a város, és nem a rabmunkáltatás keretében végezték ezt a tevékenységet. Termé-
szetesen a Törvényszékkel ellentétben, a büntetés-végrehajtási intézetekben állan-
dó orvost alkalmaztak. 1872. január 17-én nevezték ki Dusóczky Pált a törvény-
szék fogháza mellé állandó orvosnak.36 A kor technikai fejlettségét tükrözte, hogy 
kérdéses esetekben rendszeresen alkalmazták a boncvizsgálatot. 
A fent említett fogház ekkor a város közházában (ma Polgármesteri Hivatal), 

annak pincehelyiségében működött.37 Alighogy 1872-ben újra megalakult a Tör-
vényszék és a fogház, máris felmerült az igény egy modernebb fogházépület építé-
sére. Azonban egy új fogházépület felépítésére nem volt elegendő pénz, így csak 
javításokra került sor. Természetesen az új fogház építésének hívei nem adták fel, 
ennek eredményeként megszületett az 13423/1881. IM rendelet, amely elrendelte 
az új fogház megépítését Debrecenben.38 Az előmunkálatok pedig még 1882-ben 
megkezdődtek, azonban az építkezés lassan haladt, pedig az új épület elkészülése 
egyre sürgetőbbé vált. 1887. szeptember 19-én a közigazgatási bizottság küldöttsé-
ge vizsgálta a régi fogház körülményeit. Túlzsúfoltság és elavult eszközök jellemez-
ték az intézményt.   
Pénzhiány miatt felvetődött egy kisebb fogház megépítése, amelyben a „vizsgá-

lati és a fellebbvitel alatt álló letartóztatottakon kívül csak a rövid időre elítéltek 
lennének elhelyezve.”39 A város a kisebb befogadóképességű fogház megépítésé-
hez már hozzá tudott járulni, méghozzá 200.000,- forinttal. Még ugyanabban az 
évben, 1887-ben elkészültek az új épület tervei, és megkezdték a munkálatokat. Az 
új tervek szerint már nem pusztán fogház megépítésére került sor, hanem komplex 
törvénykezési palota (törvényszék és fogház) kialakítása kezdődött meg. Az épü-
letegyüttest 1895. október 13-án adták át.40 A fogház ír fokozatos rendszerű, un. 
Csillagbörtönnek épült. A rabok elhelyezése a csillag részben kialakított magánzár-
kákban történt. A fogva tartott ott töltötte büntetése 1/3-át, állandó ellenőrzés, 
megfigyelés alatt. Ezután kerülhetett közösségbe, részt vehetett a közös munkálta-
tásban, majd a szabadulás előtt átmeneti zárkába került áthelyezésre. Poszpiss Gé-
za fogházfelügyelő vezetésével kezdte meg munkáját a fogház őri állománya.41    
A második világháborúig nem sok adat, feljegyzés maradt meg a Törvényszéki 

fogházról, mert a második világháborúban, az 1944. június 2-i bombázás alkalmá-
val rengeteg irat megsemmisült.  Emiatt a meglévő iratok is gyakran hiányosak, 
egyes évekről egyáltalán nem maradtak feljegyzések.   
Az országos tendenciának megfelelően az 1900-as évek elejére már Debrecen-

ben is jelentkeztek problémák a fogház működésével kapcsolatban. A bíróság lét-
számhiánnyal küszködött, emiatt felduzzadt a vizsgálati fogságban lévő rabok szá-
ma. A zsúfoltság megoldásának lehetőségeként felmerült a fogház épületének bő-
vítése, azonban erre a költségvetés nem tudott elegendő pénzt előteremteni (a 
fogház első bővítése egészen 1935-ig váratott magára).42 Mivel a probléma orszá-
gos mérteket öltött, így a megoldásra is országos szinten került sor. 1908-ban szé-



leskörű amnesztiát hirdettek a kisebb bűncselekményt elkövetetett és jó magavise-
letű rabok számára. Ez ideiglenesen ha nem is megoldotta, de csökkentette a fog-
házakban, börtönökben a zsúfoltság miatt kialakult feszültséget.43  
A századfordulóra értek meg a humánus eszmék, elvek tárgyi megvalósulásának 

