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UTASÍTÁS
ahalálbüntetés végrehajtása körül követendő eljárásra nézve.

.

1

Midőn halálos ítélet végrehajtásának bekövetkezéséről a
kir. törvényszék elnöke hivatalosan értesül, köteles erx’ől a kir.
ügyészt bizalmas utón tudósítani s a kellő intézkedéseket megtenni
arra nézve, hogy az ítélet, nyilvános kihirdetésének időpontjáig,
mely a kir. ügyészszel egyetértőleg tűzendő ki, hivatalos titokként
megőriztessék. Különösen a kir. ügyész kötelessége arra ügyelni,
hogy az Ítélet végrehajtásának bekövetkezése az elitéltnek tudo
mására ne jusson.
j

2.

A kir. ügyész, nyomban a törvényszéki elnöktől nyert érte
sülés után, gondoskodni tartozik arról, hogy a halálos Ítélet végre
hajtására hivatott közeg (hóhér) a kellő segédlettel együtt mielőbb
rendelkezésére álljon.
3.
Halálos Ítélet végrehajtására további intézkedésig csak oly
egyén alkalmazható, a ki hiteles okmányokkal képes igazolni, hogy
ily eljárást már korábban is önállóan és sikeresen teljesített. Más
alkalmas közeg hiányában a budapesti kir. ügyész keresendő meg
az itteni hóhér kiküldése végett.
4.
*<

Még a 3-ik §-ban előirt intézkedést is megelőzőleg köteles a
kir. ügyész az elitéltet a börtönorvos által megvizsgáltatni a vég
ből, hogy nincs-e ez oly testi állapotban (súlyos betegség, erős
daganatok a nyakon stb.), mely az ítélet végrehajtásának akadályul
szolgálhatna.
5.
Halálos Ítélet ünnep- vagy vasárnapokon nem hajtható végre.
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6.
Ha a hóhér már rendelkezésre áll, a halálos Ítélet reggeli
órákban és pedig oly időben hirdetendő ki, hogy az elitéltnek a
halálra való előkészülésre még 24 órai időtartama maradjon, mely
időre vallásabeli lelkész adandó melléje.
7.

Az elitéltnek nyilvános szemlére való kitétele mellőzendő,
és a kir. ügyész arra is köteles szigorúan felügyelni, hogy az elitéit
zárkájába idegenek egyátalában be ne bocsáttassanak, az elitélttel
beszélgetést ne folytathassanak, neki semminemű ajándékokat
(pénz, szivar, élelem, ital stb.), — a mi a helyzet komolyságával meg
nem egyez, — ne adhassanak.
Az elitélttel az utolsó 24 óra alatt a hivatalos közegeken
kívül a kir. ügyész előleges engedélye mellett csakis rokonai s azok
találkozhatnak, kiknek találkozását maga az elitéit óhajtja.
8.
Az Ítélet végrehajtása a kihirdetéstől számitott 24 órán túl
semmi szín alatt sem halasztandó el.
9.
Az ítélet zárt udvaron, vagy egyébként bekerített helyen, a
közönség kizárásával, de legalább 10 tanú mint bizalmi férfiú je 
lenlétében hajtandó végre. A tanuk községi elöljárók (főleg a kivég
zendőnek illetőségi helyéről) vagy bizalmat érdemlő más egyének
lehetnek.
10.
A végrehajtásnál a kir. törvényszéknek egy bírói tagja és a
kir. ügyészségnek egy tagja, valamint a kir. törvényszéki orvos, egy
második lehetőleg közhivatalt viselő orvos segédlete mellett, tartoz
nak jelen lenni, kik az ítélet végrehajtásáról a törvényszéknek
együttes jelentést tesznek, mely jelentés az igazságíigyministeriumhoz is felterjesztendő.
11.
Az ítélet a kivégzésre rendelt helyen az elitéit és a tanuk
előtt a törvényszék kiküldött tagja által ismételve kihirdetendő, s
a végrehajtás csak ennek megtörténte után foganatosítható.

12.
A kivégzettnek hullája azon időponttól fogva, melyben a
törvényszéki orvos a segéd orvossal egyetértőleg a halál bekövet
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keztét határozottan constatálta, még 30 perczen át a bitófán érin
tetlenül hagyandó, s csak ezután iijabb orvosi vizsgálat megtörtén
tével emelhető le a bitófáról, két óra lefolyása előtt azonban azon
épületből vagy zárt helyről, ahol a kivégzés történt, el nem szállít
ható, sem pedig fel nem bonczolható. A közönség a hullától ezen
idő alatt is távol tartandó.
13.
A kivégzettek hullája eltemetés végett ki nem adható, ha
nem minden külső dísz mellőzésével a lehető legegyszerűbb módon
a köztemetőben takarítandó el.
14.
A mennyiben a végrehajtás színhelyének környezetén fenn
tartandó külső rend ezt szükségessé tenné, a kir. ügyész katonai
segédletet is vehet igénybe.
Budapesten, 1880. augusztus 9-én.

Dr. Pauler Tivadar
igazságü^ymiiiister.
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ÍME

u t a s ít á s
a ,fegyház“ .büntetés végrehajtása tárgyában.
1. §•
A mostani országos fegyintézetek közül az illavai, mun
kácsi és szamosujvári férfi-, valamint a maria-nostrai nöi-intézetek, a bűntettek- és vétségekről szóló büntetőtörvénykönyv (1878.
V. t. ez.) életbeléptetése után is „
fegyintézetek1,1, maradnak.

2.

Elneve
zés.

§.

Az országos fegyintézetek azon egyének letartóztatására
szolgálnak, kik valamely hazai kir. bíróság által jogerejííleg „fegyház“-büntetéssel fenyíttettek.
Az ily egyének
,fegyenesek11-nek neveztetnek.
8. §.
Az országos fegyintézetek feladata az őrizetük alatt levő
fegyenczeket, ítéleteik határozmányaihoz képest, pontos és szünet
len felügyelet mellett, fogva tartani, s egyszersmind szigorú fegye
lemhez szoktatás, beható vallási oktatás, megfelelő pótnevelés, ta
nítás, folytonos munka és példás rend által azok erkölcsi javítását
eszközölni.

Feladat.

4. §•

Az országos fegyintézetekbe más, mint jogerejííleg fegyház Befoga
dás.
büntetésre elitéit egyének be nem fogadhatók.
A befogadásra írásbeli előleges igazságügyministeri enge
dély szükséges, melynek kapcsában a fegyencz Ítéletének (fölebbezés esetén ítéleteinek) s az
Ítéletiindokoknak hi
ha nem magyar nyelven keltek volna (Fiume), azoknak hiteles ma
gyar fordításai is, továbbá a kir. ügyészség által a megállapított
minta szerint pontosan kitöltött értesitő-táblázat, s végre a fegyencz
egészségi állapotát kitüntető fogházi orvosi bizonyítvány is meg
küldetnek a fegyintézeti igazgatóságnak. Az átvétel előtt azonban
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a fegyencz a fegyintézeti orvos vizsgálatának vettetik alá, és ez
alkalommal kiderítendő: vájjon az nem szenved e ragályos beteg
ségben, mert ezen esetben a felvételt meg kell tagadni.
5- §•

||

A beszállított fegyenczek egyenkint az igazgató, vagy távollétében ennek helyettese elé állitandók, ahol személyazonos
ságuk a személyleirás nyomán, a szabadságvesztés-büntetés neme
(fegyház) pedig az Ítéletek alapján, megállapíttatik; az átvételről
az átkiséréssel megbízva volt őrnek megfelelő bizonylat adatik ki.
Hasonlóan az igazgató vagy helyettese fogadja be, illetőleg
veszi át, a közvetítő intézetből visszaküldött, a föltételes szabad
ságról bevont, s a szökésből visszakerült fegyenczeket is.

>

6.

§.

Az átvétel megtörténtével a fegyencz megmosdattatik, megfürösztetik, megfésültetik és rá tiszta fegyenczrulia adatik; ezen
kívül a férfiaknak haja oly módon, hogy tisztántartásuk megkönynyíttessék, lenyiratik és szakálla leborotváltatik; - - saját ruha
nemű viselése megengedve nincs.
7. §•
Törzskönyv.

I

Az intézet törzskönyvébe a beszolgáltatottnak neve, személyleírása, vallása, életkora, állapota, származása, rendes lak- vagy
utolsó tartózkodási helye, s egyéb személyes viszonyai, előélete s
mostani bűntette, a fegyintézetbe érkezésének és leendő kiszabadu
lásának napja, a beszolgáltató kir. ügyészség neve, s az előírt statistikai rovatok — 24 óra alatt pontosan bejegyzendők. A bejegy
zésnél a fegyencz a fönebbi pontok felől kikérdezendő, és ha állí
tásai a beszolgáltatási okmányokban foglaltaktól lényegesen eltér
nének, a netaláni tévedés földerítésére vagy hiány pótlására a be
szolgáltató kir. ügyészség azonnal felszólítandó.
Ugyanezen törzskönyvben jegyzendő fel utólagosan azon
időpont is, melyben a fegyencz közvetitő intézetbe szállíttatott,
vagy esetleg föltételes szabadságra helyeztetett (bűnt. tk. 44, 48
és 52. §§.), megkegyelmeztetett, ápoldába vitetett, vagy meghalt.
8- §•
A beszolgáltatási okmányok irattárba helyezés előtt, tájé
kozás végett az igazgató, lelkész és tanító által tanulmányozandók, minek megtörténtét ezek láttamozással és névaláírásukkal
bizonyítják. Különösen fontos esetekben a bíróságtól a bűnügyi
iratok, betekintés végett, elkérhetők.
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Az erkölcs-javítási észleletek följegyzésére, és a fegyelmi
kihágások nyilvántartására, minden értesitö-táblázathoz megfelelő
nyomtatvány csatolandó.
9. §•
A befogadott fegyencztől minden, ami rajta s vele van, az őr- Fegyenparancsnok jelenlétében egy, e tekintetben az igazgató által külön czekruka'
megbízott, főfegyőr által elvétetik; a ruhák kitisztíttatván, az őrpa- nem *'
rancsnok által megbecsülteinek, a fegyencz jelenlétében ennek ne
vével megjelöltetnek, s a raktárban elhelyeztetnek. Minden őrizet
alá vett tárgy az e czélra rendelt könyvbe bejegyeztetik; e je g y 
zék a fegyencz előtt felolvastatván, általa aláírandó, vagy keresztvonásával ellátandó.
A fegyencz pénze s netaláni ékszerei az őrparancsnok által
jegyzék mellett az ellenőrnek adatnak át.
10. §.
A fegyenczek nagyon elviselt ruhái, melyek megfoltozva
sem volnának használhatók, úgy a kitisztíthatlanok, elmocskoltak
s a könnyen romlásnak indulók, továbbá az életfogytiglan vagy 5
évnél hosszabb időre Ítélteknek báriyiily ruhái őrizet alá nem
vétetnek.
Az őrizet alá nem vett ruhákat a fegyencz haza küldheti,
vagy az igazgatóság közvetítése mellett más, a szabaduláshoz kö
zelálló, fegyencznek átadhatja, vagy végre ezek az ellenőr által el
adatnak és azok ára az illető tulajdonos javára iratik.
11- §A raktárba helyezett ruhák épségben tartásáért első sorban
a közvetlen kezeléssel megbizott főfegyőr, másodsorban pedig a
raktárra felügyeletet gyakorló gondnok, vagy a gondnoki teen
dőkkel megbizott fegyintézeti hivatalnok, felelős s mindkettő eset
leg kártérítésre is kötelezhető.
12. §.
Minden fegyencz — a beszállítás közben megbetegültek A büntekivételével, — még beszolgáltatása napján magánzárkába helyez- tés keztetik, és ha három évig vagy ennél hosszabb ideig tartó fegyliázra detfítéltetett: egy évig, — a három évnél rövidebb időre elitéit pedig c] ^ ”.
büntetése tartamának egyharmad része alatt, — az istentisztelet
és iskolai oktatás kivételével, — mindenkitől elkülönítve éjjel és
nappal magánelzárásban tartatik (bűnt. tk. 30. §.).
A büntetésnek egy évet, illetőleg egy liarmadot fölülmúló
1*
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része az elítéltnek akarata következtében sem tölthető magánel
zárásban.
A fegyencz a beszállítás után azonnal fegyintézeti rendes
élelmezésben részesül ugyan, de három hétig az összes ételillet
ményeknek csak kétharmad részét kapja; ugyanezen idő alatt fog
lalkozásban nem részesül, magaviseletére és bűnbánatának fölkel
tésére gyakrabbi látogatások útján különös figyelem fordíttatik;
egyedüli olvasmányul az e czélra írt külön imakönyvet, s ezt is
csak tíz nap múlva, kaphatja meg. A visszaesők e magánelzárás
kezdetén négy hétig részesülnek ily bánásmódban.
13. §.
A három illetőleg négy hét elteltével a magánelzárás to
vábbi tartama alatt a fegyencz, — az illető lelkész által vallási és
erkölcsi, a tanitó által pedig elemi ismereteire nézve megvizsgál
tatván, — az igazgató által, ezek meghallgatása után, esetleg a
megfelelő iskolai osztályba soroztatik, s a neki kijelölt iparág kö
rébe vágó munkával elláttatik; az igazgató, lelkész, tanitó és az
iparűzletvezetők részéről ezután naponkint összesen legalább két
látogatásban részesítendő.
14. §.
A magánelzárás nem alkalmazható, ha a fegyencz testi vagy
szellemi épségét közvetlenül veszélyezteti, s félbeszakitandó, mi
helyt ily veszély jelenségeit az orvos észleli s bejelenti (bűnt. tk.
32. § .); — e végből az orvos a magánzárkákban levő fegyenczeket
gyakrabban meglátogatni, s az egészségügyi nyilvántartási jegyző
könyvben minden egyén számára külön lapot nyitni, erre annak
testi és lelki egészségéről szerzett észleleteit s a betegségek lefolyá
sát röviden bejegyezni, és ezt fontosabb esetekben, netaláni további
intézkedés végett, az igazgatónak bemutatni tartozik.
15. §.
Ha a magánelzárás, az előbbi szakaszban meghatározott ok
ból, a büntetés kezdetén nem foganatosíttatott, vagy félbeszakíttatott: az, amennyiben a félbeszakitás okai megszűntek, a büntetés
tartamának első felében utólag alkalmazandó.
A büntetési idő felén túl, fegyelmi büntetés esetén kívül,
magánelzárásnak nincs helye (bűnt. tk. 33. §.), ide nem értvén az
1880. évi X X X V II. t. ez. 36. §-a alkalmazásának esetét.
16. §.

Azokra, akik életfogytig tartó fegyházra vannak ítélve, a
magánelzárás csak a büntetés megkezdésétől számítandó tíz év
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alatt, ezentúl pedig csak mint fegyelmi büntetés alkalmazható (bűnt.
tk .3 4 .§ .).
A sötét magánzárkába való elzárás mint birói büntetés az
1880. évi X X X V II. t. ez. 35. §-a értelmében hajtatik végre.
17. §•
Azon idő elteltével, melyen keresztül a magánelzárás éjjel Osztályo
zás.
és nappal foganatosítandó, a fegyenczek csak éjjel és munkaszünet
idején helyezendők el magánzárkákba (bűnt. tk. 29. §.), nappal pedig
munkaközben és séta alatt a következő osztályok szerint különítendők el:
az
elsőosztályba sorozandók a 24 évnél fiatalabb fegyenczek;
a másodikba a 24 évnél idősebbek;
a harmadikba a visszaesők.
Ezeken kívül az igazgatóra bizatik, hogy a műveltebb fe
gyenczek számára külön osztályt, továbbá az elkövetett bűntettek
neme, a letartóztatás ideje alatt tanúsított magaviselet és erkölcsi
javulás foka szerint, még egyéb osztályokat is alakíthasson, amenynyiben t. i. az intézet helyi viszonyai ezt megengedik. Azok, kik
komolyságuk-, megbízhatóságuk- és erkölcsi javulásuknak kétség
telen jeleit adták: ruháikra alkalmazandó jelvényekkel tüntethe
tők ki.
18 §•
Az egyes osztályok istentisztelet alkalmával, séta közben,
s minden más foglalkozás nélküli időben, feltétlenül elkülönítendők.
19. §.

Addig is, míg az orsz. fegyintézetek kellő számú magánzár
kákkal lesznek ellátva, az igazgató különös gondot fordítson arra,
hogy ha már a magánelzárás oly időtartamon át, mint ezt az előző
szakaszok rendelik, nem foganatosítható: mégis ez minden beszál
lított fegyenezre kivétel nélkül, és pedig lehetőleg a szabályszerű
időt megközelítőleg alkalmaztassák.

20.

§.

A fegyenczekkel való bánásmód mindig komoly és szigorú,
de emberies és igazságos legyen; egyesek zaklatása és bántalma
zása ép úgy tilos, mint mások előtérbe állítása.
A fiatalok vallás-erkölcsi oktatására, pótnevelésére, iskolai
tanítására, munkáltatására és egészségének megőrzésére különös
gond fordítandó.
A fegyenczek rendszerint harmadik személyben szólítandók.

Bánás
mód.
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21. §.

A visszaesők fokozott szigorú bánásmódban részesitendők •,
egy éven át minden kedvezményből föltétlenül kizárandók.

Vissza-

esök

22.

§.