konkrét feltételei. A budapesti példához hasonlóan az ország többi területén, így 
Debrecenben is kialakultak a rabsegélyező egyletek. A Debrecen városi és Hajdú 
Vármegyei Rabsegélyező Egylet 1902-1907 között működött. Az egylet fő céljai 
voltak a foglyok és családjaik közötti kapcsolat javítása, a szabadulás után a rabok 
visszailleszkedésének elősegítése a társadalomba, a kiszabadult fegyencek számára 
munkahely keresése. Az egylet irataiból tudunk következtetni a rabok fogházbeli 
körülményeire: „… tiszta, jó levegőjű czellákban laknak, megkapják a rendes 
kosztjukat, sőt még iskoláztatásban is részesülnek, istentiszteletre járhatnak, s a 
büntető intézetből való kiszabadulásuk alkalmával pedig pénzsegélyben részesül-
nek.”44 1906-ban az egylet 1177 korona segélyt osztott szét 24 rab és családja szá-
mára. A rabsegélyezés mellett egyre korszerűbb feltételei alakultak ki a rabmunkál-
tatásnak a fogházban. Ennek fontos állomása volt az 1910-ben létrehozott rabker-
tészet, amellyel megvalósították a mezőgazdasági munkáltatást. Természetesen 
ehhez nélkülözhetetlen volt a város segítsége. Debrecen városa 1910-ben 10 évi 
(később meghosszabbítható) időtartamra díjtalanul átengedett 5 holdnyi területet a 
volt katonai laktanya és a csendőrlaktanya háta mögött, a vasúti pályaudvartól dél-
re.45 Ezen a területen ekkor 14 rab foglalkoztatására nyílt lehetőség. Ez a szám 
nem tűnik soknak, azonban a szabadban foglalkoztatásnak komoly feltételei vol-
tak. A súlyosabbnak minősülő bűncselekmények miatt elítéltek számára nem volt 
lehetőség a szabadban foglalkoztatásra. Emellett a debreceni fogházban fogva 
tartott rabok számához viszonyítva (évente néhány száz) ez a szám nem jelentett 
kirívóan keveset. 

A DEBRECENI FOGHÁZ MŰKÖDÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ 
KÖZÖTT 

Az első világháború 1917-ig nem éreztette hatását a fogház munkájában. 1917-ben 
a kedvezőtlen harctéri események következtében tömeges katonai szolgálatra tör-
ténő behívásokra volt szükség. Ez természetesen érintette a fogház őri személyze-
tét, amely miatt a fogház vezetése huzamosabb ideig komoly őri létszámhiánnyal 
küszködött. Az 1920-as évek nyugalmat hozott a fogház működésében is. Több 
mint egy évtizeden keresztül érdemleges esemény nélkül végezte a munkáját a 
fogház állománya. Egyetlen adminisztratív észrevétel, amely említésre méltó lehet, 
hogy már ekkor is arcképes igazolvány volt rendszeresítve a fogház dolgozói szá-
mára.46  
A Fogház iratai közül az 1930-as, 1940-es évekre vonatkozóan már jóval több 

anyag állt rendelkezésre. A Debreceni Királyi Törvényszéki Fogház részletes rab-
kimutatást vezetett egy meghatározott formanyomtatvány alapján: Legelőször rög-
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zítették az elítélt vezeték- és keresztnevét, „netaláni álnevét”.47 A további azonosí-
tást szolgálta a részletes személyleírás megadása, a nagyság, haja színe, orra, álla, 
testalkata, homloka, szája, egyéb különös ismertetőjegyei, arca, szemöldöke, fogai, 
arcszíne, szeme, bajusza. Különösen akkor volt még fontos az ilyen szintű részle-
tes adatok leírása, amikor még nem terjedt el az ujjlenyomat vétele.48 Ezek után a 
személyi viszonyokra vonatkozó adatok következtek, a születési hely, idő pontos 
meghatározása, lakóhely vagy utolsó ismert lakóhely, az anyanyelv, a vallás. Fontos 
volt tudni a családi állapotról is, arról, hogy törvényes vagy törvénytelen születésű 
volt-e az elkövető, kik voltak a szülei, egyáltalán ismertek-e, nős vagy férjezett volt-
e az illető, és hogy voltak-e gyermekei.49 Adott esetben a családra vonatkozó ada-
tok a büntetés kiszabásakor játszhattak fontos szerepet. Vizsgálták, hogy mivel 
foglalkozott az elítélt a letartóztatása előtt, ehhez kapcsolódóan milyen iskolákat 
végzett, tudott-e egyáltalán írni-olvasni.50 A vagyoni viszonyok áttekintése csupán 
arra szorítkozott, hogy az elítélt rendelkezett-e vagyonnal, és ha igen (ami ritkán 
fordult elő), akkor csekélynek vagy jelentősnek mondható.51 Az elkövetés módjá-
nak megítélésekor és a büntetés kiszabásakor is befolyásoló tényező lehetett, hogy 
volt-e az illetőnek valamilyen szellemi vagy testi fogyatkozása, amelyet szintén 
feltüntettek a személyes adatoknál.52 Visszaesés szempontjából vizsgálták az elítélt 
által korábban elkövetett kihágásokat, bűntetteket, vétségeket, és összesítették, 
hányszor volt büntetve. Külön nyilvántartották, hogy ugyanolyan bűncselekmé-
nyekért hányszor volt büntetve.53  
A rabnyilvántartó lap következő nagyobb egysége a konkrét elkövetésre vonat-