A fegyenczek napirendje a hétköznapokra következőleg állapíttatik meg:
A nyári hónapokban 5 órakor, a téli hónapokban pedig
5 '/2-kor, a meghatározott jeladásra felkelnek, szájukat kimossák,
megmosdanak, megfésülködnek, felöltöznek, ágyukat megvetik és
holmijukat rendbe hozzák. Ekkor mindenki csendesen elvégzi reg
geli imáját.
Nyáron 5 '/2-kor, télen 6-kor a második jeladásra az ajtók
felnyitása után a folyosón sorakoznak, s egymásután lépdelve a
munka termekbe indulnak. Itt a munkafelügyelőnek átadatván,
mindenki elfoglalja kijelölt helyét és dolgozik reggeli 8 óráig. Ek
kor egynegyed órai munkaszünet áll be, miközben a fegyenczek
közt reggeli levesük kiosztatik. 8 */4 órakor a munka újra megkez
dődik és foly 12-ig; e közben azonban mindjárt 8 '/2 óra után az
igazgatóhoz és orvoshoz jelentkező fegyenczek az illetők elé osztályonkint, a lelkészek elé kivánkozók a lelkészekhez egyenkint, az
iskolába járók pedig, az igazgató által kiadott tanrendben megha
tározott időben, együtt iskolába vezettetnek. Ezen helyekről viszszatérvén, ezek is a munkákhoz fognak. 10-kor kezdődik a fe
gyenczek sétálása oly formán, hogy azok a fegyintézet területén
belül, s az igazgató által kijelölendő rendben, köralakban, osztályonkint egy-egy órát sétálnak egyenkint, mérsékelt gyorsasággal
és hallgatag lépdelvén egymásután, mintegy 5 lépésnyi távolban.
A sétából visszatértek ismét a munkához látnak.
A séta ideje egészségi tekintetből az orvos véleménye alap
ján az igazgató által egy órával meghosszabbítható.
A magánelzárásban levők ezen sétájukat a többi fegyencztől
elkülönítve, s amennyiben a helyi viszonyok megengedik, egyenkint
végezik (bűnt. tk. 31. §.).
Tizenkét órakor az adott jelre egy órai munkaszünet áll
be. Ez alatt a műhelyek kiszellőztetnek, a fegyenczek pedig zár
káikba visszavezettetnek, hol egésznapi kenyerüket átveszik, s
a kapott ebédet elköltik. Az ebéd utáni idő imával, hasznos köny
vek olvasásával, s az iskolai feladványok kidolgozásával tölthető
e l; lefeküdni s aludni tilos.
Egy órakor ismét megkezdődik a munka; 2 órakor azok
mennek sétálni, a kikre délelőtt nem került a so r; az illető iskolakötelesek pedig az igazgató által meghatározott időpontban, tan
óráikra távoznak. A munka délután 5 óráig tart, a mikor negyed-
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órai szünet állván be, 5 '/4-kor újra kezdődik és foly a nyári hóna
pokban 8 '/2, a téliekben pedig 8 óráig. Ekkor a fegyenczek az adott
jelre munkáikat a kijelölt helyekre teszik, és egyenként számba
vétetvén, a munkafelügyelő által a fegyőröknek átadatnak és a
hálózárkákba kisértetnek.
Szombaton délután a munka egy órával korábbün szűnik
meg, és ezen idő arra fordíttatik, hogy a fegyenczek lábbelijüket meg
kenjék, és kezeiket, arczukat, nyakukat megmossák, illetőleg nyá
ron minden héten, a hűvösebb és hideg évszakokban pedig minden
második héten, megfürödjenek.
A fegyenczek este a hálózárkákba érkezvén, vacsorájukat
elköltik, azután felöltözve csendesen vannak a legközelebbi je l
adásig. Ezen idő alatt tanulhatnak, és iskolai feladványaikat ké
szíthetik el, vagy olvashatnak, vagy más csendes munkát vé
gezhetnek.
A 9 órakor történő jeladásra mindenki esti imáját csende
sen végezve, ágyát megveti, levetkőzik, ruháját megtisztítva ágya
mellett rendbe rakja, s lefekszik; felöltözve lefeküdni tilos; a lefekvési idő után járkálni, vagy az éjjeli csendet zavarni, egyátalán
nem szabad; az éjjeli lámpa a hálózárka szabályszerű világítására
legalkalmasabb helyre tétetik.
Amennyiben, a kellő számú zárkák hiánya miatt, egyelőre
közös hálószobák fognának használtatni: mindenkinek külön ágy
adandó, melyek egymástól legalább egy meter távolságra helyezendők; két egyénnek egy ágyba feküdni büntetés terhe alatt
tiltatik.
A napirend megtartása fölött, huszonnégy óránként válta
kozva, mindig egy hivatalnok őrködik.
23. §.
A vasárnapi és ünnepnapi rend a következő:
A felkelésre egy órával későbben adatik jel, mint hétköz
napokon ;
a fegyenczek a hálózárkákból, mihelyt a világosság megen
gedi, osztályonként sétára bocsáttatnak; aharmincz évnél fiatalabbak
a közös sétaudvarokon az erre kirendelt fegyőrök által katonai
mozdulatokra és testtartásra oktattatnak; ez után a reggeli leves
osztatik ki; 9 órakor a folyosón osztályonkint sorba állíttatnak,
ekkor az igazgató, vagy az általa megbízott hivatalnok által, a fe
gyenczek megvizsgáltatnak, hogy elegendő tiszták és ruháik nem
rongyosok e ?
A szemlén az orvos, az átalános egészségi állapot megfigye
lése végett, szintén jelen van.
E szemle bevégeztével 10 órakor a fegyenczek vallásfele
kezetek szerint egymás után templomba vezettetnek, s az ünnepé-
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lyes istentiszteleten kivétel nélkül s mindvégig jelen lenni tartoz
nak; az istentisztelet után zárkáikba visszatérnek, ahol a dé
lig hátralevő időt csendességben töltik.
Délután 2 órakor ismét istentisztelet és vallási oktatás van,
a melynek befejezte után erkölcsös és ismeretterjesztő tárgyú fel
olvasások tartatnak afegyenczek külön osztályainak. Mindenik lel
kész és tanitó havonként legalább egy felolvasást köteles tartani,
melynek tárgya az igazgatónak előlegesen bejelentendő.
Különben az egyes osztályok épen úgy töltik az időt, amint
ezt a 22. §. a munkautáni időre a hétköznapokra megszabja, csak
hogy, a fegyőrségre való tekintetből, a zárkák lezárása d. u. 5
órakor már megtörténhetik.
A levélírást a fegyenczek az istentisztelet után végzik.
A lefekvésre egy órával előbb adatik jel, mint hétköz
napokon.
24. §.

Az ezen napirendben foglalt szabályok — a mennyiben az
időbeosztást illetik, — a magánelzárásban levő fegyenczekre is
alkalmazandók.
25. §.

A keresztény vallású fegyenczek felekezeti ünnepeiken nem
dolgoznak, és istentiszteletben, úgyszintén vallási oktatásban, részesíttetnek.') 2)
26. §.

A mózesvallásuak évenkinti nagy ünnepeiken szintén felmentvék a munkától, s egy órára, istentiszteletük teljesítése végett
az e czélra kijelölendő terembe gyűlnek.3) Külön főzetű ételben
csakis húsvéti ünnepeik alatt s ekkor is oly feltétel mellett része') A görögkeleti hitvallásuak munkaszünetes ünnepei ezek: újév,
vízkereszt, Sz.-Sebők, a három szt.-hyerarcha, gyertyaszentelő b. asszony,
gyümölcsoltó b. asszony, Szt -G yörgy, keresztelő Szt.-János, Péter és Pál,
illés próféta, úrszin-változása, nagyboldogasszony, János fővétele, kisaszszony napja, sz.-kereszt felmagasztaltatása, Sz.-Paraskeva, Szt.-Demeter,
Sz.-Mihály arkangyal, boldogasszony avatása, Sz.-Miklós, karácson, •Szt.István, husvét-hétfő, áldozó-csütörtök, pünkösd-hétfő.
2) A mindkét felekezetű protestánsok, úgyszintén az unitáriusok
munkaszünetes ünnepei a következők : a három úgynevezett sátoros-ünnep:
karácson, husvét, pünkösd éspedig két, illetőleg Erdélyben három ünnep
nappal, nagy-péntek, áldozó-csütörtök, újév napja, s azt megelőzőleg az év
utolsó napjának délutánja.
3) A zsidó-ünnepek a következők: Peszach (husvét), Niszán hó 15és 22-én, Sebuoth (pünkösd), Szíván hó 6-án és 7-én, Roshasanah (újév),
Tisri hó 1-én és 2-án, Jom-hakkipur (kiengesztelési vagy hosszú nap), Tisri
hó 10-én, Sukkoth (sátoros ünnep), Tisri hó 14-, 15-, 22-én és 23-án, végül
minden szombat.
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sülnek, ha a különfőzetü ételek ingyenes beszolgáltatására illető
hitközségük önként vállalkozik.
27. §.
Minden osztályon elzárt, felül nyilassal ellátott, kérelmi
szekrény függesztendő ki, melybe minden fegyencz, ha elővezettetését mellőzhetőnek tartaná, az igazgatóhoz Írásban intézett kérel
mét sajátkezűleg behelyezheti; a kérelemhez szükséges Írószert az
osztályfelügyelő főfegyőr szolgáltatja ki; a szekrények, a kérelmi
lapok kivétele végett, hetenként kétszer az igazgató elé vitetnek.
28. §.
A fegyenczek önmagukat nem élelmezhetik, hanem csak az Elelrae~
előírt fegyintézeti élelmezésben részesülnek (bűnt. tk. 29. §.).
29. §.
Minden fegyencz köteles a kijelölt órákban folytonosan és Munka“
szorgalmasan dolgozni, a munka nemét, — mely az első időben kényszerfárasztó legyen, — az orvos előleges meghallgatásával az igazgató
határozza meg.
A magánelzárásban levő fegyenczek munkájukat zárkáikban
teljesítik.
30. §.
A munkához való beosztásnál szem előtt tartandó, h o g y : a
mely fegyencz valamely a fegyintézetben űzött mesterséget tud,
lehetőleg abban, vagy valamely hasonló munkában alkalmaztassák;
különben pedig taníttassák meg azon munkára, melyet értelmi fel
fogásának kisebb vagy nagyobb mértékéhez, korához, hajlamához
és testi erejéhez képest, legkönnyebben és leghamarabb megtanul
hat, s viszonyainál fogva kiszabadulása után is folytathat.
31. §
Fegyintézeten kívül csupán közmunkára és csak akkor alkal
mazhatók a fegyenczek, ha őket a többi munkásoktól elkülöníteni
lehetséges (bűnt. kt. 29. §.).
Közmunkának állami felügyelet alatt az állam hasznára végre
hajtandó munkálatok (kőfejtés, útépítés, gátemelés stb.) neveztetnek.
32. §.
A testi egészségre ártalmas munkanemek a fegyintézetben
meg nem engedhetők; új munkanemek csakis az igazságügyministerium jóváhagyása mellett honosíthatók m eg: azoknál főtekintet
a fegyencz jövője hasznos biztosítására fordítandó.
A munka tisztajövedelme az államkincstárt illeti meg.
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33. §.
MunkajuA fegyenczek munkakedvük ébresztésére, de főleg azon czéltülöm. ő<51? hogy kiszabadulásuk után rögtön ellátás nélkül ne maradja
nak, — munkájuk után pénzbeli jutalmat kapnak; e tekintetben
három osztályba soroztainak, a következő elvek szerint:
az első osztályba soroztatnak azok, kik valamely mester
ségben már annyira jártasak, hogy önállóan hibátlan és jó munkát
képesek előállitani. s ezenfelül kitünően jó viseletüek;
a második osztályba azok soroztatnak, akik valamely mes
terségben tökéletes képzettséggel ugyan még nem bírnak, de kellő
útmutatás és felügyelet mellett elfogadható munkát készítenek, és
különben magaviseletük jónak mondható ;
a harmadik osztályba tartozik minden fegyencz mindaddig,
míg mesterségében annyi jártasságot szerez, amennyi a második
osztályba való felvételhez — a jó viselet föltétele mellett — megkivántatik; továbbá minden fegyencz, kit az igazgató rósz viselete
miatt ezen osztályba soroz vagy leszállít.
Szintén a harmadik osztályba sorozandó továbbá: minden
fegyencz beszolgáltatása napjától számitva három hónapon át, még
azon esetben is, ha valamely munkanemet tökéletesen ért; és min
den visszaeső bűntettes félévig beszolgáltatásától számitva.
Minden fegyencz az általa végzett munka tiszta jövedelmé
nek egy megállapított hányadában, éspedig: az első osztályban
*/5, a második osztályban 3/tí részben részesül; a harmadik osz
tályba sorozottak jutalom-hányada a segélyalap javára esik.
Ha a fegyencz-munkaerő bérbe van adva: a jutalmat a bér
leti szerződések határozzák, azonban a különböző munka osztályok
az ily szerződések kötésénél a lehetőségig szintén figyelembe
veendők.
A házimunkások azon osztály szerint, melybe sorozvák, az
elsőben 4, a másodikban 3 krajczár napibért kapnak.
Az osztályozást az üzletvezető tiszt ajánlatára, személyes
meggyőződés után, az igazgató eszközli.
34. §.
A fegyencz büntetési idejének leteltéig, esetleg feltételes
szabadságra bocsátásáig, nem kapja meg jutalomdijait, hanem azok
az ellenőr által vezetendő főkönyvben személyenként nyitandó
számlákon, valamint a neki kézbesítendő munkakönyvben, javára
iratnak, és gyvimölcsözőleg kezeltetnek. Azonban az ezen pénzek
után járó kamat nem a fegyenczet illeti. (Lásd 41. §.).
35. §.
A fegyenczek keresménye végrehajtás alá nem esik; de azon
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kárt, melyet a rájok bízott munkaanyagban, vagy az intézet tulaj
donához tartozó tárgyakban, roszakaratból vagy vétkes vigyázat
lanság által okoznak, kötelesek az igazgató határozata alapján ke
resményükből megtéríteni.
Az egyes iparágak megtanulásával járó elkerülhetlen anyag
rontás és a véletlenül bekövetkezett kár esélyei az intézeti iparüz
letet terhelik.
36. §.
A fegyencz büntetésének ideje alatt keresményével nem
rendelkezhetik s így azt el sem költheti; csak kivételképen enged
hető az meg a jobb viseletüeknek, a következő czélokra:
a) szegény szülők, házastárs, gyermekek, vagy testvérek se
gélyezésére ;
b) országos csapásoknál jótékonyság gyakorlására;
c) a büntette által okozott kár önkéntes megtérítésére vagy
kárpótlására;
d) szappan, fogkefe, fésű, ruhaseprü, fénymáz stb. tisztasági
czikkekre, ivópohárra és evőeszközökre ;
e) a kiszabadulás után folytatni szándékolt mesterség mű
szereinek vagy anyagszereinek beszerzésére;
f) erkölcsös vagy tanulságos könyvek vásárlására, iró- s
rajzszerekre és levelek bérmentesítésére;
g) job b élelmi czikkekre (szalonna, fehérkenyér, tej, vaj,
túró, gyümölcs, czukor s ef.) és fél liter borra minden hónapban
egyszer, továbbá a király O Felsége születése és Szt.-István király
napján, de csak azon kitünően jó viseletüeknek, a kiket az igazgató
e kedvezményben esetről-esetre részesiteni méltóknak tart.
37. §.
A fönebbi kedvezmények közül a g) alattiakra a munkajutalomból a kitűnő viseletű fegyenezek '/5, a megrovás alá nem
esők '/6 részt költhetnek e l; a fegyelmi fenyitékek szigorúbb nemé
vel (80. §. 3 —8-ik pontja) sújtottak ezen fenyíték kiállásától szá
mítva, a visszaesők pedig a fegyintézetbe való beszállításuktól
fogva egy éven át e czimen semmit, azután pedig jó viselet mel
lett »/ részt költhetnek e l; a többiekre elkölthető összegek megha
tározása az igazgatóság belátására bizatik.
38. §.
A dohányzás, bagózás és burnótozás szigorúan tiltatik.
39. §.
Az elhalt fegyencz keresménye, a temetésére fordított összeg
levonása után, az illetékes gyámhatóság utján a szegénysorsu öz-

Kedvez
mények.
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vegynek, keresetre még nem képes gyermekeknek és a munka
képtelen szülőknek kiadatik; ilyenek nem létében a fegyencz-segélyalap javára számoltatik el; a magával hozott s levélben kapott
pénzek és egyéb értékek a tartási költségekre fordíttatnak, vagy ha
ezek kifizetve volnának, a törvényes örökösöknek minden esetben
kiadandók.
40. §.
Azon pénzek, melyeket a fegyencz magával hozott az inté
zetbe, vagy a melyek számára ajándékkép küldetnek be, a 34.
§-ban írt szabály szerint kezeltetnek azon megszorítással, hogy ily
pénzen a fegyencz a 36. §. g) pontja alatt említett kedvezmények
ben nem részesíthető.
E pénzek a fegyencznek kiszabadulásakor kamatostul
adatnak ki.
41. §•
A fegyenczek munka-jutalmának kamatjai a következő czélokra fordíttatnak: oly fegyenczek felruházására, kiknek kiszaba
dulásukkor ruhájuk nincsen, és ezt keresményükből sem képesek
szerezni; továbbá elhalt fegyenczek temetésének költségeire, ha
azok hátramaradt keresménye ezekre elég nem volna; végül oly tel
jesen vagyontalan kiszabadulóknak 20 frtot meg nem haladható öszszeg erejéig való mérsékelt segélyezésére, akik, az igazgató lelkész
és tanító megegyező véleménye szerint, megjavulásuknak kétség
telen jeleit adták.
42. §.
A munkajutalom
kifizetése.

A fegyencz kiszabadulásakor az őt illető pénzből csak anynyit kap kezeihez, amennyi megteendő útjára elegendőnek mutat
kozik, a többi pedig leendő tartózkodásának postaállomására az ő
czimére elküldetik, s a postai feladási vevény, saját igazolására, el
ismervény mellett neki kiadatik.
43. §.

Iskola.

A fegyintézeti iskola három osztályból á ll: az elsőbe (kezdő
osztály) azok kerülnek, kik az elemi ismeretekben semmi, vagy
csak kevés jártassággal bírnak; a második (haladó) osztályba az
elemi ismeretekben haladottabbak, a harmadik (polgári) osztályba
az elemi ismeretekben már teljesen jártasak, sígy kimerítőbb isme
retek elsajátítására is képes fegyenczek, soroztainak.
A kezdő és haladó osztályok szükség szerint alosztályokra
különíthetők.
44. §.

Tankö
telesek.

Minden 30 éven aluli fegyencz iskolaköteles, s ismereteinek
foka szerint valamelyik osztályba soroztatik; azonban az ennél
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idősb fegyenczek is, saját óhajtásukra vagy az igazgató rendeletére,
tanításban részesitendők.
Az iskolába való önkéntes belépés a folyó tanév egész tar
tamára tankötelességet szül.
Az ujonan befogadottak negyedévenkint gyülekezve kezd
hetik meg az iskolalátogatást, amennyiben a tanítás érdeke ezt így
kívánná.
45.

§.

Az igazgató, a tanitó véleményének meghallgatása után, a
tanköteles korban levők közül is felmentheti az iskola-látogatás
alól azokat, kik beszolgáltatásukkor az intézeti iskolában előadott
ismeretekben tökéletes jártassággal bírnak, vagy ezt büntetésük
folyama alatt az intézetben megszerzik, vagy kiknél, a szellemi fel
fogó képesség hiánya miatt, az oktatás hosszabb időn át is ered
ménytelen maradt.
46.

§.

Az egyes osztályok tanóráinak számát, mely hetenkint ötnél
kevesebb s nyolcznál több nem lehet, a tanítók meghallgatásával, az
igazgató határozza meg; ő állapítja meg a tanulók számát, mely
azonban osztályonként ötvenet meg nem haladhat.
Felekezeti ünnep az oktatást s az iskola-látogatás kötelezett
ségét nem függeszti föl.
Az iskolai rend fentartása érdekében a tanításon egy fegyőr
folytonosan jelen legyen.
47.

§.

A tantárgyak az első tanosztályban: az olvasás, irás és szám
tan (fejbeli és jegyekkel számolás, s a hazai mértékek és pénzek)
elemei; a második tanosztályban, az előbbiekben való továbbkép
zés és ezenkívül a helyesirás szabályai, hazai földleírás s történet,
és a gazdaságtan (földmivelés, állattenyésztés és kertészet) elemei;
harmadik osztályban: az előbbi osztály tananyaga bővebben, ezen
kívül az egyetemes földleírás alapvonalai, a természetrajz és termé
szettan olvasmányokban (tekintettel a hazai mezőgazdaságra és
iparra), magyar nyelvtan, polgári jogok és kötelességek, és a pol
gári ügyiratok.
Rendkívüli tárgyak: ének, rajz és testgyakorlat, tekintettel
a katonai gyakorlatokra.
48.

§.

Minden csütörtökön s évenként julius hóban iskolai szünet
tartátik.
49.

§.

A hitelemző és erkölcsi oktatást az illető lelkészek adják Hittanisaját híveiknek; ezek vallás-ismereteik szerint öt különböző ősz- tás.
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tályba soroztainak, s az egyes osztályok hetenként egy-egy órai
tanszerü oktatásban részesülnek.
Minden vasárnapon és ünnepen egyházi beszéd tartandó.
Az előbbi szakaszban érintett szünet a hitoktatásra is
vonatkozik.
50.
a

helyi-

tisztántartása.

§.

Az intézet minden helyisége tisztán tartandó. A munkaszobák
és hálózárkák naponként kisepertetnek és a szükséghez képest felsuróhatnak, s a folyosókkal együtt minden évben egyszer kimeszeltetnek.
Az ürülékcsebrek és árnyékszékek, valamint a kórház-helyi
ségek rendesen fertőtlenitendők.
51.

§.

A légváltoztatás eszközlése végett alkalmazott készülékek jó
karban tartására különös figyelem fordíttassék.
A helyiségek naponkénti szellőztetésére, úgy azok h ő
mérsékletének fentartására nézve az orvos útmutatásai irányadók.
52.

§.

Ragály kiRagályos betegségek kitörése esetén az intézeti orvos által
töltse, szükségesnek talált, vagy az igazságügyministerium- által megren
delt intézkedések feltétlenül, s a legnagyobb pontossággal, teljesítendők.
53. §.

A nyári évszakban az egészséges fegyenczek hetenként egy
szer hideg vizben fürödnek; a többi évszakokban minden egyén
kéthetenként meleg fürdőt kap ; poros munkával foglalkozó fe
gyenczek pedig télen át is hetenként fürödjenek. A betegek fürdé
séről az orvos belátása szerint rendelkezik.
54.
Tisztasági
szabályok.

A fegyenczek ágyszalmája minden félévben ujjal cseréltetik
fe] . fehérnemüek hetenként, az ágyiruhák kéthetenként tisztákkal
váltatnak fel. Minden egyénnek hetenként kétszer tiszta kapcza
adassék.
55.

A létszám
nyilván
tartása.

§.

§.