kozott. Fel kellett tüntetni azt a bűncselekményt, amellyel vádolták, a letartóztatás 
idejét, helyét, a letartóztató intézetbe történő felvételét.54 Ha előzetes letartóztatás-
ban vagy vizsgálati fogságban volt, akkor az ezt elrendelő határozat számát, az 
elrendelés okát, illetve megszüntetését is rögzíteni kellett.55 Feltüntették továbbá 
azt is, ha az illetőnek voltak bűntársai.56 Ezek után volt olvasható az elsőfokú, a 
másodfokú és végül a jogerős ítélet kivonata. Ha szabadságvesztés-büntetést szab-
tak ki, akkor fel kellett tüntetni a büntetés megkezdésének a napját. Ez a behajtha-
tatlan pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztés-büntetésre is vonatkozott.57 A 
korszakban a szabadságvesztés alkalmazásának még egy másik lehetősége lehetett, 
ha a halálbüntetést változtatták szabadságvesztésre. Erre már ritkábban találhatunk 
példát. Nyilvántartották továbbá, hogy mikor tartóztatták le, milyen tárgyakat vet-
tek el és helyeztek letétbe, illetve hogy letartóztatási ideje alatt az állam vagy az 
elítélt saját költségén látták-e el.58 Ha az elítélt súlyos bűncselekményt követett el, 
akkor a jogerős ítélet megszületését követő néhány napon belül átszállították az 
ország más büntetés-végrehajtási intézetébe. A női elítéltek Márianosztrára kerül-
tek.59 Ha feltételes vagy végleges szabadon bocsátásra került sor, meg kellett hatá-
rozni ennek időpontját és módját, hogy igazolvánnyal, elbocsátó levéllel, kényszer-
útlevéllel, kísérettel vagy anélkül történt-e. Elbocsátáskor vissza kellett adni a ko-
rábban elvett és letétbe helyezett tárgyakat, illetve elláthatták az illetőt ruhával, 
kenyérrel és némi útiköltséggel.60 A későbbi utógondozást és ellenőrzést is szolgál-



hatta a jövőbeni tartózkodási és munkahely feltüntetése.61 Az utolsó rovatba, a 
megjegyzések közé általában az ujjlenyomat vétel tényét rögzítették. 
A bűncselekményeket vizsgálva a lopások és a vagyon elleni bűncselekmények 

voltak a leggyakrabban előforduló bűncselekménytípusok, amelyek közül a legtöbb 
tényállás ma is büntetendő. Érdekes megvizsgálni, hogyan büntették ezeket, akár a 
mai, akár az akkori viszonyokhoz képest. A vagyon elleni bűncselekmények bünte-
tése nem mondható túl súlyosnak ebben az időszakban, azonban azt lehet megfi-
gyelni, hogy az élet, egészség, testi épség elleni bűncselekményeket tekintve (kivéve 
emberölés) sem beszélhetünk a büntetések szigorúságáról: 
(összehasonlításként: lopás vétsége 2-3 hónap fogház, bűntetti alakzat 6 hónap 

fogház vagy börtön, attól függően, hogy visszaesőről van-e szó)62 
  

sikkasztás (vétség) 2 nap fogház (!)63 
csalás (vétség) 3 nap fogház64 
hitelsértés (vétség) 8 nap fogház65 
becsületsértés (vétség) 5 nap fogház66 

gondatlan hamis tanúzás (vétség) 8 nap fogház67 
hamis vád bűntette 6 hónap börtön68 
adócsalás vétsége 6 nap fogház (!)69 
hűtlenkezelés vétsége 3 hónap fogház70 

8 nap fogház büntetés járt a hitelsértésért. Ebből is látható, hogy még ebben az 
időszakban is sokat számítottak a morális értékek. Ez a legkifejezőbb bizonyíték 
rá, hogy egy gondatlan hazugság miatt ugyanolyan büntetés járt, mint egy komo-
lyabb vagyoni bűncselekmény miatt. Nem is szólva a hamis vád bűntetti minőségé-
ről és kifejezetten súlyos büntetéséről. Bár felvetődik a kérdés, hogy miért büntet-
ték ilyen enyhén a csalást és a sikkasztást, amely szintén szándékos, megtévesztő 
magatartást feltételezett. 
 
súlyos testi sértés vétsége 3 nap fogház71 

gondatlan súlyos testi sértés vétsége pénzbüntetés72 
gondatlan súlyos testi sértés bűntette   1 hónap fogház73 
lopás bűntette és annak kísérlete 8 hónap börtön74 
lopás bűntette és sikkasztás vétsége   10 hónap 5 nap börtön75 