A hálózárkákban az ágyak fölé kis táblácska függesztetik,
melyre feliratik: az illető fegyencz törzskönyvi száma, kiszabadulá
sának éve s napja; a folyosón a hálószoba ajtaja mellé egy fekete
tábla akasztatik, amelyre a bent elhelyezett fegyencz, vagy fe
gyenczek, száma és osztálya följegyeztetik; minden osztályon öszszesitett létszámtábla függ, melyen a kórházban levő betegek és
fegyelmi fenyíték alatt állók száma is kitűntettetik.
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Minden fegyencz a törzskönyv adatainak rövid kivonatát tar
talmazó lapocskával láttatik el, melyet magánál tartani, s a hiva
tali személyzet tagjai kívánatéra elömutatni tartozik.
56. §.

A fegyenczek betegségük esetén gondos gyógyításban részesülnek, s ha az orvos szükségesnek találja, a kórházba szállíttatnak, ahol minden betegnek ágya fölé egy táblácska fíiggesztetik,
melyre az illetőnek törzskönyvi száma, a kórházba történt felvéte
lének napja, betegségének latin neve, s a naponként megszabott
étadag feliratik.
A ragályos betegségben szenvedők külön szobában, s egy
mástól elkülönítve ápoltatnak.

Kórházi

szal)a‘
1>ok

57. §.

Ha a betegség oly csekély, hogy a mellett az egyén dolgozliatik, kívánsága folytán munkával láttatik el, vagy kórházba való
fölvétel nélkül járólag gyógykezeltetik.
58. §.

Ha valamely fegyencz netalán elmebetegségbe esik, a szük
séges elővigyázati szabályok azonnal alkalmazandók, s az illető
nek elme-gyógyintézetbe leendő elszállítása iránt haladéktalanul
jelentés teendő.
59. §.

Ha a fegyencz súlyos betegségbe esnék, és bizodalmát biró
más orvos segedelmét is használni kívánná: akkor, ha az egyátalán lehetséges, azon orvos is meghívandó a beteg állapota felett
tartandó orvosi tanácskozásra. De ez mindenkor az illető fegyencznek vagy családjának költségére történjék.
Ugyanily esetben megengedtetik az is, hogy a fegyenczhez,
ha úgy kívánná, a fegyintézeti rendes lelkészen kívül más lelkész
is meghivassék.
60. §.

A kórházra való gondviselés és a rend fentartása egy állan
dóan oda rendelt főfegyőrre bizatik.
A betegeknek közvetlen ápolására fegyenczek használtatnak, Betegápokiknek megválasztása az igazgató és az orvos egyetértésével történik. lt)k
Az ápolók jutalomdíja ugyanaz, ami a házi munkásoké.
( 3 3 . § .) .

61. §.
Azon esetben, ha valamely fegyencz büntetési idejének le- Betegség
teltekor oly beteg, hogy az intézetből való távozása egészségi álla- apg^ g"
potára, az orvos véleménye szerint, káros hatást gyakorolna, saját idpjén
kívánságára felüdüléséig továbbra is a kórházban tartható.
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A ragályos betegségben szenvedők felgyógyulásukig az in
tézetből el nem bocsáttatnak.
62. §.
A holtAz elhalt fegyencz hullája, amennyiben az orvos egészségi
^takari**" rendészeti szempontból egyebet nem javasolna, az intézet halottas
tása kamrájában kiteríttetik, a következő napon pedig esetleg tudomá
nyos bonezvizsgálat alá vétetik; ennek megtörténtével, vagy a bonczolás elmaradása esetében a halál bekövetkezése után 48 óra
múlva, midőn a halál bizonyos volta az orvos által kétségtelennek
jelenttetett ki, a hulla, tiszta fehérneműbe öltöztetve és egyszerű
fakoporsóba helyezve, vallásos szertartás mellett eltemettetik. A
vallásos szertartás csendben s lehetőleg olyankor történjék, midőn
a fegyenczek délben zárkáikba visszavonulva vannak.
A fegyencz elhunytéról, valamint annak esetleg fenmaradt,
és a 39. §. értelmében az örökösöknek kiadható keresménye s
egyéb értéke felől is, családja vagy rokonai, a halotti bizonyítvány
megküldése mellett, az illetékes hatóság utján hivatalosan értesíttetnek. A haláleset azon bíróságnak is tudomására hozandó, mely
a fegyencz bűnügyében elsőfolyamodásilag eljárt.

63. §.

A meghalt vagy a kórházból elbocsátott fegyenczek ágyiruhái azonnal tisztákkal váltatnak fe l; a ragályos betegekéi pedig,
az orvos utasítása szerint, valamely alkalmas szerrel ragálytalaníttatnak, vagy elégettetnek.
64. §.

Ha a beteg fegyencz élete komoly veszélyben van, és ő ezen
állapotában végrendeletet tenni, vagy házasságon kívül született
gyermekeit házasság által törvényesíteni akarná: akkor az igazga
tóság köteles módot és segédkezet nyújtani arra, hogy a fegyencz
végrendelet-készitésre vagy házasság-kötésre vonatkozó szándékát,
a kellő formaságok közt, végrehajthassa.
65. §.

A végrendelet készítése, valamint a házassági szertartás
egész ideje alatt, az igazgató vagy helyettese félbeszakítás nélkül
jelen lenni, s minden rendetlenség elhárításáról gondoskodni tar
tozik; ő egyszersmind tudtára adja az illető fegyeneznek azt is,
hogy végrendelete majdani szabadon bocsáttatásáig, vagy időköz
ben történhető haláláig az igazgatóság levéltárában fog őriztetni,
szabadságában áll azonban valamely közjegyzőt megnevezni, kihez
végrendelete megőrzés végett hivatalosan azonnal át fog küldetni.

66. §.

A fegyenczek más nyomtatványokat nem olvashatnak, mint Fegyenamelyeket az igazgatóság, az intézeti fegyencz-könyvtárból, rendel- czek o1'
kezésükre bocsát, vagy amelyeknek megvétele nekik a 36-ik §. f ) vasman>apontja szerint megengedtetett.
67. §.
A fegyenczek a büntetés egész ideje alatt csak hitveseiknek
és legközelebbi rokonaiknak írhatnak levelet, és pedig csak az
igazgató különös engedélye mellett.

FegyenCzek ieveiezése.

68. §.
Minden fegyencznek negyedévenként egy, s csak rendkívüli
esetekben lehet több levél Írását megengedni.
A fegyenczek által írt, vagy hozzájuk czimzett, leveleket az
igazgató elolvassa, s ha tartalmukat aggálytalannak tartja, postára
adja, illetőleg a fegyenczczel közli; ellenkező esetben pedig a bün
tetési idő leteltéig a fegyencz egyéb irományai közé teszi.
A levélírás, sürgős esetek kivételével, rendesen a negyedév
első vasárnapján történik.
69. §.
Negyedévenként megengedhető, hogy a fegyenczet rokonai Látogatás
meglátogathassák. A látogató a megtartandó szabályokra előre
figyelmeztetendő. A beszélgetés a fegyencz és a látogató elkülöní
tésére alkalmas szobában, egy hivatalnok vagy az őrparancsnok je 
lenlétében, s csak az ez által értett nyelven hangosan folytatandó;
azonban a fegyencz a látogatónak, vagy ez annak semmit át nem
adhat. Illetlen viselet vagy beszéd meg nem engedtetik.
A látogatók, kik ezen szabályok ellen vétenek, rögtön elutasítandók.
A látogatás időtartama, — melyet egyébként az igazgató
szab meg, — fél órát túl nem haladhat.
70. §.
Idegeneknek, kik hivatásuk és társadalmi állásuknál fogva,
a fegyintézet iránt méltán érdeklődhetnek: az igazgató megengedheti, hogy ezt az ő vagy helyettese kalauzolása mellett, a szabályok
figyelemmel tartásával, megszemlélhessék. A fegyenczek puszta kiváncsiság tárgyává nem tehetők. Nőknek a férfi-fegyintézetbe való
bebocsátása tiltva van.
'

Megyek
bjbs°acsa"
f eg y jnt(§.

zet megtekintésére-
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71. §.

A fegyenczek beérkezett és elküldött leveleiről, úgyszintén
a rokonok és idegenek látogatásáról, pontos jegyzékek vezetendők.
72. §.
A fegyenczek személyes kegyelmi kérelmeit csak az igazkérvé- ságügyminister kiküldött biztosa veheti át akkor, midőn a fegyn}tlv intézet megvizsgálása végett abban megjelenik. A ministeri biztos
tól függ, ezen kérelmeket, ha méltánylást érdemelnek, az igaz
gató és házitanács meghallgatása mellett, az igazságügyminister
elé terjeszteni.
Az igazságügyministerinm részéről szabályszerű tárgyalás
végett leküldött kegyelmi kérvények iránt a fegyintézeti igazgató
ság, a házitanács meghallgatása után, a tanácskozási jegyzőkönyv
bemutatása mellett, nyilatkozik.
A kegyelmezés rendesen oly feddetlen előéletű fegyenczekre
hozható javaslatba, akik fegyházbüntetésüknek legalább felét már
kiállották, s eddigi viseletűk, erkölcsi javulásuk, önképzésük és
munkásságuk által biztos reményt nyújtanak az iránt, hogy jövőre
a társadalom hasznos tagjai lesznek, s kiknek érdekében az igazga
tóság még egyéb különös méltánylatra érdemes körülményeket ké
pes felhozni.

Kegyelmi

73. §.
Házszabá-

b'ok-

A fegyenczek által megtartandó házszabályok a következők:
1. Mindenki köteles a fenálló szabályokat tisztelni, és ahhoz,
amit azok parancsolnak, szavaiban és tetteiben alkalmazkodni.
2. A fegyenczek tisztelettel és feltétlen engedelmességgel
tartoznak viseltetni az intézet igazgatója, minden hivatalnoka és
az őrök iránt.
3. Minden fegyencznek szabadságában áll kérdésével, kérel
mével, vagy panaszával, az erre kijelölt időben, az igazgatóhoz
személyesen járulni; de aki ezt tenni akarja, az köteles ebbeli
szándékát azon őrnek bejelenteni, akinek közvetlen felvigyázata
alatt áll (22. §.); egyik fegyencz a másik nevében kérelmet nem
adhat elő.
4. A fegyenczek ugyanezen módon az orvoshoz és lelkész
hez is fordulhatnak (22. §.).
5. Az istentisztelet, az oktatás és séta ideje alatt épen sem
mit sem szabad beszélni.
A munka ideje alatt is csak annyit szabad szólni, amennyi
a közös munka elvégzéséhez okvetlenül megkivántatik.
Illetlen beszélgetések, vagy az elkövetett gonosz tettek elbe
szélése, keményen tiltatik; azok, kik ezt tenni merészük, szigorúan
megfenyíttetnek.
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Idegenekkel csak az igazgató beleegyezése mellett beszél
hetnek a fegyenczek.
Titkosan, vagy jelek által beszélni, a másik fegyencznek
parancsokat osztani, s fölötte rendelkezni nem szabad.
6. Az ablakon való kinézés, lármázás, éneklés, káromkodás,
fütyülés, szóval minden illetlen és zajos önviselet, beszéd vagy cse
lekedet, szemérmetlenség és undort gerjesztő tett szigorúan tiltatik.
7. A fegyenczek békességben éljenek egymással; minden gú
nyolódás, ingerkedés, sértegetés, szidalmazás, verekedés, vagy ön
bíráskodás tiltatik és megfenyíttetik.
8. A kártya, koczka és egyátalában minden játék, továbbá a
dohányzás, bagózás és burnótozás tilos.
9. Aki a felügyelet alól magát elvonni igyekszik, aki meg
szökik, szökési kisérletet vagy ahoz előkészületeket tesz, úgyszintén
az is, aki fegyencz-társának ilyetén szándékáról tud, s azt fel nem
jelenti, — kemény büntetés alá esik.
A szökésen rajtakapott és magát meg nem adó fegyencz el
len szükség esetén a fegyver is használható.
10. A tiltott cselekvények elkövetésére való összebeszélések
vagy szövetkezések a legszigorúbban megfenyittetnek.
A függelmet mélyen sértő, kihívó, rakonczátlan viselet és el
lenszegülés kényszer-eszközökkel is korlátolható.
11. Az adott jelre mindenki köteles reggel azonnal felkelni,
este pedig lefeküdni.
Felkelés után minden fegyencz tartozik arczát, nyakát és ke
zeit megmosni, száját kiöblíteni, megfésülködni, rendesen felöltöz
ködni és ágyát megvetni (22. §.).
12. Á munkateremben, az egész munkaidő alatt, mindenki
folytonosan és szorgalmasan dolgozik, és kijelölt helyéről, engedelem nélkül, senki el nem távozhatik.
13. Aki ruháját, ágyneműjét, vagy a rábizott eszközöket,
munka anyagot, könyvet stb. rósz szándékból vagy vétkes vigyá
zatlanságból elrontja, az nemcsak az okozott kárt megtéríteni köte
les (35. §.), hanem még külön meg is fenyittetik.
14. A fegyencz semmi egyebet magánál nem tarthat, mint
azt, amit az igazgatóság neki átad, vagy különös engedélylyel
nála meghagy; azért a fegyencz mindent, amit netalán talál, a leg
közelebb levő fegyőrnek azonnal átadni köteles; tűrni tartozik,
hogy a felügyeletével megbízott fegyőrarajta levő ruhát és zárkáját
bármikor is megmotozhassa.
15. A fegyenczeknek nem szabad sem valamit vásárolni, sem
kölcsönözni, sem ajándékot adni vagy elvenni. Ha ezt akár egymás
közt, akár másokkal mégis elkövetnék, szigorúan megfenyittetnek.
16. Levelet írni vagy elfogadni az igazgató beleegyezése
nélkül senkinek sem szabad. (67. §.),
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17.
fegyencz mehet.

Szükségeit végezni az illető helyre egyszerre csak egy
74. §.

A fegyenczek viseletét szabályozó ezen házszabályok előt
tük befogadásuk alkalmával felolvasandók, s ezenkívül azoknak
eSy~eSy nyomtatott példánya minden zárkában és munkateremben
kifüggesztendő.
75. §.
Fegyelem.

Minden cselekvény vagy mulasztás, mely a fegyintézet ház
szabályai által tiltva van, fegyelmi fenyitéket von maga után. A
fegyelmi hatalom az igazgatót illeti, ki azonban e jogának gyakor
lásánál az igazság és emberiség követelményeit soha szem elől ne
téveszsze.
76. §.

Az igazgatónak főgondjai közé tartozik: minden, akár a ház
szabályokba, akár pedig a törvényekbe ütköző cselekedet elköve
tését megakadályozni, s ezért feljogosíttatik arra, hogy a gyanús
fegyenczek ellen minden elővigyázati intézkedést megtehessen.
77. §.

A fönebbi czélból a műhelyek és zárkák naponkénti ren
des megszemlélésén kivíil, időnként s váratlanul saját vagy egyik
hivatalnoka jelenlétében az említett helyiségeket s a fegyenczeket
is gondosan megvizsgáltatja; úgy maga, mint minden hivatalnoka
az intézetet havonként legalább egy-egy éjszaka megszemlélni
tartozik.
78. §.

Azon esetben, midőn több fegyencz a házirend elleni ellen
szegülésre, vagy valamely más tiltott cselekvény kivitelére szövet
kezve felzendül: köteles az igazgató minden, a zendülés elnyomá
sára szolgáló és szükséges intézkedést, megtenni; és ha más eszkö
zökkel a lázadók megfékezhetek nem volnának, az intézet őrizetére
rendelt, vagy a legközelebb állomásozó katonai erőt is tettleges
közbelépésre felszólítani. Erről azonban az igazságügyministeriumhoz azonnal jelentés teendő.
79. §.

Ha valamely fegyencz oly vétséget, vagy bűntettet követ el,
amely a törvénybe ütközik: akkor az igazgató ezt, a rendes bűnvizsgálat elrendelése és büntető per megindítása végett, azonnal
bejelenteni tartozik azon kir. bíróságnál, a melynek területén
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a fegyintézet fekszik; ezen esetről azonban az igazságügyministeriumhoz is haladéktalanul jelentést tenni tartozik.
Az életfogytig terjedő fegyházra ítélt fegyencz, ha vétséget
követ el: fegyelmi utón a fegyenczek elleni fegyelmi büntetésül al
kalmazható valamely büntetésre Ítélendő (1880. X X X V II. t. ez.
37. §.).
80. §.
A fegyenczek kihágásai ellen az igazgató által alkalmaz
ható fegyelmi fenyítékek a következők:
1. megintés,
2. dorgálás,
3. a kedvezmények elvonása,
4. a munkajutalom leszállítása vagy teljes megvonása,
5. egyszerű és szigorított magánelzárás,
6. lábbilincs és karperecz,
7. kurtavas,
8. kényszeröltöny és lelánczolás.
81. §.
Ezen fegyelmi fenyitékek végrehajtásának módjára nézve
irányadásul a következő utasítások adatnak:
A megintés atyai hangon történik és a fegyelmi jegyző
könyvbe fel nem vétetik; a dorgálás ellenben és a többi fenyitékek
a szigor jellegével bírnak, és az e czélra tartandó külön fegyelmi
jegyzőkönybe pontosan beíratnak.
A kedvezmények elvonása nemcsak a tulajdonképeni ked
vezményekre, de a levélirás és látogatások elfogadásának korláto
zására, sőt az előbbiek teljes eltiltására is kiterjed.
A munkajutalom leszállítása fokozatosan az első osztályból
a másodikba, s innen a harmadikba történik. Ez a kihágás nagysá
gához képest hosszabb vagy rövidebb időre, de legfölebb egy évre
történhetik.
A magánelzárás három hóra terjedhet és súlyosítható:
a) három hétig az élelemben való megszorítással, ami az étlap szerinti kenyér- és ételilletmény egyharmadának elvonásából á ll;
b) az ágyneműnek hat hétig tartó elvételével, azonban téli
hónapokban a pokrócz meghagyandó;
c) három héten át munkaelvonással;
d) hetenként két egymástól elválasztott napon, vagy egy
mást követő tizenkét napon zárka-elsötétítéssel (sötétfogság).
Fegyelmi magánelzárás alatt a fegyencz imakönyvön, s ha
tanköteles: még az iskola könyveken kívül, egyéb olvasmányt nem
kaphat.
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A lábbilincs határozatlan időig, a karperecz pedig három
hétig alkalmazható; mindkettőnek csak a biztonság veszélyeztetése
esetén és ellenszegülésnél vagy fenyegetődzésnél van helye.
A kurtavas naponként hat órai tartam mellett tíz napig tart
hat, s a láb- és kézfejek összebilincseléséből á ll; éjjel nem alkal
mazható.
A kényszer-öltöny és lelánczolás csak bősz indulatuaknál és
dühöngőknél alkalmazható addig, amíg megfékeztetnek.
Azon fegyenczek irányában, kik már előbb börtönnel vagy
fegyházzal büntetve voltak: a magánelzárás fönebbi tartama ennek
felével fokozható.
A fegyelmi magánelzárásban levő fegyenczek napi sétájukat
egyes-sétaudvarokban végezik.
82. §.
A fegyelmi fenyíték végrehajtása csak az igazgató, vagy
távollétében helyettese, által kimondott liátározat alapján történhe
tik; köteles azonban ő annak kimondása előtt meggyőződést sze
rezni arról: vájjon az illető fegyencz a terhére rótt kihágást va
lóban elkövette e?
A szükséges nyomozások az igazgató, vagy megbízásából az
első tiszt által tétetnek, ki is azoknak eredményét s a kimondott
büntetést a fegyelmi jegyzékbe vezetni köteleztetik.
Oly büntetés kimondása előtt, mely a fegyencznek egészsé
gére ártalmas befolyással lehetne, a háziorvos véleménye mind
a büntetés alkalmazására átalában, mind annak tartamára nézve
kikérendő.
83. §.
A fegyelmi fenyíték hátrányos következményei egy év alatt
szűnnek meg, amidőn az egyén ismét azon házi és törvényes elő
nyökbe léphet, melyek a jóviseletiieknek vannak föntartva.
84. §.
A fegyenczek elbo
csátása.

A fegyházbüntetés kitöltése előtt a fegyencz, az igazságügyministerium engedélye nélkül, sem el nem bocsátható, sem más ható
ságnak, mint kir. bíróságnak, ki nem szolgáltatható.
Ha valamely kir. biróság kivánná a fegyencz előállítását:
úgy a fegyintézeti igazgatóság a bírósági megkeresés alapján az
illető fegyenczet saját őrszemélyzete által — s ha szökéstől lehetne
tartani, bilincsben — elkisérteti, s ugyanazt, ha ottléte három
napnál több időt nem igényel, vissza is kisérteti; ellenkező esetben
a megkereső biróság mellett működő kir. ügyész tartozik a
fegyenczet visszakisértetni, aki a fegyencz ideiglenes elhelyezésé
ről is gondoskodik.
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85. §.
A büntetési idő három utolsó napjának valamelyikén a ki
szabadulandó fegyencz az illető lelkész elé állíttatik, s ettől jövő
életére nézve komoly intést és tanítást nyer; végül büntetésének
utolsó napján hasonló czélból az igazgató elé, innen pedig az ellen
őrhöz vezettetik, ahol mindaz, a mi tőle a fegyintézetbe kerültekor
elvétetett és őrizet alatt tartatott, úgyszintén munkabére a 42.
§-ban meghatározott módon, neki átadatik.
86. §.
A fegyencz büntetésének kitöltése után, amennyiben a 61.
§-ban említett körülmény nem forogna főn, a következő napon reg
gel, ha pedig kegyelmet nyert, azonnal szabadon bocsátandó.
A szabadulás előtt egy hóval, kegyelmezés esetében pedig
az elbocsátással egyidejűleg, az értesítő-jegyzék másolata, az egyén
erkölcsi állapotára vonatkozó véleménynyel kiegészítve, azon köz
ségi előjáróságnak megküldendő, melynek területére szabaduló
letelepedni szándékozik.
Arról, hogy a büntetés végrehajtása befejeztetett: azon bíró
ság is értesítendő, mely a fegyenczet elsőfolyamodásilag Ítélte el.
87. §.
Az elbocsátandó fegyenczek útlevéllel láttatnak el, melyben
megíratik nevük, életkoruk, vallásuk, személyleirásuk, illetőségi
helyük, a község vagy város, a hová utazni szándékoznak; ezzel
azután szabadon bocsáttatnak.
Azon fegyencz azonban, a ki javulásának elégséges jeleit
nem adta, s a vagyon- és életbiztonságra veszélyes, hazatolonczozás végett a közigazgatási hatóságnak, — az országból való ki
utasításra ítélt külföldi pedig (bűnt. tk. 64. §.) kikisértetés vé
gett a legközelebbi kir. ügyészségnek adatik át, amely tovább
szállításáról gondoskodik.
Kívánatra a szabadulónak a fegyintézeti iskolában és az ál
tala elsajátított iparágban szerzett ismeretekről, valamint erkölcsi
viseletéről is, bizonyitvány állítandó ki.
A büntetés kitöltéséről igazolvány adatik.
88. §.
Mihelyt a kiszabaduló saját ruháját s egyéb tulajdonát ke
zéhez kapta, a többi fegyenczek közé nem bocsátandó.

89. §.
A föltételes szabadságra bocsátás módozatait külön rendelet
szabályozza.

Föltéte
les sza
badság.
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90. §.
Az igazságügyminister az országos fegyintézetek állapotáról
évenként kiküldendő biztosa által szerez tudomást; a biztos a fegy
házbüntetés végrehajtását gondosan megvizsgálja, a fegyenczek
fontosabb kérelmét és panaszát meghallgatja, s eljárásának ered
ményéről s tapasztalatairól jelentést tesz, mely az igazságügyministerium részéről esetleg másolatban az igazgatóval is közöltetik.

Budapesten, 1880. augusztus 9-én.

Dr. Pauler Tivadar
igazságügyminister.
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ÍM E

UTASÍTÁS
az

államfogház-büntetésvégrehajtása iránt.
1.

A hazai bíróságok által jogerejiileg „ államfogház“ -bünte
tésre elitéltek fogságuk idejét egyelőre Váczon és Naszódon, az e
czélra kijelölt külön fogházakban, töltik ki.

2.
Az elítélteknek ezen fogházakba való befogadása az igazságügyministerium rendelete folytán történik, mire nézve a követ
kező eljárás állapíttatik meg:
A kir. ügyészek legalább is 8 nappal azon időpont előtt,
melyben az elitéit az államfogház felügyelőségénél jelentkezni tar
tozik vagy az elé állíttatni fog, a hozott ítéleteket és az elitéltnek
pontos személyleirását az igazságügyministeriumlioz felterjesztik s
a büntetés megkezdésére meghatározott napot és órát is megjelölik.
Az igazságügyministerium ez alapon az államfogházba való
befogadást elrendeli, és arról az államfogház igazgatóságát (fel
ügyelőségét) haladéktalanul értesíti, mely utóbbi a befogadás meg
történtét vagy elmaradását viszont rögtön jelenteni tartozik.
3.

Azon esetben, ha az államfogházra elitéit egyén a fogház igaz
gatósága (felügyelősége) előtti önkéntes jelentkezésre utasíttatott:
az ezt elrendelő kir. ügyész az elitéltnek személyleirását — melyet
ez utóbbi sajátkezüleg aláírni tartozik, — kézbesíti s arra feljegyzi
az időpontot is, melyben, különbeni kényszer-eszközök alkalma
zásának terhe alatt, az államfogház igazgatóságánál (felügyelőségé
nél) jelentkezni köteles.
Ha a fogház igazgatósága (felügyelősége) azt jelentené, hogy
az elitéit a kitűzött napon ott meg nem jelent: az illető kir. ügyész,
az igazságiigyministertől nyert értesités folytán, annak letartóz
tatása s oda szállítása iránt a kellő intézkedéseket megteszi.
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4.
A megjelent vagy beszolgáltatott foglyot a fogház igazga
tója (felügyelője) fogadja, ki személye azonosságát megállapítván,
öt a fogház szabályainak pontos megtartására komolyan figyel
mezteti és a fogházban számára rendelt helyet meghatározza.
5.
Az államfogházra itéltnek vezeték- s keresztneve, életkora,
vallása, állapota, rendes lak- vagy utolsó tartózkodási helye, bün
tette vagy vétsége, a fogházba érkezésének s leendő kiszabadulá
sának napja a fogház anyakönyvébe, a fogság megkezdésétől szá
mított első 24 óra alatt, az igazgatóság (felügyelőség) által pontosan
bejegyzendők.

6.
Minden fogoly fogságának megkezdésekor az igazgatóság
(felügyelőség) által nyilatkozatra szólítandó fel az iránt: vájjon sa
ját költségén akarja-e magát élelmeztetni ? mit ha tenni nem akar
na, szabályszerű ellátásáról az igazgatóság (felügyelőség) gon
doskodik.
7.
Az államfoglyok saját ruházatukat viselik; a mennyire a
helyi viszonyok engedik, éjjel egymástól elkülönítve, nappal pedig
többen együtt őriztetnek. Munkára nem kényszeríthetők, szabadsá
gukban áll azonban valamely a fogház viszonyainak megfelelő és
általuk választott munkával foglalkozni. A hozzájuk intézett leve
lek felbontatlanul kézbesítendők, az általuk Írottak pedig az igaz
gatóság által láttamozva csak akkor továbbítandók, ha tartalmuk
aggálytalannak találtatott.
A fogház udvarán vagy kertjében naponként két órán át
sétálhatnak.

.

8

Betegségnek esetén a fogoly a fogház orvosa által gyógyíttatik; megengedtetik azonban, hogy saját költségén más orvos se
gélyével is élhessen; de ha ezek gyógyfürdők használatát vagy
bármi oly gyógymódot rendelnének, mely a fogság folyamát meg
szakítaná, ezek teljesíthetése iránt az igazságügyminister engedé
lye kikérendő.
H ogy a fogolynak veszély vagy rögtöni megbetegedés esetén
a kellő segély azonnal megadathassák, az a szobájába alkalmazott
csengetyű által jelt adhat, mire az őr az illetőnél rögtön megjelenni
s a szükséges teendőket elvégezni köteles. A csengetyű csak veszély
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vagy rögtön beállott megbetegedésnél fogva használható; attól, ki
azzal visszaél, ezen kedvezményt az igazgató elvonathatja.
9.

Minden fogoly reggeli 9 órától déli 12 óráig, s délután 2-töl
5 óráig látogatásokat fogadhat. A látogató tartozik azonban az igaz
gatótól, annak aláírásával ellátott látogatási jegyet megszerezni,
melynek elömutatása nélkül a fogházba be nem bocsátható.
10.

Olvasmányaikat a foglyok szabadon választhatják. Könyve
ket, hírlapokat s folyóiratokat saját költségükön járathatnak.
11

.

A fürdőt az egészségesek az igazgató által megállapított
rend- és időben használhatják.

.
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A foglyok valamint az igazgató és helyettese iránt tisztelet
tel viseltetni s az őrszemélyzet rendélkezéseit készségesen fogadni,
úgy a házi csend és rend megzavarásától tartózkodni, s minden a
fogház tulajdonán ejtett kárt megtéríteni kötelesek.
13.

Az igazgató azokat, kik a jelen szabályokat szándékosan
megsértik, s a megtörtént megintés daczára szabályellenes visele
tűket folytatják, — fegyelmi büntetésük kiszabása végett, a tényál
lás körülményes előadásával, az igazságügyiministernek feljelen
teni köteles.
14.

A fogház őrizetére rendelt felügyelők minden szökési kísér
letet a szükségesnek látszó eszközökkel megakadályoztatni tartoznak.
15.

A fogolynak befogadása alkalmával ezen szabályok nyom
tatott példánya és ezen kívül panaszív a végett kézbesítendő, hogy
arra netáni panaszát feljegyezhesse, mely azután az igazgató nyi
latkozatával az igazságügyministerliez 24 óra alatt fölterjesztendő.
Budapesten, 1880. augusztus 9-én.

Dr. Pauler Tivadar
igazságtigymiuister.
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UTASÍTÁS
a „börtön4
*11-büntetés végrehajtása

.

1. §.
Folyó évi september hó 1-én az eddigi országos fegyintézetek közül a váczi és lipótvári, a fiók- börtönök közül pedig a nagyenyedi, „kerületi
b
ört“n
k
é alakulnak át.

Elneve

ZLS-

2 . §•
A föntnevezett kerületi börtönök azon férfiak letartóztatá
sára szolgálnak, kik valamely hazai kir. bíróság által jogerejűleg
„ b ö r t ö n 11-büntetéssel fenyíttettek.
Az ily egyének
„rabok11k
ia
n
-n
eveztetnek.
3 . §.

A kér. börtönök feladata az őrizetük alatt levő rabokat ité- Feladat'
leteik határozmányaihoz képest, pontos felügyelet mellett, fogva
tartani, s egyszersmind fegyelemhez szoktatás, beható vallási okta
tás, megfelelő pótnevelés, tanítás, folytonos munka és példás rend
által azok erkölcsi javítását eszközölni.
4- §•
A kér. börtönökbe más, mint jogerejűleg börtönbüntetésre
elitélt egyének, be nem fogadhatók.
A befogadásra előleges Írásbeli igazságügyministeri enge
dély szükséges, melynek kapcsában a rab ítéletének (s fölebbezés
esetén ítéleteinek) s az Ítéleti indokoknak hiteles másolatai, s ha nem
magyar nyelven keltek volna (Fiume), azoknak hiteles magyar for
dításai is ; továbbá a kir. ügyészek által a megállapított minta sze
rint pontosan kitöltött értesítő-táblázat, s végre a rab egészségi
állapotát kitüntető fogházi orvosi bizonyítvány is megküldetnek a
kér. börtönigazgatóságnak. Az átvétel előtt azonban a rab a bör
tönorvos vizsgálatának vettetik alá, és ez alkalommal kiderítendő:

Befoga-

das-

vájjon az nem szenved e ragályos betegségben, mert ezen esetben
fölvételét meg kell tagadni.
5. §.
A beszállított rabok egyenként az igazgató, vagy távollété
ben ennek helyettese elé állitandók, ahol személyazonosságuk a
személyleirás nyomán, a szabadságvesztés-büntetés neme (börtön)
pedig az ítéletek alapján, megállapíttatik; az átvételről az átkiséréssel megbízva volt őrnek megfelelő bizonylat adatik ki.
Hasonlóan az igazgató vagy helyettese fogadja be, illetőleg
veszi át az ideiglenes szabadságról visszaérkező, a közvetítő inté
zetből visszaküldött, a föltételes szabagságról bevont, s a szökés
ből visszakerült rabokat is.

6.

§.

Az átvétel megtörténtével a rab megmosdatik, megfürösztetik, megfésültetik és rá tiszta rabruha adatik, ezenkívül haja oly
módon, hogy tisztántartása megkönnyíttessék, lenyiratik és sza
kálla leborotváltatik; — saját ruhanemű viselése megenged
ve nincs.
7. §•
Törzs
könyv.

Az intézet törzskönyvébe a beszolgáltatottnak neve, személyleirása, /vallása, életkora, állapota, származása, rendes lak
vagy utolsó tartózkodási helye, s egyéb személyes viszonyai, elő
élete s mostani bűntette, a kér. börtönbe érkezésének és leendő
kiszabadulásának napja, a beszolgáltató kir. ügyészség neve s az
előírt statistikai rovatok, — 24 ói’a alatt pontosan bejegyzendők.
A bejegyzésnél a rab a fenebbi pontok felől kikérdezendő, és ha
állításai a beszolgáltatási okmányokban foglaltaktól lényegesen
eltérnének, a netaláni tévedés földerítésére, vagy hiány pótlására,
a beszolgáltató kir. ügyészség azonnal felszólítandó.
Ugyanezen törzskönyvben jegyzendő fel utólagosan azon
időpont is, melyben a rab közvetítő intézetbe szállittatik, vagy
esetleg szabadlábra helyeztetik (bűnt. tk. 44, 48 és 52. §§. jelen
utasítás 58. §.),megkegyelmeztetik, ápoldába vitetik, vagy meghalt.
8.

§.

A beszolgáltatási okmányok, irattárba helyezés előtt, az
igazgató, lelkész és tanító által tanulmányozandók, minek megtör
téntét ezek láttamozással és névaláírásukkal bizonyítják. Különö
sen fontos esetekben a biróságtól a bűnügyi iratok betekintés vé
gett elkérhetők.
Az erkölcs-javitási észleletek följegyzésére és a fegyelmi ki
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hágások nyilvántartására minden értesitő-táblázathoz megfelelő
nyomtatvány csatolandó.
9. §•
Abefogadott rabtól minden, ami rajta s vele van, az őrparancsnők jelenlétében az igazgató által e tekintetben külön megbízott
főbörtönór által elvétetik, a ruhák kitisztíttatván, az őrparancsnok
által megbecsülteinek, a rab jelenlétében ennek nevével megjelöl
tetnek, s a raktárban elhelyeztetnek. Minden őrizet alá vett tárgy
azé czélra rendelt könyvbe bej egyeztetik; e jegyzék arab előtt feloívastatván, általa aláírandó vagy keresztvonásával ellátandó.
A rab pénze s netaláni ékszerei az őrparancsnok által jeg y 
zék mellett az ellenőrnek adatnak át.

Rabok
ruhane
műi.

10. §.

A rabok nagyon elviselt ruhái, melyek megfoltozva sem
volnának használhatók, úgy a kitisztíthatlanok, elmocskoltak, s a
könnyen romlásnak indulók, továbbá az 5 évnél hosszabb időre
ítélteknek bármily ruhái, őrizet alá nem vétetnek.
Az őrizet alá nem vett ruhákat a rab hazaküldlieti, vagy az
igazgatóság közvetítése mellett más, a szabaduláshoz közel álló,
rabnak átadhatja, vagy végre az ellenőr által eladatnak és azok
ára az illető tulajdonosok javára iratik.

11.

§•

A raktárba helyezett ruhák épségben tartásáért első sorban
a közvetlen kezeléssel megbízott főbörtönór, másodsorban pedig a
raktárra felügyeletet gyakorló gondnok, vagy a gondnoki teen
dőkkel megbízott hivatalnok felelős, s mindkettő esetleg kártérí
tésre kötelezhető.
12. § .
Minden rab, — a beszállítás közben megbetegültek kivéte A bünte
lével, — még beszolgáltatása napján magánzárkába helyeztetik, és tés kez
dete.
ha három évig, vagy ennél hosszabb ideig tartó börtönbüntetésre Magán
ítéltetett: egy évig, a három évnél rövidebb tartamú börtönre el elzárás.
itéit pedig büntetési idejének egyharmad része alatt, — az istentisztelet és iskolai oktatás kivételével, — mindenkitől elkülönítve
éjjel és nappal magánelzárásban tartatik (bűnt. tk. 30. illetőleg
37. §§.). — A büntetésnek egy évet fölülmúló része az elitéltnek
akarata következtében sem tölthető magánelzárásban.
A beszállítás után arab azonnal i’endes rabélelmezésben ré
szesül ugyan, de két hétig az összes ételilletménynek csak kéthar
mad részét kapja, ugyanezen idő alatt foglalkozásban sem része
sül, és az olvasni tudó rabnak egyedüli olvasmányként megfelelő

4

imakönyv adatik; magaviseletére és bűnbánatának fölkeltésére
gyakrabbi látogatások utján különös figyelem fordíttatik. A viszszaesök e magánelzárás kezdetén három hétig részesülnek ily
bánásmódban.
13. §.
A két illetőleg három hét elteltével a magánelzárás további
tartama alatt a rab — az illető lelkész által vallási és erkölcsi, a tanitó
által pedig elemi ismereteire nézve megvizsgáltatván,— az igazgató
által, ezek meghallgatása után, esetleg a megfelelő iskolai osztályba
soroztatik, s a választott iparág körébe vágó munkával elláttatik;
az igazgató, lelkész, tanitó és az iparűzlet-vezetők részéről ezután
naponként összesen legalább két látogatásban részesítendő.
14. §.
A magánelzárás nem alkalmaztatik, ha a rab testi vagy
szellemi épségét közvetlenül veszélyeztetné, s félbeszakítandó, mi
helyt ily veszély jelenségeit az orvos észleli s bejelenti (Mint. tk.
32. §.); — e végből az orvos a magánzárkákban levő rabokat gyak
rabban meglátogatni, s az egészségügyi nyilvántartási jegyzőkönyv
ben minden egyes rab számára külön lapot nyitni, erre az egyén
testi és lelki egészségéről szerzett észleleteit, s a betegségek lefo
lyását röviden bejegyezni, és ezt fontosabb esetekben netaláni to
vábbi intézkedés végett az igazgatónak^bemutatni tartozik.
15. §.
Ha a magánelzárás az előbbi szakaszban meghatározott
okból a büntetés kezdetén nem foganatosíttatott vagy félbeszakíttatott: az, amennyiben a félbeszakítás okai megszűntek, a büntetés
tartamának első felében utólag alkalmazandó.
A büntetési idő első felén túl, fegyelmi büntetés esetén kívül,
magánelzárásnak helye nincs (bűnt. tk. 33. §.), ide nem értvén az
1880. évi X X X V II. t. ez. 36. §-a alkalmazásának esetét.1
6
16. §.
Osztályo
zás.