Ezekben az ítéletekben lehet a legjobban megfigyelni a vagyon elleni és az élet, 
egészség, testi épség elleni bűncselekmények különböző megítélését. 
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hatósági közeg elleni erőszak vétsége 15 nap fogház76 
szemérem elleni erőszak vétsége 8 nap fogház77 

rablás bűntette 8 hónap börtön78 
hitelezési csalás vétsége 1 hónap fogház79 

erőszakos nemi közösülés kísérlete 1 hónap fogház80 
erőszakos nemi közösülés vétsége 15 nap fogház81 
zsarolás kísérletének vétsége pénzbüntetés82 
rágalmazás vétsége 7 nap fogház83 

pénzhamisítás bűntette és vétsége 6 hónap börtön84 

A vagyon elleni bűncselekmények közül a rablás megítélése volt a legszigorúbb, 
nyilván azért, mert ez már erőszakos bűncselekménynek is minősült, és csak a 
bűntetti alakzata volt ismeretes. A pénzhamisítás bűncselekménye meglehetősen 
ritkán fordult elő, csak néhány eset van rögzítve. Ennek valószínűleg az lehet a 
magyarázata, hogy az alacsony iskolázottságú, főként megélhetési bűnözést folyta-
tó elkövetőknek nem álltak rendelkezésükre a pénzhamisítás elkövetéséhez szük-
séges szellemi, technikai körülmények. A fent említett mindkét esetben az elköve-
tők kereskedelmi alkalmazottként dolgoztak, tehát közvetlenebb kapcsolatban 
lehettek a pénzforgalommal és az üzleti élettel, mint egy napszámos vagy egy házi 
cseléd.85 
Emellett voltak olyan bűncselekmények is, amelyek ma már nem jellemzőek 

vagy nem is minősülnek bűncselekménynek, ilyen volt például a lemenő ágbeli 
rokon által elkövetett szándékos emberölés bűntette, amelyet négy év fegyházzal 
büntettek, vagy a felmenő ágbeli rokon által elkövetett szándékos emberölés bűn-
tette, melynek büntetési tétele tizenegy év fegyház volt,86 nyilván az eset körülmé-
nyei is indokolták a különösen súlyos büntetést. Nem a szándékos emberölés bűn-
cselekménye volt a speciális, hanem a megnevezés. Annak ellenére, hogy a más 
személy ellen elkövetett bűncselekmények megítélése nem volt súlyosnak mondha-
tó, a családon belül elkövetett emberölést nagyon súlyosan büntették, még mai 
szemlélettel nézve is. A ma már nem jellemző bűncselekményre példa a párviadal, 
amelyet néhány nap államfogházzal büntettek. Ennél a bűncselekménynél már 
maga az előfordulás is. Ez az 1933-ban feljegyzett eset egyike lehet az utolsó fel-
jegyzett párviadaloknak.87 

uzsora vétsége 20 nap fogház88 
megfertőzés bűntettének kísérlete 2 hónap fogház89 

bűnpártolás vétsége 3 nap fogház90 
becsületsértés vétsége 4 nap elzárás91 
durva becsületsértés 10 nap elzárás92 

tiltott szerencsejáték vétsége 2 napi elzárás93 
államellenes izgatás vétsége 4 hónap fogház94 

közveszélyes munkakerülés vétsége 8 nap fogház95 
hadviselés érdekei elleni bűntett 6 év fegyház96 

gyújtogatás bűntette 3 évi fegyház97 



Az államellenes bűncselekménytípusok előfordulása és jelentősége inkább még a 
későbbi időszakokban nőtt meg, de érdekes, hogy már a ’30-as években volt rá 
példa, és viszonylag súlyosan büntették. A bűncselekmények másik érdekessége, 
hogy ebben az időszakban kizárólag ezeknél a bűncselekményeknél fordult elő 
társas elkövetési forma (kivéve a lopás egyes ritka eseteit).98 
A gyújtogatás már a rendi korszakban is különösen súlyos bűncselekménynek 

számított, és ezt a jellegét a 20. században is megőrizte. Ebben az időszakban csak 
a különös kegyetlenséggel elkövetett szándékos emberölésért volt még példa arra, 
hogy valaki több év fegyházbüntetést kapjon. A gyújtogatás magában foglalta a 
vagyon elleni, élet, egészség, testi épség elleni bűncselekményeket, vagy legalábbis 
ezen jogtárgyak veszélyeztetését. Súlyossága ezenkívül abban állt, hogy nem egyet-
len embert érintett, hanem többekre is veszélyes lehetett. A fent említett eset sú-
lyosságát tekintve valószínűleg szándékos gyújtogatásról lehetett szó.99 
A megszaporodó letöltendő szabadságvesztés büntetések már az 1910-es évek-

től zsúfoltságot eredményeztek a büntetés-végrehajtási intézetben, azonban a fog-
ház bővítésére először csak 1935-ben került sor.100 Emellett folyamatosan bővül-
tek a rabmunkáltatás lehetőségei, bővítették az 1910-ben megalapított rabkertésze-
tet. A Vasútállomás mögötti öt hold terület mellé további 39 holdnyi terület meg-
munkálására nyílt lehetőség.101 Ezen kívül a fogház bérelte a Hortobágy-Szettyés 
területet kaszálás céljából. A rabkertészetekben a mezőgazdasági növénytermesztés 
mellett állattenyésztéssel is foglalkoztak a rabok, főként igáslovakat tartottak.102 
Az 1930-as évek közepére kialakult a szó szoros értelmében vett fogházmisszi-