Azon idő elteltével, melyen keresztül a magánelzárás éjjel és
nappal foganatosítandó, a rabok csak éjjel és munkaszünet idején
helyezendők el magánzárkákba (bűnt. tk. 29. §.), nappal pedig
munkaközben és séta alatt a következő osztályok szerint különítendők el:
Az első osztályba sorozandók a 24 évnél fiatalabb rabok,
a másodikba a 24 évnél idősebbek,
a harmadikba a visszaesők.
Ezeken kívül az igazgatóra bizatik, hogy a műveltebb rabok
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számára külön osztályt, továbbá az elkövetett bűntettek neme, a le
tartóztatás ideje alatt tanúsított magaviselet és erkölcsi javulás foka
szerint még egyéb osztályokat is alakíthasson, amennyiben t. i. a
börtön helyi viszonyai ezt megengedik. Azok, akik komolyságuk-,
megbízhatóságuk- és erkölcsi javulásuknak kétségtelen jeleit adták:
ruháikra alkalmazandó jelvényekkel kitűntetlietők.
17. §.
Az egyes osztályok istentisztelet alkalmával, séta közben
s minden más foglalkozás nélküli időben feltétlenül elkülönítendők.
18. §.
Addig is, míg a kér. börtönök kellő számú magánzárkával
lesznek ellátva, az igazgató különös gondot fordítson arra, hogy
ha már a magánelzárás oly időtartamon át, mint ezt az előző sza
kaszok rendelik, nem foganatosítható : mégis ez minden beszállított
rabra kivétel nélkül, éspedig lehetőleg a szabályszerű időt megközelitőleg, alkalmaztassák.
19. §.
A rabokkal való bánásmód mindig komoly és szigorú, de
emberies és igazságos legyen; egyesek zaklatása és bántalmazása
ép úgy tilos, mint mások előtérbe állítása.
A fiatalok vallás-erkölcsi oktatására, pótnevelésére, iskolai
tanítására, munkáltatására és egészségének megőrzésére különös
gond fordítandó. Megengedtetik, hogy a húszévesnél fiatalabb raIjok a magánelzárás kiállása után azonnal — az osztály kiváló elő
nyeiben való részesülés nélkül — a kitűnőek osztályába helyeztes
senek el.
A rabok rendszerint harmadik személyben szólítandók meg.
20.

Bánás-

mód.

§.

A visszaesők fokozott szigorú bánásmódban részesítendők s
kilencz hónapon át minden kedvezményből kizárandók.

Vissza-

esok-

21. §.
A rabok napirendje a hétköznapokra következőleg állapít- ^aP|rend
tátik m eg :
A nyári hónapokban 5 órakor, a téli hónapokban pedig 5 1/, kor, a meghatározott jeladásra fölkelnek, szájukat kimossák, megmos
danak, megfésülködnek, felöltöznek, ágyukat megvetik és holmijukat
rendbe hozzák. Ekkor mindenki csendesen elvégzi reggeli imáját.
Nyáron 5 '/2-kor, télen 6-kor a második jeladásra az ajtók
felnyitása után a folyosón sorakoznak, s egymás után lépdelve a
munka-termekbe indulnak. Itt a munkafelügyelőnek átadatván, min
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denki elfoglalja kijelölt helyét és dolgozik reggeli 8 óráig. Ekkor
egynegyed órai munkaszünet áll be, miközben a rabok közt reggeli
levesük kiosztatik. 8 */4 órakor a munka újra megkezdődik, és a
sétaidő alatti félbeszakítással foly 12-ig.
Tizenkét órakor az adott jelre egy órai munkaszünet áll be.
Ez alatt a műhelyek kiszellőztetnek, a rabok pedig zárkáikba visszave zettetnek, hol egésznapi kenyerüket átveszik s a kapott ebédet elköl
tik. Az ebéd utáni idő imával, hasznos könyvek olvasásával, az isko
lai feladványok kidolgozásával tölthető el; lefeküdni s aludni tilos.
Egy órakor ismét megkezdődik a munka start, a sétaidő alatti
félbeszakítással, a nyári hónapokban 8 '/„, a téliekben pedig 8 óráig.
Ekkor a rabok az adott jelre munkáikat a kijelölt helyekre teszik,
és egyenkint számba vétetvén, a munkafelügyelő által a börtön
őröknek átadatnak és a hálózárkákba kisértetnek.
A föntebbiekben szabályozott munkaidő csak annyiban
szenvedhet félbeszakítást, amennyiben a reggeli elköltése után az
igazgatóhoz és orvoshoz jelentkező rabok az illetők elé osztályonkint, a lelkészek elé kivánkozók ezek elé egyenkint, az iskolába
járók pedig — az igazgató által kiadott tanrendben meghatározott
időben — együtt iskolába vezettetnek; ezen felül pedig valamenynyi egészséges rab, amennyiben elzárt műhelyekben s nem az ud
varokon végeznék munkájukat, vagy munkájuk a szabad levegő
nek ennyi idő alatti élvezésével egybekapcsolva nem lenne, az
igazgató által megállapítandó időpontokban, délelőtt és délután is,
egy-egy órai sétára bocsáttatnak oly formán, hogy a börtönépület
területén belül osztályonkint sorrendben sétálnak, egyenként mér
sékelt gyorsasággal s hallgatag lépdelvén egymás után mintegy 5
lépésnyi távolban.
A sétáról visszatértek azonnal munkájukat folytatják.
A naponkénti két órai szabad levegőn való időzés csakis fe
gyelmi úton szállítható le egy órára, s ezen megszorítás is félbeszakítás
nélkül két napnál hosszabb időre nem terjedhet (bűnt. tk. 38. §.).
A magán elzárásban levők ezen sétájukat a többi rabtól el
különítve, s amennyiben a helyi viszonyok megengedik, egyenként
végezik (bűnt. tk. 31. illetve 38. §§.).
Szombaton délután a munka egy órával korábban szűnik
meg, és ezen idő arra fordíttatik, hogy a rabok lábbelijüket megken
jék, és kezeiket, arczukat, nyakukat megmossák, illetőleg nyáron
minden héten, a hűvösebb, hidegebb évszakokban pedig minden
második héten, megfürödjenek.
A rabok este a hálózárkákba érkezvén, vacsorájukat elköl
tik, azután fölöltözve csendesen vannak a legközelebbi jeladásig.
Ezen idő alatt tanulhatnak és iskolai feladványaikat készíthetik el,
olvashatnak, vagy csendes munkát végezhetnek.
A 9 órakor történő jeladásra mindenki esti imáját csendesen

elvégzi, ágyát megveti, levetkőzik, ruháját megtisztítva ágya mellett
rendbe rakja és lefekszik; felöltözve lefeküdni tilos; 9 '/2 éra után
járkálni vagy az éjjeli csendet zavarni egyátalán nem szabad; az
éjjeli lámpa a hálózárka szabályszerű világítására legalkalmasabb
helyre tétetik.
Amennyiben, a kellő számú zárkák hiánya miatt, egyelőre
közös hálóbörtönök fognának használtatni: mindenkinek külön ágy
adandó, melyek egymástól legalább egy méter távolságra helyezendők; két egyénnek egy ágyba feküdni büntetés terhe alatt
tiltatik.
A napirend megtartása fölött, huszonnégy óránként vál
takozva, mindig egy hivatalnok őrködik.
22. §.
A vasárnapi és ünnepnapi rend a következő:
a fölkelésre egy órával később adatik jel, mint hétköznapo
kon; a raboka hálózárkákból, mihelyt a világosság megengedi, osz
tályonként sétára bocsáttatnak k i; a harmincz évnél fiatalabbak a kö
zös séta udvarokon, az erre kirendelt börtönőrök által, katonai moz
dulatokra és testtartásra oktattatnak; ezután a reggeli leves osztatik
k i; 9 órakor a rabok a folyosón osztályonkint sorba állíttatnak,
ekkor az igazgató vagy az általa megbízott hivatalnok által meg
vizsgáltatnak, hogy elegendő tiszták és ruháik nem rongyosak e ?
A szemlén az orvos, az átalános egészségi állapot megfigye
lése végett, szintén jelen van.
E szemle bevégeztével 10 órakor a rabok vallásfelekezetek
szerint egymás után templomba vezettetnek, s az ünnepélyes isten
tiszteleten kivétel nélkül s mindvégig jelen lenni tartoznak; az
istentisztelet után zárkáikba visszatérnek, ahol a délig hátralevő
időt csendességben töltik.
Délután 2 órakor ismét istentisztelet és vallási oktatás van,
amelynek befejezte után erkölcsös és ismeretterjesztő tárgyú felol
vasások tartatnak a rabok külön osztályainak.
Mindenik lelkész és tanító havonként legalább egy felolva
sást köteles tartani, melynek tárgya az igazgatónak előlegesen be
jelentendő.
Különben az egyes osztályok épen úgy töltik az időt, amint
ezt a 21. §. a munkautáni időre a hétköznapokra megszabja, csak
hogy, a börtönőrségre való tekintetből, a zárkák lelakatolása d. u.
5 órakor már megtörténhetik.
A levélírást a rabok az istentisztelet után végzik.
A lefekvésre egy órával előbb adatik jel mint hétközna
pokon.
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23. §.

Az ezen napirendben foglalt szabályok — amennyiben az
időbeosztást illetik, — a magánelzárásban levő rabokra is alkal
mazandók.
24. §.

A keresztény-vallásu fegyenczék felekezeti ünnepeiken nem
dolgoznak és istentiszteletben, úgyszintén vallási oktatásban részesíttetnek. *) *2)
25. §.

A mózesvallásuak évenkénti nagy ünnepeiken szintén fölmentvék a munkától, s egy órára istentiszteletük teljesítése vé
gett az e czélra kijelölendő terembe gyűlnek. 3) Ktilönfőzetű étel
ben csakis húsvéti ünnepeik alatt s akkor is oly feltétel mellett
részesülnek, ha a ktilönfőzetű ételek ingyenes beszolgáltatására
illető hitközségük önként vállalkozik.
26. §.

Minden osztályon elzárt, felül nyílással ellátott, kérelmi
szekrény függesztendő ki, melybe minden rab, ha elő vezeteté
sét mellőzhetőnek tartaná, az igazgatóhoz írásban intézett kérelmét
sajátkezűleg behelyezheti; a kérelemhez szükséges írószert az osz
tályfelügyelő főbörtönőr szolgáltatja ki; a szekrények, a kérelmi la
pok kivétele végett, hetenként kétszer az igazgató elé vitetnek.
27. §.
Élelm e
zés.

A rabok önmagukat nem élelmezhetik, hanem csak az előírt
rabélelmezésben részesülnek, (bűnt. tk. 3 7 . § .) .
*) A görögkeleti hitvallásnak munkaszünetes ünnepei e z e k : újév,
vizkereszt, Szt.-Sebők, a három szt.-hyerareha, gyertyaszentelő b. aszony,
gyümölcsoltó b. asszony, Sz.-G yörgy, keresztelő Szt.-János, Péter és Pál,
Illés próféta, úrszinváltozása, nagyboldogasszony, János fővétele, kisaszszony napja, sz. kereszt felmagasztaltatása, Sz.-Paraskeva, Sz.-Demeter,
Szt.-Mihály arkangyal, boldogasszony avatása, Szt.-Miklós, karácson, Szt.István, husvét-hétfŐ, áldozócsütörtök, pünkösd-hétfő.
2) A mindkét felekezetű protestánsok, úgyszintén az unitáriusok
munkaszünetes ünnepei a következők: a három úgynevezett sátoros-ünnep :
karácson, husvét, pünkösd és pedig két, illetőleg Erdélyben három ünnep
nappal, nagy-péntek, áldozó-csiitörtök, újév napja, s ezt megelőzőleg az év
utolsó napjának délutánja.
3) A zsidó-ünnepek a következők: Peszach (husvét), Niszán hó
15- és 22-én, Sebuoth (pünkösd), Szíván hó 6-án és 7-én, Roshasanah (újév),
T is r ih ó l-é n és 2-án, Jom-hakkipur (kiengesztelési vagy hosszú nap) Tisri
hó 10-én, Sukkoth (sátoros-ünnep) Tisri hó 14-, 15-, 22-én és 23-án, végül
minden szombat.

28. §.

A börtönre ítélt egyének viszonyaiknak megfelelő munkát
teljesítenek; az illető börtönben meghonosított munkanemek közül
azonban, amennyiben a létező munkaviszonyok ezt megengedik,
szabadon választhatnak.
A magánelzárásban levő rabok munkájukat zárkáikban
teljesítik.
29. §.

Munkakényszer.

A rabokat a börtönépület területén kívül csupán közmunkával
és csak beleegyezésükkel lehet foglalkoztatni, mely esetben a fegy
házbüntetésre ítéltektől és a szabad munkásoktól elkiilönítendők
(bűnt. tk. 37. §.).
Közmunkának állami felügyelet alatt, az állam hasznára
végzendő munkálatok (kőfejtés, útépités, gátemelés stb.) neveztetnek.
30. §.
A testi egészségre ártalmas munkanemek a börtönökben
meg nem engedhetők; új munkanemek csakis az igazságíigyministerium jóváhagyása mellett honosíthatók meg, s azoknál főtekin
tet a rabok jövőjének Jiasznos biztosítására fordítandó.
A rabmunka tiszta jövedelme az államkincstárt illeti meg.
,31. §.
A rabok munkakedvük ébresztésére, de főleg azon czélból, Munkaju
talom.
hogy kiszabadulásuk után rögtön ellátás nélkül ne maradjanak, —
munkájuk után pénzbeli jutalmat kapnak; e tekintetben három
osztályba soroztainak, a következő elvek szerint:
az első osztályba soroztainak azok, kik valamely mesterség
ben már annyira jártasak, hogy önállóan hibátlan és jó munkát
képesek előállitani, s ezenfelül kitünően jó viseletűek;
a második osztályba azok soroztainak, akik valamely mes
terségben tökéletes képzettséggel ugyan még nem bírnak, de kellő
útmutatás és felügyelet mellett elfogadható munkát készítenek, és
különben magaviseletük jónak mondható ;
a harmadik osztályba tartozik minden rab mindaddig, míg
mesterségében annyi jártasságot szerez, amennyi a második osz
tályba való felvételhez — a jó viselet feltétele mellett — megkivántatik; továbbá minden rab, kit az igazgató rósz viselete miatt
ezen osztályba soroz vagy leszállít.
Szintén a harmadik osztályba sorozandó továbbá: minden
rab beszolgáltatása napjától számítva három hónapon át, még azon
esetben is, ha valamely munkanemet tökéletesen ért; és minden
visszaeső bűntettes fél évig beszolgáltatásától számitva.
Minden rab az általa végzett munka tiszta jövedelmének egy
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megállapított hányadában, éspedig: az első osztályban */4, a máso
dik osztályban 3/ 5 részben részesül; a harmadik osztályba sorozot
tak jutalma a segélyalap javára esik.
A különös szorgalmat kifejtő s egyébként is jó viseletű rabok
munkajutalma az igazgató által, az egyén családi viszonyaira való
tekintetből, vagy az intézeti iparűzlet érdekére ható fontos okokból
kivételesen föl is emelhető, éspedig: az első osztályuaké a tiszta jö 
vedelem Y3-ára, a második osztályuaké pedig a tiszta jövede
lem 1/4-ére.
Ha a rab-munkaerő bérbe van adva: a jutalmat a bérleti
szerződések határozzák, azonban a különböző munkaosztályok az
ily szerződések kötésénél a lehetőségig szintén figyelembe veendők.
A házimunkások azon osztály szerint, melybe sorozvák, az
elsőben 5, a másodikban 4 kr. napi jutalmat kapnak.
Az osztályozást az üzletvezető tiszt ajánlatára, személyes
meggyőződés után, az igazgató eszközli.
32. §.
A rab büntetési idejének leteltéig, esetleg föltételes szabad
ságra bocsátásig, nem kapja meg jutalomdíjait, hanem azok az
ellenőr által vezetendő főkönyvben egyénenként nyitandó számlá
kon, valamint a neki kézbesítendő munkakönyvben, javára iratnak
és gyiimölcsözőleg kezeltetnek. Azonban az ezen pénzek után járó
kamat nem a rabot illeti. (Lásd 39. §.).3
4
33. §.
A rabok keresménye végrehajtás alá nem esik; de azon kárt,
melyet a rájuk bizott munkaanyagban, vagy az intézet tulajdoná
hoz tartozó tárgyakban, roszakaratból vagy vétkes vigyázatlanság
által okoznak, kötelesek az igazgató határozata alapján keresmé
nyükből megtéríteni.
Az egyes iparágak megtanulásával járó elkerülhetlen anyag
rontás és a véletlenül bekövetkezett kár esélyei az intézeti iparűzletet terhelik, s igazgatói utalvány mellett számoltatnak el.
Kedvez
mények.

34. §.
A rab büntetésének ideje alatt keresményével nem rendel
kezhetik, s így azt el sem költheti; csak kivételképen engedhető az
meg a jobb viseletüeknek, a következő czélokra :
a) szegénysorsu szülők, házastárs, gyermekek és testvérek
segélyezésére;
b) országos csapásoknál jótékonyság gyakorlására;
c) a bűntette által okozott kár önkéntes megtérítésére vagy
kárpótlására ;
d) szappan, fogkefe, fésű, zsebtükör, ruhaseprő, fénymáz s
több ef. tisztasági czikkekre, ivópohárra és evőeszközökre;
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e) a kiszabadulás után folytatni szándékolt mesterség mű
szereinek vagy anyagszereinek beszerzésére;
f) erkölcsös vagy tanulságos könyvek vásárlására, iró- s
rajzszerekre és levelek bérmentesítésére;
g) jobb élelmi czikkekre (szalonna, sült, fehérkenyér, tészta,
tej, vaj, túró, tojás, gyümölcs, czukor, kávé, szesz nélkül thea, s
ef.) és fél liter borra minden második vasárnapon, a király 0 Fel
ségének születése és Szt.-István király napján, de csak azon kitü
nően jó viseletűeknek, akiket az igazgató e kedvezményben esetrőlesetre részesíteni méltóknak tart.
35.

§.

A fönebbi kedvezmények közül a g) alattiakra a munkaju
talomból a kitűnő viseletű rabok ’/ 3, a megrovás alá nem esettek
V4 részt költhetnek e l ; a fegyelmi fenyítékek szigorúbb nemével
(79. §. 3 —9 pontjai) sújtottak ezen fenyíték kiállásától számítva,
a visszaesők pedig a kér. börtönbe való beszállításuktól fogva kilencz
hónapon át e czimen semmit, azután pedig jó viselet mellett V5
részt költhetnek e l ; a többiekre elkölthető összegek meghatározása
az igazgató belátására bizatik.
36.

§.

A dohányzás, bagózás és burnótozás tiltatik.
37. §.

Az elhalt rab keresménye, a temetésére fordított összeg le
vonása után, az illetékes gyámhatóság utján a szegény sorsú özvegy
nek, keresetre még nem képes gyermekeknek és a munkakép
telen szülőknek kiadatik; ilyenek nem létében a rab-segélyalap ja 
vára számoltatik e l; a magával hozott s levélben kapott pénzek s
egyéb értékek a tartási költségekre fordíttatnak, vagy ha ezek ki
fizetve volnának, a törvényes örököseknek minden esetben ki
adandók.
38.

§.

A raboknak magukkal hozott vagy övéiktől ajándékkép nyert
pénzei a 32. §-ban írt szabály szerint kezeltetnek azon megszorítás
sal, hogy ily pénzen a rab a 34. § .g ) pontja alatt említett kedvezmé
nyekben nem részesíthető.
E pénzek a rabnak kiszabadulásakor kamatostul adat
nak ki.
39.

§.

A rabok munkadíjainak kamatai a következő czélokra for
díttatnak : oly rabok felruházására, kiknek kiszabadulásukkor ru
hájuk nincsen és ezt keresményükből sem képesek megszerezni;
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továbbá elhalt rabok temetésének költségeire, ha azok hátramaradt
keresménye ezekre elég nem volna; végül oly teljesen vagyon
talan kiszabadulók 30 frtot meg nem haladható összeg erejéig való
segélyezésére, akik az igazgató lelkész és tanitó megegyező vélemé
nye szerint megjavulásuknak kétségtelen jeleit adták.
40. r §. •
A munka
jutalom
kifizetése.

A rab kiszabadulásakor az őt illető pénzből csak annyit kap
kezeihez, amennyi megteendő útjára elegendőnek mutatkozik, a
többi pedig leendő tartózkodásának postaállomására az ő czimére
elküldetik, s a postai feladási vevény, saját igazolására, elismervény
mellett neki kiadatik.
41. §.

Iskola.

Az iskola három osztályból á ll: az elsőbe (kezdő osztály) azok
kerülnek, kik az elemi ismeretekben semmi, vagy csak kevés jár
tassággal bírnak; a második (haladó) osztályba az elemi ismere
tekben haladottabbak, a harmadik (polgári) osztályba az elemi is
meretekben már teljesen jártasak, s így kimerítőbb ismeretek elsa
játítására képes rabok soroztainak.
A kezdő és haladó osztályok szükség szerint alosztályokra
különíthetők.
42. §.

Tankö
telesek.