ós tevékenység.103 A korábbi időkben is dolgozott lelkész a fogházban, akinek 
feladatkörébe tartozott többek között a hittanórák, istentiszteletek tartása, lelki 
gondozás. Emellett kulturális programok kialakításával is foglalkozott, évente mű-
velődési és szórakoztató foglalkozásokat is szerveztek a rabok számára. Erre a 
célra több helyiséget is kialakítottak a fogház épületében, köztük imatermet, sek-
restyét, lelkészi szobát és tantermet.  
Javultak a fogház dolgozóinak körülményei is. Az érdekvédelmi feladatok ellá-

tására szerveződött meg 1937-ben az Igazságügyi Alkalmazottak és Segédhivatali 
Tisztviselők Országos Egyesületének Debreceni csoportja.104 Növekedett a dolgo-
zókat megillető kedvezmények, illetmények mértéke is, a fogházban dolgozókat 
félárú vasúti igazolvány illette meg, és jutányos áron, részletre vásárolhattak példá-
ul tűzifát. Egy őr fizetése az 1930-as években már 150-170 pengő körül moz-
gott.105 

A DEBRECENI FOGHÁZ MŰKÖDÉSE A MÁSODIK VILÁGHÁ-
BORÚ ÉVEIBEN 

A második világháború időszaka kezdetben nem sok változást hozott a fogház 
életében. Ennek oka Teleki Pál kezdeti mérsékelt, óvatos politikája lehetett, amely 
a háború kezdeti éveiben nem sodorta bele az országot hadieseményekbe. A hábo-
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rú vége azonban már érzékelhető volt a büntetés-végrehajtásban is. Az őrök 
24+24 órás rendszerről áttértek a 36+48 órára, az őri személyzet létszámhiányának 
kompenzálására.106 A létszámhiányt a rendszeres katonai szolgálatra történő behí-
vások okozták, amelyek az 1940-es évek elejére általánossá váltak. 
Ezzel párhuzamosan a háború folyamán állandóan emelkedett a fogvatartotti 

létszám: 1941/1942 telén 250 fő, 1942/1943 hasonló időszakában már 400 főt 
számlált az elítéltek létszáma. Ennek hátterében az állhatott, hogy a Debreceni 
Törvényszék elnöke 1943. február 27-én elrendelte a rögtönbíráskodás kiszélesíté-
sét.107 A második magyar hadsereg katasztrófája utáni fejvesztett menekülés, a 
parancsmegtagadások és az alakulattól tömegesen dezertálók résztvevőit akarták 
így gyorsan felelősségre vonni. A fogházban a zsúfoltságot sokszor azonban nem 
is a tömeges elítélések okozták, hanem az a gyakorlat, miszerint a tárgyalás időtar-
tama alatt a vádlottakat a fogházban őrizték, és csak az ítélethozatal után szállítot-
ták őket az ország más büntetés-végrehajtási intézeteibe.108 
A háború következtében kialakult állapotok jelentősen átalakították az elköve-

tett bűncselekmények struktúráját. Továbbra is domináltak a vagyon elleni bűncse-
lekmények, ezen belül is a lopások.109 A korábbiakhoz képest jelentősen csökkent 
az orgazdaság és a sikkasztás aránya, azonban megszaporodtak a csalások. A hábo-
rús viszonyoknak megfelelően szigorodott a bűncselekmények büntetőjogi megíté-
lése, és súlyosbodtak a kiszabott büntetések. Míg az 1930-as években egy visszaeső 
tolvaj 4 hónapos fogház büntetést kapott, addig ugyanezért 1943-ban 2 év 3 hónap 
4 nap fegyház járt.110 Új vagyon elleni bűncselekményeket regisztráltak, az ún. ár-
drágító visszaélést vagy árdrágítás vétségét, amelyet egy hónapos fogház büntetés-
sel sújtottak.111 
Továbbra is elterjedtek voltak a kihágások, amelyeket az 1930-as évekhez ha-

sonlóan pénzbüntetéssel, de az elkövetők rossz vagyoni viszonyai miatt többnyire 
elzárással büntettek. A kihágások sokféle típusa közül kifejezetten „népszerű” volt 
a dohányjövedéki kihágás (3 nap elzárás), a szivarkapapír-adó jövedéki kihágás (ezt 
olykor súlyosabban is büntették, például kaphattak érte 20 nap elzárást is). Új és 
gyakran előforduló bűncselekményként jelent meg a vámorgazdaság kihágás (2 nap 
elzárás). A békeidőkben túlnyomórészt előforduló bor, dohány, lottó jövedéki 
kihágásra ebben az időszakban alig akadt példa.112 
Emelkedett az erőszakos, élet, egészség, testi épség elleni bűncselekmények 

száma, azonban a büntetésük a vagyon elleni bűncselekmények büntetéseihez ké-
pest nem szigorodott, kivéve a szándékos emberölés esetét, amelyet minden kor-
szakban súlyosan büntettek. Nagyon gyakorivá váltak a súlyos testi sértések, azon-
ban büntetésük nem volt több néhány napi fogházbüntetésnél. 
A vagyon elleni bűncselekmények mellett kialakult az államellenes bűncselek-

mények sokszínű palettája, amelyek a leggyakrabban előforduló bűncselekmény 
típust jelentették a lopások mellett. A háborús körülmények, a háború elleni láza-
dás, az elkeseredettség okozhatta ezeknek a bűncselekményeknek a tömeges elő-
fordulását. A rend fenntartása és a „lázadás”-szerű magatartások visszaszorítása 
miatt ezeket a bűncselekményeket (a többihez viszonyítva) súlyosan büntették. 