Minden 30 éven aluli rab iskolaköteles, s ismereteinek foka
szerint valamelyik osztályba soroztatik; azonban az ennél idősb ra
bok is, saját óhajtásukra vagy az igazgató rendeletére, tanításban
részesitendők.
Az iskolába való önkéntes belépés a folyó tanév egész
tartamára tankötelességet szül.
Az ujonan befogadottak negyedévenkint gyülekezve kezd
hetik meg az iskola-látogatást, amennyiben a tanítás érdeke ezt így
kivánná.
43. §.

Az igazgató, a tanitó véleményének meghallgatása után, a
tanköteles korban levők közül is felmentheti az iskola-látogatás
alól azokat, kik beszolgáltatásukkor az intézeti iskolában előadott
ismeretekben tökéletes jártassággal bírnak, vagy ezt büntetésük fo
lyama alatt a börtönben megszerzik, avagy kiknél, a szellemi fel
fogó képesség hiánya miatt, az oktatás hosszabb időn át is ered
ménytelen maradt.
44

§.

Az egyes osztályok tanóráinak számát, mely hetenkint ötnél
kevesebb s nyolcznál több nem lehet, a tanitók meghallgatásával az
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igazgató határozza m e g ; ő állapítja meg a tanulók számát, mely
osztályonként ötvenet meg nem haladhat.
Felekezeti ünnep az oktatást s az iskola-látogatás kötele
zettségét nem függeszti föl.
Az iskolai rend fentartása érdekében a tanításon egy b ör
tönőr folytonosan jelen legyen.
45. §.

A tantárgyak az első tanosztályban: az olvasás, irás és
számtan (fejbeli és jegyekkel számolás s a hazai mértékek és pénz
nemek) elemei; a második tanosztályban: az előbbiekben való to
vábbképzés és ezenkívül a helyesírás szabályai, hazai földleírás s
történet és a gazdaságtan (földmivelés, állattenyésztés és kertészet)
elemei; harmadik osztályban: az előbbi osztály tananyaga bőveb
ben, ezen kívül az egyetemes földleirás alapvonalai, a természet
rajz és természettan olvasmányokban (tekintettel a hazai mezőgaz
daságra és iparra), magyar nyelvtan, polgári jogok és kötelességek
és polgári ügyiratok.
Rendkívüli tárgyak: ének, rajz és testgyakorlat tekintettel
a katonai gyakorlatokra.
Minden csütörtökön s évenkint julius hóban iskolai szünet
tartatik.
46. §.

A hitelemző és erkölcsi oktatást az illető lelkészek adják Hittanisaját híveiknek; ezek vallás-ismereteik szerint öt különböző ősz- tastályba soroztainak, s az egyes osztályok hetenkint egy-egy órai
tanszeríí oktatásban részesülnek.
Minden vasárnapon és ünnepen egyházi beszéd tartandó.
Az előbbi §-ban érintett szünet a hitoktatásra és lelkészekre
is vonatkozik.
47. §.

A börtön minden helyisége tisztán tartandó. A munkaszo-A hebisébák és zárkák naponként kisepertetnek és a szükséghez képest gek t,sz’
felsuroltatnak, s a folyósokkal együtt minden évben egyszer kimé- ‘tá
szeltetnek.
Az ürülék-csöbrök és árnyékszékek, valamint a kórodai he
lyiségek, rendesen fertőzetlenitendők.
48. §.

A légváltoztatás eszközlése végett alkalmazott készülékek jó
karban tartására különös figyelem fordíttassék.
A helyiségek naponkénti szellőztetésére, úgy azok hőmér
sékletének fentartására nézve, az orvos útmutatásai irányadók.

</
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49. §.
Ragály kiRagályos betegségek kitörése esetén a börtönorvos által
torese. szfikségesnek talált, vagy az igazságügyministerium által megren
delt intézkedések feltétlenül, s a legnagyobb pontossággal teljesítendök.
50. §.
Fürdés.

A nyári évszakban az egészséges rabok hetenként egyszer
hideg vízben fürödnek; a többi évszakokban minden egyén két
hetenként meleg fürdőt kap; poros munkával foglalkozó rabok pe
dig télen át is hetenként fiirödjenek. A betegek fürdéséről az orvos
belátása szerint rendelkezik.
51. §.

Tisztasági

A rabok ágyszalmája minden félévben újjal cseréltetik f ö l ;
a fehérneműek hetenkint az ágyiruhák pedig kéthetenkint, tiszták
kal váltatnak fel. Minden egyénnek hetenkint kétszer tiszta kapoza
adassék.
52. §.

A létszám
nyilván
tartása.

A hálózárkákban az ágyak fölé kis táblácska ftiggesztetik,
melyre az illető rab törzskönyvi száma, kiszabadulásának éve és
napja iratik; a folyosón a hálószoba ajtója mellé egy fekete tábla
akasztatik, amelyre a bent elhelyezett rab vagy rabok száma és
osztálya feljegyeztetik; minden osztályon összesített létszám-tábla
függ, melyen a kórházban lévő betegek és fegyelmi fenyiték alatt
állók száma is kitüntettetik.
Minden rab a törzskönyv adatainak rövid kivonatát tartal
mazó lapocskával láttatik el, melyet magánál tartani, s a tiszti sze
mélyzet tagjainak kivánatára előmutatni tartozik.
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53. §

A rabok betegségük esetén gondos gyógyításban részesülj k‘ ’ nek, s ha az orvos szükségesnek találja, a kórházba szállíttatnak,
ahol minden betegnek ágya fölé egy táblácska ftiggesztetik, melyre
az illetőnek törzskönyvi száma, a kórházba történt felvételének
napja, betegségének latin neve, s a naponként megszabott étadag
feliratik.
A ragályos betegségben szenvedők külön szobában s egy
mástól elkülönítve ápoltatnak.

íorhazi

54. §.

Ha a betegség oly csekély, hogy a mellett az egyén dolgozhatik, kívánsága folytán munkával láttatik el, vagy a kórházba
való fölvétel nélkül járólag gyógykezeltetik.

‘

55. §.

Ha valamely rab elmebetegségbe esik, a szükséges elővigyázati szabályok azonnal alkalmazandók, s az illetőnek elmegyógyintézetbe leendő elszállítása iránt haladéktalanul jelentés
teendő. Az elme-gyógyintézetben töltött idő a börtönbüntetés tar
tamába beszámíttatik.
56. §.

Ha a rab súlyos betegségbe esnék, és bizodalmát biró más
orvos segedelmét is használni kívánná: akkor, ha az egyátalán le
hetséges, azon orvos is meghívandó a beteg állapota felett tartandó
orvosi tanácskozásra. De ez mindenkor az illető rab- vagy családjá
nak költségére történjék.
Ugyanily esetben megengedtetik az is, hogy a rabhoz, ha
ez úgy kívánná, a rendes börtönlelkészen kívül más lelkész is meghivassék.
57. §.

A kórházra való gondviselés és a rend fentartása egy állan
dóan oda rendelt főbörtönőrre bizatik.
A betegeknek közvetlen ápolására rabok használtatnak, kik
nek megválasztása az igazgató és az orvos egyetértésével történik.
Az ápolók jutalomdíja ugyanaz, ami a házimunkásoké.
(31. §.).

Betegápo-

lok*

58. 8-

Kivételes esetekben oly súlyosan beteg rabok, kik életve- ideiglenes
szélyben forognak, s kikre nézve a börtönorvoson kívül még egy szabadsa"
más alapos felülvizsgálatot tartott orvos is határozottan azt nyilat
koztatja ki, hogy felgyógyulásuk csakis a börtön falain kívül remél
hető; továbbá azon szembeteg rabok, kiket a börtön falain belül
látszervük elvesztésének komoly veszélye fenyeget: egyéb tekin
tetre méltó körülmények mellett, önmaguk vagy hozzátartozóik ké
relmére, az igazgatóság javaslata alapján, kezesség mellett az igazságügyministerium által ideiglenesen szabadlábra is helyezhetők.
Az ily ideiglenes szabadságon töltött idő a börtönbüntetésbe be nem
számíttatik.
59. §.

Azon esetben, ha valamely rab büntetési idejének leteltekor Betegség
oly beteg, hogy az intézetből való távozása egészségi állapotára, az az f ő 
orvos véleménye szerint, káros hatást gyakorolna, saját kívánsá-csatas ule“
gára felüdüléséig továbbra is a kórházban tartható.
A ragályos betegségben szenvedők felgyógyulásukig a bör
tön kórodájából el nem bocsáttatnak.
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60. §.
a holttesA elhalt rab hullája, amennyiben az orvos egészségi rendéte^ ts^ka‘ szeti szempontból egyebet nem javasolna, a börtön halottaskam
rájában kiteríthetik, a következő napon pedig esetleg tudományos
bonczvizsgálat alá vétetik; ennek megtörténtével, vagy a bonczolás
elmaradása esetében a halál bekövetkezése után 48 óra múlva, mi
dőn a halál bizonyos volta az orvos által kétségtelennek jelentetett
ki, a hulla, tiszta fehérneműbe öltöztetve és egyszerű fakoporsóba
helyezve, vallásos szertartás mellett eltemettetik. A vallásos szer
tartás csendben s lehetőleg olyankor történjék, midőn a rabok dél
ben zárkáikba vissszavonulva vannak.
A rab elhunytáról, valamint annak esetleg fenmaradt, és a
67. §. értelmében az örökösöknek kiadható, keresménye s egyéb
értéke felől is, családja vagy rokonai, a halotti bizonyitvány meg
küldése mellett, az illetékes hatóság utján hivatalosan értesíttetnek.
A haláleset azon bíróságnak is tudomására hozandó, mely a rab
bűnügyében első folyamodásilag eljárt.

61. §.
Ha az elhunytnak rokonai vagy hitsorsosai a holttest ünne
pélyesebb eltakaríttatását kívánnák, ezt a holttest kiadása mellett
meg kell engedni; ez esetben azonban a segélyalapot semmi költ
ség sem terhelheti.
62. §.
A meghalt vagy a kórházból elbocsátott rabok ágyiruhái
azonnal tisztákkal váltatnak fe l; a ragályos betegekéi pedig az or
vos utasítása szerint valamely alkalmas szerrel ragálytalaníttatnak,
vagy elégettetnek.
63. §
Ha a beteg rab élete komoly veszélyben van, és ő ezen állapo
tában végrendeletet tenni, vagy házasságon kívül született gyerme
keit házasság által törvényesíteni akarná: akkor az igazgatóság kö
teles módot és segédkezet nyújtani arra, hogy a rab végrendeletkészítésre vagy házasság-kötésre vonatkozó szándékát a kellő for
mák közt végrehajthassa.
64. §.
A végrendelet készitése, valamint a házassági szertartás
egész ideje alatt, az igazgató vagy helyettese félbeszakítás nélkül
jelen lenni s minden rendetlenség elhárításáról gondoskodni tarto
zik; ő egyszersmind tudtára adja az illető rabnak azt is, hogy vég
rendelete majdani szabadon bocsáttatásáig, vagy időközben történ
hető haláláig, az igazgatóság levéltárában fog őriztetni; szabadságá
ban áll azonban valamely közjegyzőt megnevezni, kihez az megőr
zés végett hivatalosan azonnal át fog küldetni.

17

65. §.
A rabok más nyomtatványokat nem olvashatnak, mintEaboJí oI'
amelyeket az igazgatóság a börtön-könyvtárból rendelkezésükre vasnianya'
bocsát, vagy melyeknek megvétele a 34-ik §. f) pontja szerint ne
kik megengedtetett.

66

. §.

A rabok a büntetés egész ideje alatt rendszerint csak h it v e - L e v e le z é s ,
seiknek és legközelebbi rokonaiknak írhatnak levelet, éspedig min
denkor az igazgató elöleges tudomásával. Ugyanennek különös és
esetről-esetre adott engedélye alapján kivételesen idegenekkel is
levelezhetnek.
67. §.
Minden rabnak havonkint egy, rendkívüli esetekben több,
levél Írását lehet megengedni.
A rabok által írt, vagy hozzájuk czimzett, leveleket az igaz
gató elolvassa, s ha tartalmukat aggálytalannak tartja, postára adja,
illetőleg a rabbal közli; ellenkező esetben pedig a büntetési idő le
teltéig a rab egyéb irományai közé teszi.
A levélirás, sürgős esetek kivételével, rendesen a hó első va
sárnapján történik.
68 .

§.

Havonkint megengedhető, hogy a rabot rokonai meglátó- Látogatás
gathassák. A látogató a megtartandó szabályokra előre figyelmez- eifogatetendő. A beszélgetés az erre kijelölt szobában egy hivatalnok dasavagy az őrparancsnok jelenlétében s csak az ez által értett nyelven
hangosan folytatandó. A rab a látogatónak, vagy ez annak
semmit át nem adhat. Illetlen viselet vagy beszéd meg nem en
gedtetik.
A látogatók, kik a szabályok ellen vétenek, rögtön elutasítandók.
A látogatás időtartama, — melyet egyébként az igazgató szab
meg, — egy órát túl nem haladhat.
69. §.
Idegeneknek, kik hivatásuk és társadalmi állásuknál fogva, idegenek
a börtön iránt méltán érdeklődhetnek: az igazgató megengedheti, bebocsáliogy ezt az ő vagy helyettese kalauzolása mellett, a szabályok fi- tasa a
gyelemmel tartásával, megszemlélhessék. A rabok puszta kiváncsi- b"rt”“
ság tárgyává nem tehetők. Nőknek a férfiintézetbe való bebocsátása tiltva van.
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70. §.
A rabok beérkezett és elküldött leveleiről, úgyszintén a ro
konok és idegenek látogatásáról pontos jegyzékek vezetendők.
71. §.
A rabok személyes kegyelmi kérvényeit az igazgató átveheti,
és a szabályszerű tárgyalás iránt netalán teendő intézkedés végett,
nyek. kellőleg fölszerelve, az igazságügyministeriumhoz fölterjeszti.
Evenkint egynél több kegyelmi kérvény ugyanazon rab ré
széről nem terjesztendő fel.
A szabályszerű tárgyalás végett az igazságíigyministerium
részéről leküldött kegyelmi kérvények iránt a kér. börtönigazga
tóság, a házitanács meghallgatása után, a tanácskozási jegyzőkönyv
bemutatása mellett, nyilatkozik.
A kegyelmezés rendesen oly feddetlen előéletű rabokra hoz
ható javaslatba, akik börtönbüntetésüknek legalább felét már kiál
lották, s eddigi viseletűk, erkölcsi javulásuk, önképzésük és mun
kásságuk által biztos reményt nyújtanak az iránt, hogy jövőre a
társadalom hasznos tagjai lesznek, s kiknek érdekében az igazgató
ság még egyéb különös méltánylatra érdemes körülményeket képes
felhozni.
72. §.

Kegyelmi
kérvé-

Házszabályok.

A rabok által megtartandó házszabályok a következők:
1 Mindenki köteles a fenálló szabályokat tisztelni, és ahhoz,
amit azok parancsolnak, szavaiban és tetteiben alkalmazkodni.
2. A rabok tisztelettel és föltétien engedelmességgel tar
toznak viseltetni a börtön igazgatója, minden hivatalnoka és az
őrök iránt.
3. Minden rabnak szabadságában áll kérdésével, kérelmével
vagy panaszával, az erre kijelölt időben, az igazgatóhoz személye
sen járulni; de aki ezt tenni akarja, az köteles ebbeli szándékát
azon őrnek bejelenteni, akinek felvigyázata alatt áll (21. § .); egyik
rab a másik nevében kérelmet nem adhat elő.
4. A rabok ugyanezen módon az orvoshoz és lelkészhez is
fordulhatnak (21. §.).
5. Az istentisztelet, az oktatás és séta ideje alatt épen sem
mit sem szabad beszélni.
A munka ideje alatt is csak annyit szabad szólni, amennyi
a közös munka elvégzéséhez okvetlenül megkivántatik.
Illetlen beszélgetések, vagy az elkövetett gonosz tettek elbe
szélése, keményen tiltatik; azok, kik ezt tenni merészük, szigorúan
megfenyíttetnek.
Idegenekkel csak az igazgató beleegyezése mellett beszél
hetnek a rabok.
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Titkosan, vagy jelek által beszélni, a másik rabnak paran
csokat osztani s fölötte rendelkezni, nem szabad.
6. Az ablakon való kinézés, lármázás, éneklés, káromkodás,
fütyölés, szóval minden illetlen és zajos önviselet, beszéd vagy
cselekedet, szemérmetlenség és undort gerjesztő tett szigorúan
tiltatik.
7. A rabok békességben éljenek egymással; minden gúnyo
lódás, ingerkedés, sértegetés, szidalmazás, verekedés vagy önbirás- *
kodás tiltatik és megfenyíttetik.
8. A kártya, koczka és egyátalában minden játék, továbbá
a dohányzás, bagózás és burnótozás tilos.
9. Aki a felügyelet alól magát elvonni igyekszik, aki meg
szökik, szökési kísérletet vagy ahhoz előkészületeket tesz, úgy
szintén az is, aki rab-társának ilyetén szándékáról tud s azt fel nem
jelenti, — kemény büntetés alá esik. A szökésen rajtakapott és magát
meg nem adó egyén ellen szükség esetén a fegyver is használható.
10. A tiltott cselekvények elkövetésére való összebeszélések
vagy szövetkezések a legszigorúbban megfenyíttetnek.
A függelmet mélyen sértő kihívó rakonczátlan viselet és
ellenszegülés kényszer-eszközökkel is korlátolható.
11. Az adott jelre mindenki köteles reggel azonnal fölkelni,
este pedig lefeküdni.
Fölkelés után minden rab tartozik arczát, nyakát és kezeit
megmosni, száját kiöblíteni, megfésülködni, rendesen felöltözködni
és ágyát megvetni (21 §.).
12. A munkateremben az egész munkaidő alatt mindenki
folytonosan és szorgalmasan dolgozik, és kijelölt helyéről engedelem nélkül senki el nem távozhatik.
13. A ki ruháját, ágyneműjét, vagy a rábízott eszközöket,
munka-anyagot, könyvet stb. rósz szándékból vagy vétkes vigyá
zatlanságból elrontja, az nemcsak az okozott kárt megtéríteni kö
teles (33. §.), hanem még külön meg is fenyíttetik.
lé . A rab semmi egyebet magánál nem tarthat, mint azt,
amit az igazgatóság neki átad, vagy különös engedélylyel nála
meghagy; azért arab mindent, amit netalán talál, a legközelebb levő
börtönőrnek azonnal átadni köteles; — tűrni tartozik, hogy a fel
ügyeletével megbízott börtönőr a rajta levő ruhát és zárkáját bár
mikor is megmotozhassa.
15. A rabnak nem szabad sem valamit vásárolni, sem köl
csönözni, sem ajándékot adni vagy elvenni. Ha ezt akár egymás
közt, akár másokkal mégis elkövetnék, szigorúan megfenyíttetnek.
16. Levelet írni vagy elfogadni az igazgató 1 deegyezése nél
kül senkinek sem szabad (66. §.).
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17.
rab mehet.

Szükségeit végezni az illető helyre egyszerre csak egy
73. §.

A rabok viseletét szabályozó ezen házszabályok előttük be
fogadásuk alkalmával felolvasandók, s ezenkívül azoknak egy-egy
nyomtatott példánya minden zárkában és munkateremben kifüg
gesztendő.
74. §.
Fegyelmi
hatalom.

Minden cselekvény vagy mulasztás, mely a börtön házsza
bályai által tiltva van, fegyelmi fenyítéket von maga után. A fe
gyelmi hatalom az igazgatót illeti, ki azonban e jogának gyakorlá
sánál az igazság és emberiség követelményeit soha szem elől ne
téveszsze.
75. §.
Az igazgatónak főgondjai közé tartozik: minden, akár a ház
szabályokba, akár pedig a törvényekbe ütköző cselekedet elköve
tését megakadályozni, s azért feljogosíttatik arra, hogy a gyanús
rabok ellen minden elővigyázati intézkedést megtehesen.
76. §.
A fönebbi czélból a műhelyek és zárkák naponkénti ren
des megszemlélésén kívül időnkint s váratlanul, saját vagy egyik
hivatalnoka jelenlétében, az emlitett helyiségeket s a rabokat is
gondosan megvizsgáltatja; — úgy maga, mint mindenik hivatal
noka, az intézetet havonként legalább egy-egy éjszaka megszemlélni
tartozik.
77. §.
Azon esetben, midőn több rab a házirend elleni ellenszegü
lésre vagy valamely más tiltott cselekvény kivitelére szövetkezve
felzendül: köteles az igazgató minden, a zendülés elnyomására szol
gáló és szükséges, intézkedést megtenni; és ha más eszközökkel a
lázadók megfékezhetők nem volnának, a legközelebb állomásozó
katonai erőt is tettleges közbelépésre felszólítani. Erről az igazságügyministeriumhoz azonnal jelentés teendő.
78. §.
Ha valamely rab oly vétséget vagy bűntettet követ el, amelyr
törvénybe ütközik : akkor az igazgató ezt a rendes bűnvizsgálat
elrendelése és a bűntető per megindítása végett azonnal bejelenteni
tartozik azon kir. bíróságnál, amelynek területén a börtön fekszik.

Ezen esetről azonban az igazságügyministeriumhoz is haladéktala
nul jelentést tenni tartozik.
79. §.
A rabok kihágásai ellen az igazgató által alkalmazható fe
gyelmi fenyítékek a következők:
1. megintés,
2. dorgálás,
3. a kedvezmények elvonása,
4. a munkajutalom leszállitása vagy teljes megvonása,
5. a sétaidő leszállitása,
6. egyszerű és szigorított magánelzárás,
7. lábbilincs és karperecz,
8. kurtavas,
9. kényszeröltöny és lelánczolás.
80. §.
Ezen fegyelmi fenyítékek végrehajtásának módjára nézve
irányadásul a következő utasítások adatnak :
A megintés atyai hangon történik, és a fegyelmi jegyző
könyvbe fel nem vétetik; a dorgálás ellenben és a többi fenyítékek
a szigor jellegével bírnak, és az e czélra tartandó külön fegyelmi
jegyzőkönyvbe pontosan beíratnak.
A kedvezmények elvonása nemcsak a tulajdonképeni ked
vezményekre, de a levélirás és látogatás elfogadásának korláto
zására, sőt az előbbiek teljes eltiltására is, kiterjedhet.
A munkajutalom leszállítása fokozatosan az első osztályból
a másodikba, s innen a harmadikba történik. Ez a kihágás nagysá
gához képest hosszabb vagy rövidebb időre, de legfölebb kilencz
hónapra történhetik.
A naponkénti két órai sétaidő, harmadnaponkénti félbesza
kítással, félévi tartamra egy órára szállítható le.
A magánelzárás két hóra terjedhet, és súlyosítható:
a) két hétig az élelemben való megszorítással, ami az étlap
szerinti kenyér-és ételilletmény egyharmadának elvonásából áll;
b) az ágyneműnek egy hóig tartó elvételével, azonban téli
hónapokban a pokrócz meghagyandó;
c) két héten át munkaelvonással;
d) hetenkint két egymástól elválasztott napon, vagy egy
mást követő tíz napon, zárka-elsötétitéssel (sötétfogság).
Fegyelmi magánelzárás alatt a rab imakönyvön, s ha tan
köteles, még az iskolai tankönyveken kívül egyéb olvasmányt nem
kaphat.
A lábbilincs határozatlan időig, a karperecz pedig két hé
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tig alkalmazható; mindkettőnek csak a biztonság veszélyeztetése
esetében és ellenszegülésnél vagy fenyegetődzésnél van helye.
A kurtavas, naponkint négy órai tartam mellett, egy hétig
tarthat, s a láb- és kézfejek összebilincseléséből á ll; éjjel nem al
kalmazható.
A kényszer-öltöny és lelánczolás csak bősz indulatuaknál és
dühöngőknél alkalmazható addig, a míg megfékeztetnek.
Azon rabok irányában, kik már előbb börtönnel vagy fegyházzal büntetve voltak, a magánelzárás fönebbi tartama ennek fe
lével fokozható,
A fegyelmi magánelzárásban levő rabok napi sétájukat
egyes sétaudvarokban végezik.
81. §.

A fegyelmi fenyíték végrehajtása csak az igazgató, vagy
távollétében helyettese, által kimondott határozat alapján történ
hetik; köteles azonban ő annak kimondása előtt meggyőződést sze
rezni arról: vájjon az illető rab a terhére rótt kihágást valóban el
követte e ?
A szükségés nyomozások az igazgató, vagy megbízásából
az első tiszt által tétetnek, ki is azoknak eredményét s a kimondott
büntetést a fegyelmi jegyzékbe vezetni köteleztetik.
Oly büntetés kimondása előtt, mely a rabnak egészségére
ártalmas befolyással lehetne, a börtönorvos véleménye mind a
büntetés alkalmazására átalában, mind annak tartamára nézve ki
kérendő.
82. §.

A fegyelmi fenyíték hátrányos következményei kilencz hó
nap alatt szűnnek meg, amidőn az egyén ismét azon házi és törvényes
előnyökbe léphet, melyek a jóviseletüeknek vannak föntartva.
83. §.
A rabok
átkisérése.

A börtönbüntetés kitöltése előtt a rab, az igazságiigyministerium különös engedélye nélkül sem el nem bocsátható, sem más
hatóságnak mint kir. bíróságnak ki nem szolgáltatható.
Ha valamely kir. biróság kívánná a rab előállitását: úgy a
börtönigazgatóság a bírósági megkeresés alapján az illető rabot
saját őrszemélyzete által — s ha szökéstől lehetne tartani, bilincs
ben — elkisérteti, s ugyanazt, ha ottléte három napnál több időt
nem igényel, vissza is kisérteti; ellenkező esetben a megkereső b í
róság mellett működő kir. ügyész tartozik a rabot visszakisértetni, aki a rab ideiglenes elhelyezéséről is gondoskodik.

84. §.
A büntetési idő három utólsó napjának valamelyikén a ki
szabadulandó rab az illető lelkész elé állíttatik, s ettől jövő életére
nézve komoly intést és tanítást n yer; végül rabságának utolsó nap
ján hasonló czélból az igazgatóhoz, innen pedig az ellenőrhöz ve
zettetik, ahol mindaz, ami tőle a börtönbe terültekor elvétetett és
őrizet alatt tartatott, úgyszintén munkabére a 40. §-ban meghatá
rozott módon neki átadatik.

A rabok
elbocsá
tása.

85. §.
A rab börtönbüntetésének kiállása után, amennyiben az 59.
§-ban említett körülmény nem forogna főn, a következő napon
reggel, ha pedig kegyelmet nyert, azonnal szabadon bocsátandó.
A szabadulás előtt egy hóval, kegyelmezés esetében pedig
az elbocsátással egyidejűleg, az értesítő-jegyzék másolata, az egyén
erkölcsi állajmtára vonatkozó véleménynyel kiegészitve, azon köz
ségi előjáróságnak megküldendő, melynek területén a szabaduló
letelepedni szándékozik.
Arról, hogy a büntetés végrehajtása befejeztetett, azon bíró
ság is értesítendő, mely a rabot első folyamodásilag Ítélte el.
86. §.

Az elbocsátandó rabok útlevéllel láttatnak el, melyben megíratik nevük, életkoruk, vallásuk, személyleirásuk, illetőségi helyük,
a község vagy város, ahová utazni szándékoznak; ezen útlevéllel
azután szabadon bocsáttatnak.
Azon rab azonban, aki javulásának elégséges jeleit nem
adta, s a vagyon vagy életbiztonságra veszélyes, hazatolonczozás vé
gett a közigazgatási hatóságnak, — az országból való kiutasításra
Ítélt külföldiek pedig (bűnt., tk. 64. §.), kikisértetés végett a legkö
zelebbi kir. ügyészségnek adatnak át, amely továbbszállításukról
gondoskodik.
Kívánatra a szabadulónak, a börtön-iskolában és az általa
elsajátított iparágban szerzett ismeretekről valamint erkölcsi visele
téről is, bizonyítvány állítandó ki.
A büntetés kitöltéséről igazolvány adatik.
87. §.
Mihelyt a kiszabaduló saját ruháját s egyéb tulajdonát
kezéhez kapta, a többi rabok közé nem bocsátandó.

88.

§.

A föltételes szabadságra bocsátás módozatait külön rende
let szabályozza.

Föltéte*
les sza
badság.
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«9. §.
F őfel
ügyelet
gyakor
lása.

Az igazságügyminister a kerületi börtönök állapotáról
évenként kikíildendö biztosa által szerez tudomást; a biztos a bör
tönbüntetés végrehajtását gondosan megvizsgálja, a rabok fon
tosabb kérelmét és panaszát meghallgatja, s eljárásának ered
ményéről s tapasztalatairól jelentést tesz, mely az igazságügyministerium részéről esetleg másolatban az igazgatóval közöltetik.
Budapesten, 1880. augusztus 9-én.

Dr. Pauler Tivadar
igazságügyminister.
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1. FEJEZET.

Átalános szabályok.
1. §•
Az orsz. fegyintézetek, kér. börtönök és államfogházak kivé
telével mindazon letartóztatási helyek, melyek a kir. bíróságok ál
tal személyes szabadságuktól megfosztott egyének őrizetére, vagy
büntetésüknek első sorban való foganatosítására szolgálnak: oghá
zaknaku neveztetnek.

2

.

El neve
zés.

§■

A fogházak
törv
én
yszlá
ekva gy járásiak a szerint, amint a
kir. tövényszékek vagy a kir. járásbíróságok által letartóztatni ren
delt egyének
ren
d
szitbefogadására szolgálnak.
A czélszerű fogházat nélkülöző járásbíróságoktól az egy h ó 
nál hosszabb tartamú szabadságvesztés-büntetésre elitéit egyének
rendszerint az illető törvényszék fogházába szállitandók be.
Ha a törvényszéki fogház helyiségei valamennyi letartózta
tottnak czélszerű befogadására nem elegendők vagy részben nem
alkalmasak: a kellőleg el nem helyezhető foglyok más törvény
szék fogházába helyezendők át.
B. §•
Feladat

A fogházakban őriztetnek:
1. az előleges letartóztatás-, vagy
i

2. vizsgálati fogságba helyezett egyének; továbbá
3. a fogságbüntetésre elitéltek addig, míg ezen büntetésük
le nem telik ; s végre
4. az államfogház-, börtön- vagy fegyház-büntetésre Ítéltek
addig, míg az ellenük hozott ítélet jogerőre nem emelkedik, vagy
más okból rendeltetésük helyére nem szállíttathatnak.
4. §.
A letarA fogházakba rendszerint csak kir. birósági ítélet, határozat,
tóztatás rendelet, meghagyás vagy megkeresés alapján lehet valakit beföltételei
ről és mó- fogadni.
dozatairól.

Ha sürgős esetekben, a kir. ügyészség rendelete, vagy közbiztonsági és más arra jogosult közegek megkeresése folytán véte
tik fel valaki a fogház-helyiségekbe
letartóztatás végett:
arról a fogház felügyelőtiszt (járásbíróságnál az, ki a fogházra köz
vetlenül felügyel,) a bírósághoz, s ha nem a kir.ügyész rendelete
folytán vétetett fel, ahhoz is haladéktalanul jelentést tesz. Az ezen
letartóztatást helybenhagyó vagy megszüntető birói határozat, a
letartóztatástól számítandó 48 óra alatt, a fogház felügyelővel s en
nek utján egyszersmind a letartóztatottal is tudatandó. Ezért lígy
a kir. ügyész, valamint a kir. bii’óság vezetője felelősek. (180. §.).

6.

§.

Ha egyszerre több bűntárs vitetik be, azokat a fogházfel
ügyelő (180. §.) nem egy csoportban, hanem egymástól elkülönít
ve állíttatja szemrevétel és bejegyzés végett maga elé, s intézke
dik, hogy az egyidejűleg beszállított bűntársak, az alatt is, míg el
záratnának, egymással ne közlekedhessenek.
7. §■
A vádlott, letartóztatása s elzárása kellő elővigyázattal, hogy
meg ne szökjék, de egyszersmind becsületének és személyének le^yii'aii
kíméletben tartásával foganatosíttassák. Ugyanez tartassák
követendő szem előtt minden más elzárt irányában akkor is, ha a fogoly vagy
bánás- ndt> egy fogházból a másikba vagy kerületi börtönbe, vagy végre
módról, valamely országos fegyintézetbe szállittatik. Különösen kímélettel
kell az eddig feddetlen egyénnel bánni. Csak akkor lehet a letar
tóztatandó egyén irányában erőszakot, használni: ha az ellenáll
vagy szökni akar.
A letar-

tóztatot-

8. §•
Mindenik fogoly az e czélra alkalmazott őrszemélyzet által
folytonos felügyelet alatt tartandó.

Az őrködést a férfi letartóztatottak felett a foghiízi őrök, a
letartóztatott nők felett pedig lehetőleg felügyelőnők teljesitik.
9. §.
Minden
tandó meg.

fogoly rendszerint harmadik személyben

szólí

10 . §.

Azon hivatalos személy, aki valamely befogott vagy elitéit A letar'
egyénnek letartóztatását vagy büntetését törvénytelen sanyargatásokkal súlyosbítja: a mennyiben e tette bűnvádi eljárás tárgyát vénytclen
nem képezi, fegyelmi utón vonandó feleletre.
sanyargatásáról s
azoknak
’

magán-

Egy hivatalos személynek sem lehet valamely fogolylyal czélokra
magán összeköttetésbe lépni, attól valamit elfogadni, azt magán
czéljaira igénybe venni; sem pedig attól annak magán czéljairavo
natkozó valamely megbízatást további gondoskodás végett elvál
lalni, — hanemha ez nyilván a házi rendhez tartoznék, vagy a kir.
ügyész világos beleegyezésével történnék.
12. §.
Az elölegesen s a fenyítö vizsgálat végett letartóztatottak Az elzáraz elítéltektől mindenkor elkülönítendők.
tak elktiA mi az elölegesen letartóztatottakat és vizsgálati foglyokat rfíl s osz_
illeti: a mennyire lehetséges, ezen letartóztatottak mindegyike tályozásákiilön zárva tartandó. Hol ez, elegendő s alkalmas helyiségek hiá- ról.
nyában, egyelőre foganatosítható nem volna: gondoskodni kell
arról, hogy legalább az ugyanazon vétség vagy bűntett elköveté
sében való részvéttel vádolt személyek egymástól egészen elkülö
nítve tartassanak.
A férfiak a nőktől, mind az elölegesen letartóztatottakat és
vizsgálati foglyokat, mind pedig az elitélteket illetőleg, mindenkor
föltétlenül teljesen elkülönítendők.
Ott, hol a helyi viszonyok megengedik, további elkülöní
tések is eszközöltethetnek, tekintettel az életkorra, a letartóztatott
nak fogsága ideje alatti és korábbi erkölcsi viseletére, műveltségi
állapotára, társadalmi állására s az elkövetett vétség vagy bűntett
minőségére.
Az eszközlött elkülönítések nem csak a külön hálótermek
ben, hanem a munka s a szabad légen való mozgás ideje alatt is,
a mennyire csak lehet, következetesen foganatosítandók.
1*
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13.

§.

Nem engedhető meg, hogy a fogoly házastársa és gyermekei,
e]]en arra törvényes ok fenn nem forog, a fogolylyal együtt
1tartozód* fogságba tétessenek, még akkor sem, ha ők ezt maguk kívánnák
együtt és kérnék (55. §.).H a a fogoly gyermekeinek kora, testalkata vagy
nem tar- egyéb viszonyai, ezekre nézve különös gondoskodást tennének
tathatnak, szükségessé: a bíróság e végre vagy közvetlenül, vagy a polgári
bíróság vagy a politikai hatóság utján köteles a kellő intézkedéseket
megtenni, s e czélból a rokonokat, az illető községet, vagy valamely
jótékony intézetet igénybe venni.
Az elzárt-

tál

a r t a t -

14.

§.

Az elzárA fogolylyal egyedül, azaz négy szem között, rendszerint
vaió^köz csak a törvényszéki elnök vagy helyettese, a kir. ügyész vagy helekedés tyettese, a vizsgáló biró, a fogliázfelügyelö (180. §.), a íbgház-örmesk o r lá t o z á - tér s az őrszemélyzetnek kirendelt tagjai érintkezhetnek. Annak elzásáról. határozása, hogy a védő védenczével tanú nélkül beszélhet-e? eset
ről esetre a bíróságnak van fentartva (181. §.),m ely azonban e felett
csak a kir. ügyész meghallgatása mellett határozhat; (a kir. járás
bíróságok hatásköréhez utalt vétségekés kihágások eseteire e tekin
tetben a
1. M. E. számú rendelet 38. 8-a intézkedik.).

15.

§.

Idegen, a még el nem Ítélt fogolylyal, csak a vizsgáló bíró
nak és a kir. ügyésznek vagy meghatalmazottjának engedélye, —
elitéit fogolylyal pedig, csak az utóbbinak, (mindkét esetben, a tör
vényszék székhelyén kívüli járásbíróságnál a járásbirónak) enge
délye mellett közlekedhetik.
16. §.
Azon idegenek is, kik állásukból vagy hivatásukból folyó
közelebbi érdekből kívánják a fogház megtekintését: oda csak a
kir. ügyész vagy helyettesének különös engedésével bocsáttathat
nak be, hol a kir. ügyész vagy az általa kirendelt valamely más
hivatalnok által vezettetnek. A fennálló házi rendet az ily látogatók
is figyelemben tartani tartoznak.
17. §.
Ittas állapotban senki sem bocsátható a fogház-épületbe.
18. §.
Egyátalában nem engedhető meg a letartóztatottakkal
való közlekedés azoknak: a kik felől tudva van, hogy valamely
becstelenitő bűntettért már büntetve valának; továbbá azoknak,
akik mint szabadszemélyek (kéjhölgyek), keritők s bordélyházak
tulajdonosai ismeretesek, kivévén, ha ezek közül az illető: atyja,

anyja, fia vagy leánya, férje, hitvese, fivére, vagy nővére volna a
fogolynak.
Egyebekben az elzártak meglátogatására s azok levelezé
sére vonatkozólag az alább következő: 122— 124. 161.162.175.
§§-ban foglalt szabályok tartandók szem előtt.
19. §.
A szabadságvesztés-büntetés, a jogerőre emelkedett bírói A bunte"
ítélet kihirdetése után — kivéve, ha a bíróság annak megkezdéséretcs <0,yt0
halasztást engedélyezett, — minden további haladék és minden rój
megszakítás nélkül végrehajtandó.
20.

§.

A fogház helyiségek berendezésénél lehetőség szerint arraA fogház
kell ügyelni, hogy elegendő számú s térfogatú fogdák legyenek a h®!y,se'.
a letartóztatottak befogadására, hogy a közös hálótermeken
illetőleg munkatermeken kívül, néhány magánzárka, s ezek között keiiékeia fegyelmileg fenyítettek számára egy-két sötét zárka is álljon ren- rőt.
delkezésre; hogy a betegek számára kórházul külön szobák rendeztessenek be, s halottaskamra is állíttassák fel. Továbbá, ha esz
közölhető, legyen az épületben a fogházfelügyelőnek egy hivatalos
szobája, fogadó szoba, őrtanya, a foglyok részére fürdőszoba, mosó
konyha ; a fogház leltári tárgyai tartására, valamint a letartózta
tottaktól elvett tárgyak megőrzésére is egy külön kamra; kemenczével felszerelt külön helyiség a tisztátlan foglyok s ezek ruháinak
a férgektől való megtisztítása végett; a padlás pedig ruliaszáritásra alkalmaztassák. Végül szükséges, hogy a fogház egy vagy
több oly udvarral rendelkezzék, hol a letartóztatottak a szabad leve
gőn testi mozgást végezhetnek, — s ezen zárt udvarok kerítése, ha
t. i. épületekkel nincsenek körülvéve, a biztonságnak megfelelő
magas és minden nyílástól vagy oly hasadéktól, melyen át közle
kedni vagy ki- s betekinteni lehetne, teljesen ment legyen.

21.

§.

Ha a fogház a törvényszéki vagy járásbirósági épülettel,
vagy más nyilvános használatra rendelt helyiségekkel, közvetlen
kapcsolatban áll: hacsak lehetséges, oly intézkedés teendő, hogy a
fogház-helyiségek amazoktól lígy elkülöníttessenek, hogy mind
egyikhez más bejárat szolgáljon.
22.

§.