 
kormánysértés vétsége 15 nap fogház113 

magyar fegyveres erők elleni vétség 2 hónap fogház114 
magyar állam és társadalom 

megbecsülése ellen irányuló vétség 
5 hónap fogház115 

magyar nemzet és magyar állam 
megbecsülése elleni vétség 

2 hónap fogház116 

társadalmi rend erős felforgatására 
irányuló kísérlet 

8 hónap börtön117 

izgatás bűntette 8 hónap börtön118 
az állam és társadalom törvényes rendjének erő-
szakos felforgatására irányuló izgatás vétsége 

3 hónap fogház119 

hamis tanúzás vétsége 3 hónap fogház120 
a magyar fegyveres erő szolgálati 

fegyelme elleni izgatás 
2 hónap fogház121 

katonaság ellen folytatólagosan 
elkövetett izgatás 

2 hónap fogház122 

honvédelem ellen irányuló izgatás 
vétsége 

5 hónap fogház123 

A korszak egyéb bűncselekményeit vizsgálva megállapítható, hogy átalakult a bűn-
cselekmények szerkezete. Új bűncselekmények jelentek meg, emellett 
átstruktúrálódtak a korábban ismert bűncselekmények, megváltoztak az elkövetési 
arányok. Feltűnően megemelkedett ekkoriban a családon belül elkövetett bűncse-
lekmények száma (különösen a vérfertőzés terjedt el). Elképzelhető, hogy valójá-
ban nem az elkövetett bűncselekmények száma nőtt, hanem ezen bűncselekmé-
nyek felderítése hatékonysága javult. Ehhez hozzájárult még a 20. században be-
következett szemléletváltás, mely szerint már nem volt divat, szokás a családon 
belüli összeházasítás. 
 

vérfertőzés vétsége 1 hónap fogház124 
közveszélyes munkakerülés vétsége 8 nap fogház125 
gondatlan tűzvészokozás vétsége 7 nap fogház126 
folytatólagos vérfertőzés bűntette 6 hónap börtön127 
közveszélyes rongálás vétsége 2 hónap fogház128 
kettős házasság vétsége 1 hónap fogház129 
közokirat-hamisítás bűntette 8 hónap börtön130 
egyesületi szabadsággal elkövetett  

visszaélés vétsége 
1-2 hónap fogház131 

A rabok nyilvántartása a börtönben nem változott, a rabtabellák 28 pontja meg-
egyezett az 1930-as években is alkalmazott kritériumokkal. Technikailag annyi 
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újítás történt, hogy az ítélet szövegét nem kézzel írták, hanem egy pecsétet hasz-
náltak, amelyben csak kitöltötték a megfelelő részeket. 
Az elítéltek összetétele nem nagyon változott a korábbi évekhez képest. Több-

ségük vagyontalan, alacsony iskolázottsági, műveltségi fokkal rendelkezett, ám az 
írni-olvani tudás már általánosnak volt mondható a rabok körében, látványosan 
csökkent az analfabétizmus.132 Egyre gyakrabban fordultak elő 3-6 elemit végzett 
fogvatartottak, különösen az államellenes bűncselekményeket elkövetők köré-
ben.133 A fogvatartás, hasonlóan az előző időszakokhoz, állami költségen történt. 
Az állami hozzájárulás azonban nem minden esetben fedezte a rabtartás teljes 
költségeit, mivel az állam pusztán egy pengőt adott egy napra minden rab után 
fejenként.134 A költségeket úgy próbálták meg csökkenteni, hogy gyakran engedé-
lyezték a rabok kintről történő élelmezését. Az átszállítandó rabokat ekkor az ung-
vári országos büntetőintézetben helyezték el.135 Ebben az időszakban gyakrabban 
fordultak elő szökések, mint korábban. Ez valószínűleg a súlyosabb büntetésekkel, 
hosszabb tartalmú szabadságvesztéssel volt magyarázható. A szökések nagy része 
nem a fogház épületéből történt, hanem a külső rabmunkáltatás helyszínéül szolgá-
ló rabkertészetekből. Ezek után az esetek után lényegesen megszigorították a külső 
rabmunkáltatás feltételeit és az őrizetet is.136 
Az 1940-es években tovább bővültek a rabmunkáltatás lehetőségei. Erre egy-

részt a háborús állapotok okozta munkaerőhiány teremtette meg a lehetőséget és a 
feltételeket, másrészt a fogvatartottak növekvő létszáma is szükségessé tette. Ki-
szélesítették a rabkertészetben folytatott állattenyésztési tevékenységet. Az igáslo-
vak mellett sertéseket tartottak, amelyek egyébként a fogház húsigényének kielégí-
tésére szolgáltak. A lovakkal talajművelést és fuvarozást végeztek.  
A rabmunkáltatás másik helyszíne, a Hortobágy-Szettyés terület volt, amit már 

évek óta bérelt a fogház kaszálás céljából.137 A rabkertészet állatállományának éves 
szénaszükségletét innen biztosította a fogház. A fogház falain belül kosár- és gyé-
kényfonással foglalkoztak a rabok. Az ehhez szükséges alapanyagokat egyéni gaz-
dálkodóktól szerezték be. 1943. szeptember 19-én haszonbérleti szerződést kötöt-
tek a napraforgó törési és cséplési munkákra. A szerződés értelmében ez tizenkét 
letartóztatottnak jelentett munkát. A bérbeadó vállalta a rabok élelmezését és szál-
lítását hetente egyszer, biztosította az éjszakai szállást, fizette a fogházőrök napidí-
ját, amely 10 pengőt tett ki naponta fejenként, ennek fejében a napraforgó 12/13-a 
a bérbeadót illette.138 A rabmunkáltatásról, különösen a rabkertészet tevékenységé-
ről precíz adminisztrációt vezettek, mind a fogház, mind a minisztérium számára. 
A minisztérium felé tételes jelentési kötelezettség terhelte a fogházat.  
1943 még viszonylagos békeév volt Magyarországon a második világháború 

idején. A változást az angolok előrenyomulása hozta meg az olasz fronton, amely-
nek következtében megkezdték a romániai olajmezők bombázását. Ekkor Ma-
gyarország is az angol-amerikai harci gépek hatósugarába került. Emiatt kötelezték 
az intézményeket, magánszemélyeket légoltalmi helyiségek kialakítására, légióki-
képzésen való részvételre. A fogházban a széntárolót jelölték ki légoltalmi pincé-



nek, amely megfelelő nagyságú volt a rabállomány elhelyezésére. A rabkertészetben 
is kiépítettek egy kisebb szükségóvóhelyet.139 
1944 jelentette a fogház történetében a legnehezebb évet. Ekkorra már Ma-

gyarország teljesen belesodródott a háborúba. A fogház számára a legnagyobb 
gondot az jelentette, hogy az őröket elvitték katonai szolgálatra.140 A királyi fő-
ügyész helyettes őröket kért, amelynek eredményeképpen 1944 áprilisában őröket 
vezényeltek Debrecenbe.1944. március 19-e, a német megszállás után Magyaror-
szág ellenséges területté vált, ezért fokozottan számolni kellett az angolszász légi-
erő támadásaival. A tavasz folyamán többször is sor került légiriadóra, azonban 
komoly támadás nem fordult elő. 1944. június 2-án érte nagy erejű pusztító légitá-
madás a vasúti pályaudvart. Súlyos károkat szenvedett a vágányhálózat, telitalálatot 
kapott az állomásépület is.141 A fogház területén két bomba is robbant. Az egyik a 
sétálóudvaron, a másik bomba a nyugati csillagrészbe csapott be. Találatok érték a 
törvényszéki épület bal oldali szárnyát is. Az épület olyan sérüléseket szenvedett, 
hogy a háború után nem emeltek újat helyette. Súlyos anyagi károk keletkeztek a 
fogház épületében is, de személyi sérülésről nem tettek említést. 
A légitámadás után átalakításokra került sor a fogházban. A női rabokat áthe-

lyezték az ügyvédi beszélőbe, a férfi fogvatartottak pedig a földszinti őrszobába 
kerültek. A következő napokban a női rabokat átszállították Hajdúszentgyörgyre, 
ahol egy pajtában kerültek elhelyezésre, a férfiak hatvan fős csoportját átszállítot-
ták a Nyíregyházi törvényszéki fogházba. Az áthelyezett foglyok az ottani fogház-
ban okoztak jelentős többletmunkát. A légitámadást követően, még júniusban a 
kárfelmérések után megkezdődtek a helyreállítási munkálatok. Kijavították az épen 
maradt épületrész hibáit, sérüléseit. 
A mai napig több bővítés, javítás történt a fogház épületén.142 1991-ben történt 

komolyabb szervezeti változás az intézetben:143 szolgálati ágak kerültek összevo-
násra, a szakszolgálatok helyett osztályok szerveződtek. Négy osztályt alakítottak 
ki: 1) büntetés-végrehajtási, 2) biztonsági, 3) gazdasági és 4) egészségügyi.144 Az 
intézet idén, 2004-ben ünnepelte fennállásának 109. évfordulóját.  
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1872/205, 1872/240, 1872/516, 1872/728 (Akkermann Ferenc fegyenc esete). 
60 HBML VII. 101. 1. k. 
61 HBML VII. 101. 1. k. 
62 HBML VII. 101. 3. k. 
63 HBML VII. 101. 1-3. k. 
64 HBML VII. 101. 1-3. k. 
65 HBML VII. 101. 1-3. k. 
66 HBML VII. 101. 1-3. k. 
67 HBML VII. 101. 1-3. k. 
68 HBML VII. 101. 1-3. k. 
69 HBML VII. 101. 1-3. k. 
70 HBML VII. 101. 1-3. k. 
71 HBML VII. 101. 1-3. k. 
72 HBML VII. 101. 1-3. k. 
73 HBML VII. 101. 1-3. k. 
74 HBML VII. 101. 1-3. k. 
75 HBML VII. 101. 1-3. k. 
76 HBML VII. 101. 1-3. k. 
77 HBML VII. 101. 1-3. k. 
78 HBML VII. 101. 1-3. k. 
79 HBML VII. 101. 1-3. k. 
80 HBML VII. 101. 1-3. k. 
81 HBML VII. 101. 1-3. k. 
82 HBML VII. 101. 1-3. k. 
83 HBML VII. 101. 1-3. k. 
84 HBML VII. 101. 1-3. k. 
85 Debreceni Királyi Törvényszéki Fogház iratai VII.101. 3.k. 859/1934 (P. Nagy Ferencz) 
és 877/1934 (Házsku András) esetek. 
86 HBML VII. 101. 3. k. 
87 HBML VII. 101. 1. k. 
88 HBML VII. 101. 1-3. k. 
89 HBML VII. 101. 1-3. k. 
90 HBML VII. 101. 1-3. k. 
91 HBML VII. 101. 1-3. k. 
92 HBML VII. 101. 1-3. k. 
93 HBML VII. 101. 1-3. k. 
94 HBML VII. 101. 1-3. k. 
95 HBML VII. 101. 1-3. k. 
96 HBML VII. 101. 1-3. k. 
97 HBML VII. 101. 1-3. k. 
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98 HBML. VII. 101. 1. k.   
99 HBML VII. 101. 3. k. 880/1934. (Eszenyi Imre). 
100 SOMOGYI Ferenc (1992), 7. 
101 SOMOGYI Ferenc (1992), 8.  
102 SOMOGYI Ferenc (1992), 8.  
103 SOMOGYI Ferenc (1992), 8.  
104 SOMOGYI Ferenc (1992), 8.  
105 SOMOGYI Ferenc (1992), 9.  
106 A 24+24 órás rendszer azt jelentette, hogy az őrök 24 óra szolgálat után 24 óra pihenőt 
kaptak. Ld. SOMOGYI Ferenc (1992), 9.  
107 SOMOGYI Ferenc (1992), 10.  
108 SOMOGYI Ferenc (1992), 9.  
109 HBML VII. 101. 33. k. 
110 HBML. VII. 101. 33. k. v.ö. HBML. VII. 101. 3. k. 811/1934.   
111 HBML. VII. 101. 33. k. 
112 HBML. VII. 101. 33. k. 
113 HBML. VII. 101. 33-34. k. 
114 HBML. VII. 101. 33-34. k. 
115 HBML. VII. 101. 33-34. k. 
116 HBML. VII. 101. 33-34. k. 
117 HBML. VII. 101. 33-34. k. 
118 HBML. VII. 101. 33-34. k. 
119 HBML. VII. 101. 33-34. k. 
120 HBML. VII. 101. 33-34. k. 
121 HBML. VII. 101. 33-34. k. 
122 HBML. VII. 101. 33-34. k. 
123 HBML. VII. 101. 33-34. k. 
124 HBML. VII. 101. 33. k. 
125 HBML. VII. 101. 33. k. 
126 HBML. VII. 101. 33. k. 
127 HBML. VII. 101. 33. k. 
128 HBML. VII. 101. 33. k. 
129 HBML. VII. 101. 33. k. 
130 HBML. VII. 101. 33. k. 
131 HBML. VII. 101. 33. k. 
132 HBML. VII. 101. 33. k. 
133 HBML. VII. 101. 33. k. 
134 SOMOGYI Ferenc (1992), 11. 
135 HBML. VII. 101. 33. k. 
136 HBML. VII. 101. 33. k. 442/1943. (Makula Elemér). 
137 SOMOGYI Ferenc (1992), 10.  
138 SOMOGYI Ferenc (1992), 11.  
139 SOMOGYI Ferenc (1992), 14.  
 



 
140 SOMOGYI Ferenc (1992), 15.  
141 SOMOGYI Ferenc (1992), 15.  
142 SOMOGYI Ferenc (1992), 19.  
143 SOMOGYI Ferenc (1992), 21.  
144 SOMOGYI Ferenc (1992), 21.  
 
 
 
 

 