A fogház egyes helyiségei tekintetében megyjegyeztetik,
hogy azok a biztonságnak és a fogoly egészségének lehetőleg meg
felelők legyenek. Az egyes szobák oly térfogattal bírjanak, hogy
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azokban mindenik letartóztatottra legalább 20 köbméter levegő jus
son. Hol a falak nem elég vastagok vagy az egészség ártalmára
nedvesek: beledről hydraulikus mészszel vakolandók be, és vastag
deszkákkal béllelendők ki. A mennyiben a lég újítása más, czélszerííbb módon nem történik, mindenik szoba fenn az ablak felett,
vagy ennek felső részén, egy szelelő-lyukkal vagy csővel láttassék
el. Az ablakok erős keresztvasakkal úgy alkalmaztassanak, liogy
azok elég világosságot bocsássanak be, de azokon se ki-, se belátni
s közlekedni ne lehessen. Az ajtók vas pántokkal és kívülről erős
kettős zárral látandók el. Az ajtó közepén 1 5 - 2 0 centimeternyi négy
szögéi nyilás vágandó, mely kívülről felnyitható és becsukható le
gyen, ez arra szolgálván, hogy friss lég bocsáttathassák be, és az
őr bármikor betekinthessen. A mennyiben a fogdák melegítésére
más czélszerííbb fíitésmód nincsen alkalkalmazásban: a használat
ban levő kemenezék belől, valamint a kémények is vasrudakkal
biztositandók; a fűtésre szolgáló külső nyilás pedig gondosan zárva
tartandó. A világítás a helyi viszonyok szerint oly módon és oly
mérvben eszközlendő, hogy az a biztonság czéljának megfeleljen. Az
egyes fogdák s hálótermek folyó számokkal látandók el, s e számok
az ajtókon megjelölendők.
23. §.
A fogház-épületek jókarban tartása végett, azokon a szüksé
ges javítások évenkint eszközöltessenek, s a belső helyiségek és fo
lyosók is évenkint legalább egyszer kimeszeltessenek. Nemkülönben
a fogházak minden helyiségében példás tisztaságnak kell uralkodni.
Nemcsak maguk a fogdák, de a folyosók s lépcsők is stb. napon
kint tisztítandók. A fogdák napjában többször is szellőztetendők,
és pallóik, valahányszor a kellő tisztaság megkivánja, súrolandók.
24. §.
A fütendő helyiségek hőmérsékletének fentartására nézve
az orvos útmutatásai irányadók.
25. §.
Az ártalmas kigőzölgésíi üriték-csebrek helyett, ha azok kel
lőleg elzárható fülkékben nem tartathatnak, szagtalan íiritékedények
szerzendők be.
26. §.
Az elzár
tak tisz
tálkodá
sáról, ru
házatáról
és házi
eszközei
ről.

Kellő gond fordítandó a foglyok testi és ruházati tisztasá
gára is. Reggel felkeléskor: arezukat, füleiket s kezeiket tisztára
mosni, s hajukat fésűvel rendbehozni tartoznak. A poros munkával
foglalkozó foglyok arezukat s kezeiket lefekvés előtt is mossák meg.
A foglyok kötelezendők minden két hétben mellük, karjaik s lábaik
megmosására is. A nyári évszakban a körülményekhez képest, lég-

alább minden hónapban egyszer hideg, a többi évszakokban pedig
legalább negyedévenkint meleg vizben fürödni tartoznak. A betegek
fürdéséről az orvos belátása szerint rendelkezik. A fürdésre és na
gyobb mosdásra külön szoba (20. §.) rendezendő be.
27. §.
A kellő tisztaságot elhanyagoló férfi foglyok haja és szakálla
rövidre nyirható, illetőleg leborotválható.
A hajnyirás ez esetben minden két hóban, a borotválás pe
dig hetenkint ismétlendő.
28. §.
Mindenik fogolynak ágya fölé a hálóteremben egy kis tábla
fíiggesztetik, melyre az illető törzskönyvi száma iratik. Ugyancsak
a folyosón is minden háló-szoba ajtaja mellé egy fekete tábla akasztatik, melyre szintén a szobában elhelyezett foglyok törzskönyvi
és osztályazati száma jegyeztetik fel.
29. §.
Az előlegesen letartóztatott és vizsgálati foglyok, a járásbiróságok által elitéit és a járási fogházakban letartóztatva levő egyé
nek, valamint a törvényszéki fogházakban letartóztatottak közül is
mindazok, akik 2 évnél rövidebb tartamú fogságra vannak elitélve,
rendszerint (105. 106. 133. §§.) saját ruhájukban töltik fogságukat;
míg ellenben a két évnél hosszabb fogságbüntetésre, valamint a bör
tönre elitéltek, — ez utóbbiak minden kivétel nélkül, — fogolyru
hába öltöztetnek (171. §.), éspedig téli és nyári föveggel, ujjassal,
mellénynyel, nadrággal, továbbá bakancscsal, nyakravalóval, ing
gel, gatyával, kapczával, zsebkendővel, s illetőleg a nőfoglyok:
inggel, téli s nyári fejkötővel, téli s nyári felső s alsó szoknyával s
ujjassal, nyakkendővel, magas köténynyel, harisnyával, szintén ba
kancscsal és végül zsebkendővel láttatnak el.
30. §.
A foglyokra legalább minden héten, s kik poros és szenynyes munkával foglalkoznak, azokra gyakrabban is adandók tiszta
alsó ruhák. A zsebkendő, a kötény és törlőrongy is hetenkint vál
tandó. Minden zárka annyi törölközőkendővel látandó el, hogy leg
alább két egyénre hetenkint egy tiszta jusson. A beteg-szobákban
minden beteg használatára külön tiszta törölköző jár.
A foglyok ágyi szalmazsákjában és vánkosában is a szalma
félévenként újjal cseréltetik fel.
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Szükséges, hogy a takarózó pokrócz is gyakrabban kiporol tassék, s hogy az ágybéli lepedő és a vánkoshéj havonkint, s ha úgy
kívántatik, gyakrabban is tisztákkal váltassanak fel.
31. §.
Az egészséges foglyok fehérruhái, törülközői, ágylepedői és
vánkoshéjai, a betegekéitől mindenkor külön mosatandók, miután
előzőleg gőzben s illetőleg lugozás által kipároltattak.
32. §.
A foglyok maguk tartoznak ruháikat gondosan kijavítni, mire
nézve esetről-esetre, a napi rendben megállapított időben (156. §.)
nekik a foltozáshoz szükséges anyagok és eszközök kellő útmutatás
mellett átadatnak. Lábbeliök tisztán-tartásáról és gyakori megkenéséről is gondoskodni tartoznak.
33. §.
Minden egyes szobában a lehetőséghez képest legyen
minden egyes fogoly számára: a) egy nappal összehajtható vas
ágy, vagy tábori faágy, vagy pedig a falhoz erősített közönséges
fanyoszolya; b) egy, az ágy mellett a falhoz szegzett deszkapolcz,
két faszeggel ruhaakasztásra; c) két ételtartó tál, czinből vagy cse
répből ; d) egy evő kanál, czinből vagy fá b ól; e) egy pohár, kőből
vagy üvegből; f) egy fésű; g) egy törlőruha. Ezeken kívül legyen
a hálóteremben a foglyok számához képest: h) egy vagy több, he
lyéről mozdíthatlan asztal; i) minden fogoly számára egy az asztal
közelében a pallóhoz erősitett fa-szék, vagy ezek helyett mindenik
asztal hosszában kétfelől két leszögezett p ad ; k) viztartó-cseber;
1) mozsdó faedény; m) ruhakefe, csizmakefe, szappan és seprő. V é
gül legyen mindenik hálóteremben egy-két példány: újtestamentom, biblia-történet, imádságos és énekes könyv. Mindezen leltári
tárgyak gondos épentartásáért s kíméletes használatáért a foglyok
egyenkint és egyetemleg felelősek.3
4
34. §.
A fogház-felügyelő (180. §.) a fogház tulajdonát képező öszszes tárgyakról pontos leltári jegyzéket vezet; a foglyok haszná
latára kiadott ruhákat, házi eszközöket, könyveket hetenkint, — a
rövid idei használatra átadott tárgyakat, mint: borotvát, tükröt, ol
lót, árat, tűt, Írószereket stb. pedig vett használat után a fogházi őr
mester által azonnal számba véteti.
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35. §.
A fogházbeli élelem kiszolgáltatása az egészségesek és be
tegek részére külön-kiilön megállapított étlapok szerint történik.
Ezen élelemnek átalában egyszerűnek, egészségesnek, táp
lálónak és az évszakokhoz lehetőleg alkalmazottnak kell lenni.
A napi adag annyi legyen, hogy a letartóztatott éhséget ne
szenvedjen.
A főtt ételek készítési módjára nézve, lehetőleg tekintetbe
veendők azon vidék szokásai, hova a letartóztatottak legnagyobb
része tartozik. A mennyire lehet, a foglyok lietenkint legalább két
ízben legalább 10.5 dg. főtt vagy stílt húsban részesitendők. A foglyok
kenyere pedig korpátlan nehéz rozs-, vagy korpátlan kétszeres liszt
ből mindenkor jó l kisütve készíttessék, s a kiosztáskor legalább
egy napos és legfőlebb három napos sütésit legyen, s minden fo
goly rendes napi adagja a kiosztáskor legalább 56 dg. súlylyal
bírjon.
Azon vidékek fogházaiban, hol az életmód, a megszokás, az
égalji viszonyok, valamint azokban is, hol erősb munkákkal való
állandó foglalkozás folytán a foglyoknak testi erejük és munkaké
pességük fentartására több táplálékra van szükségük: a kir. fő
ügyész a kenyeret, valamint szükség esetén az ételeket is azokra
nézve, kik azt erősb testalkatuknál fogva vagy egészségi szempont
ból az orvos véleménye alapján igénylik, — nagyobb adagokban
állapíthatja meg.

Az elzár
ták élel
mezésé
ről.

36. §.

Az előbbi §-ban előszabott fogházi ételek, a börtönbünte
tésre elítélteknek kivétel
,n
élk
ü
i a fogházbüntetésre elítéltek
dig rendszerinti táplálékát képezik.
Ez utóbbiakra nézve kivételnek lehet helye:
1. ha a bírósági Ítélet megengedi, hogy önmagukat élelmez
hessék (bűnt. tk. 41. §.) ;
2. ha valamely kir. járásbíróság által ítéltettek el, éspedig
ez esetben büntetésüknek egész időtartama alatt;
3. a büntetésidő két utolsó harmadrészében, habár az Ítéle
tet valamely kir törvényszék hozta is, de ha az elitéit magát e ked
vezményre kiválóan jó viselet által érdemesíti.
A 2-ik és 3-ik pont alatt felemlítettek azonban e kedvez
ménytől fegyelmi fenyítékkép meg is foszthatók (Lásd 226. §.).
37. §.
A szeszes italok élvezete, úgyszintén a dohányzás és bagó
zás tiltva va n ; de kivételes kedvezménykép a különösen jó vise
letű foglyok lietenkint egyszer, — a rabok pedig, ugyané föltétel
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alatt minden két hétben egyszer, — úgyszintén 0 Felsége szüle
tése és Sz.-István király napján, egy-egy félliter borban részesithetők.
38. §.
A házi
Minden egyes, kivált népesebb fogház, a foglyok közliaszkönyvtár- nálatára szolgáló házi könyvtárral látandó el, a mely a) vallásos, b)
népszerű erkölcsnemesitő, javító és hasznosan mulattató, c) gazda
sági, ipar-műtani és háztartási, s végül d) iskolai tankönyveket
tartalmazhat a megfelelő nyelveken.
39. §.
Valamint a fogházra, úgy a börtönre elitéltek is, a mennyi
ben az előbbiekre nézve a bírósági Ítélet kivételt nem tesz (bűnt.
tk. 41. §.), — viszonyaiknak megfelelő munkára köteleztetnek, az
illető fogházban meghonosított munkanemek közül azonban, a
mennyiben a munkaviszonyok megengedik, szabadon választhatnak.
A magán elzárásban levő foglyok munkájukat ugyanott
teljesítik.
40. §.
A foglyokat a fogház területén kívül csupán közmunkával
és csak beleegyezésükkel lehet foglalkoztatni, mely esetben a fegy
házbüntetésre ítéltektől, valamint a szabadmunkásoktól is elktilönítendők (bűnt. tk. 37. és 40. §§.).
Közmunkának állami felügyelet alatt, az állam hasznára
végzendő munkálatok neveztetnek.
41. §.
A mennyire lehetséges, az elitéit foglyok ünnepnapokon,
vallásfelekezetek szerint, rendes lelkészek által istentiszteletben és
‘atásról vallás-erkölcsi tanításokban részesittetnek, s a körülményekhez ké
pest, közhasznú ismeretekben mint felnőttek oktattatnah, s esetleg
részükre, osztályonkint, közérdekű tárgyakról, népszerű előadás
ban felolvasások is tartathatnak (136. §.).
Az isten-

tisztelet-

42. §.
A fogházbüntetés tartania alatt áttérésnek egyik vallás
ról a másikra helye nincsen.
43. §.
A vizsgálati foglyok, úgy mint az elitéltek, időnkint és pe)e° ,élJe' dig a mennyiben a fogház szerkezete és egyéb körülmények megzeseud.
naponkint délelőtt és délután is legalább egy órára a

A szabad-

*
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fogház területén belül, szabad levegőre bocsátandók, s e részben
nagyobb figyelem azokra fordítandó, kikre nézve az orvos a szabad
lég élvezetét egészségi szempontból különösen ajánlja. E sétánál
azonban kiválólag arra kell ügyelni, hogy egy időben egy séta
helyre csak egy fogda-, vagy osztálybeliek bocsáttassanak ki, s
hogy a másokkal való közlekedésre, összebeszélésekre és szökési
kísérletekre legcsekélyebb alkalom se adathassák.
44. §.
A foglyok betegségük esetén gondos gyógyításban s beteg
állapotuknak megfelelő élelmezésben részesitendők. E czélból
miden nagyobb fogháznál a betegek számára kórházul külön he
lyiségek rendezendők be éspedig külön a vizsgálatiak, külön az
elitéltek, s külön a nők és külön a finemíiek számára. Ily kórházul
tágas, világos, s a mennyire lehet, a napkelet felé fekvő szobák
tartandók fenn, melyek berendezésénél a beteg személyek szük
ségleteire kellő figyelem fordítandó ugyan; de egyszersmind a
fogházak szerkezetére nézve a 22. §-ban előadott szabályok is szem
előtt tartandók.
45. §.
Míg a fogoly csak fennjáró beteg, s betegsége nem veszélyes,
nem ragadós, izgató nagy fájdalmakkal, éjjeli nyugtalanságokkal s
undorító tünetekkel, vagy a szemérem sérelmével nem jár: mind
addig a többiekkel együtt, a rendes íogház-helyiségekben tartható,
s könnyű munkával is ellátandó. De ellenkező esetekben, valamint
akkor is, mihelyt azt az orvos szükségesnek találja: a beteg az
egészségesektől elkülönítendő, s a fogház kórosztályába szállítandó,
hol a nagybetegek valamint a haldoklók ágyai elé is, ha nem
egyedül ápoltatnak a betegszobában, spanyolfalak állitandók fel.
46. §.
A betegeknek s betegszobáknak tisztántartása, e szobák
gyakori szellőztetése, a legpontosabban foganatositandó. E szobák
föltétlenül szagtalan üriték-edényekkel látandók el, s minden beteg
ágya mellé, ha úgy kívántatik, naponkint többször is kiürítendő
köpedények helyezendők.
E helyiségek rendszeres fertőzetlenitése el nem hanyagolandó.
47. §.
A kórházban mindenik beteg ágya fölé egy táblácska fíiggesztetik, melyre az illetőnek törzskönyvi száma, a kórházba történt
felvételének napja, betegségének latin neve, s a naponként megsza
bott beteg-étadag feliratik.

A betegekről
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48. §.
Az orvos a beteg gyógykezelése körül a részére kiadott uta
sítás szerint jár el.
O két könyvet vezet, u. m. 1) egy lajstromot az összes bete
gekről, melybe a beteg nevét, törzskönyvi számát, betegségének
minőségét, alioz képest a mint fenjáró vagy kórházi fekvőbeteg, a
betegség latin nevét, a betegség kezdetének s végének idejét és a
gyógykezelés eredményét, — 2) egy vénykönyvet, melybe a ren
delt orvosságokat jegyzi fel. Ezen felül a betegek élelmezési utal
ványába is az étadagok számát sajátkezüleg bejegyzi s azt aláírá
sával ellátja.
Az orvos szorosan felügyel arra, hogy a betegek az általa
rendelt orvosságokat valóban használják, s magukat az ő utasításai
hoz tartsák; valamint arra is, hogy a felügyelők s a betegápolók
kötelességeiket a betegek irányában lelkiismeretesen teljesítsék. A
betegápolók a kórházi ételekben egész adagokban részesülnek. De
kiterjed még az orvos gondja arra is, hogy a kórházból elbocsátot
tak vagy elhaltak ágyruhái azonnal tisztákkal váltassanak fel; a
ragályos betegekéi pedig az ő utasítása szerint fertőzetleníttessenek
vagy elégettessenek.
Az orvos egyébiránt minden jelentékenyebb utasításait, fontosb észrevételeit, jelentéseit és javaslatait stb. sajátkezüleg röviden
feljegyzi a fogházfelügyelő naplójába, a melyet ez mindenkor kellő
figyelemmel átolvasni, s a körülményekhez képest e jegyzeteket
vagy tudomásul venni, vagy azok alapján — a mennyiben az ő
beleegyezése is kívántatik, — határozni, vagy további intézkedést,
s esetleg a kir. ügyészhez a napló bemutatása mellett jelentést
tenni tartozik.
49. §.
Ha oly fogházban betegszik meg valamely fogoly, amely
kórosztálylyal nem rendelkezik, s ha e betegség az orvos által ko
moly betegségnek ismertetik fe l: ezen esetben az illető, ha őt sú
lyos bűnvád terheli, s különben is könnyen a vizsgálat meghiúsítá
sától vagy szökéstől lehetne tartani: a legközelebbi oly fogházba
szállítandó át, hol ily kóroda létezik, liahogy a szállítás a beteg éle
tének veszélyeztetésével nem jár.
De ha ezen áthelyezés tanácsosnak vagy eszközölhetőnek
egy vagy más tekintetből nem mutatkoznék: ekkor ezen beteg szá
mára egy arra alkalmas külön szoba rendezendő be, vagy bérlendő
ki, s az illető felgyógyulásáig vagy haláláig figyelmes ápolás és
gyógyítás mellett ott ép oly gondos őrizet alatt tartandó, mintha
fogházi kórodában feküdnék.
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50. §.
Ha azonban sem a vizsgálat meghiúsításától, sem szökéstől
tartani nem lehet, — a vétség is, melylyel az illető vádoltatik, vagy
amelyet az elitéit elkövetett, csekélyebb természetű, s különben az
illetőnek egyénisége is tekintetre érdemes: ligyaz, kezesség mellett,
ha ő vagy valamely hozzátartozója kívánja, családjához, rokonaihoz
vagy valamely más magánházhoz is ápolás végett, betegsége tarta
mára, míglen t. i. ismét fennjárhat, helyben kiadható, vagy a hely
beli közkórházban, vagy a szegények ápoldájában elhelyezhető.
51. §.
Ha pedig helyben vagy a közeli községben országos vagy
rendszeres községi kórház létezik, a czélszerű kórházi helyiséggel
nem rendelkező fogházban súlyosan megbetegedett, vagy ragályos
nyavalyába esett foglyok, valamint azok is, akik gyakori idősza
kokban előforduló nehéz nyavalyában szenvednek: ezen kórházba
vétetendők fel, e czélra elkülönített osztályba.
52. §.
Ha a súlyos betegségbe esett fogoly, a fogházi orvoson kívül,
még különös bizalmát biró más orvos tanácsát és segedelmét is
kívánná használni: akkor, ha az lehetséges, azon orvos is meghí
vandó a beteg állapota felett tartandó orvosi tanácskozásra. Ez
azonban mindenkor az illető letartóztatottnak vagy családjának
költségére történjék. Ugyan ily esetben megengedtetik az is, hogy
a letartóztatotthoz, ha úgy kívánná, a fogház rendes lelkészén kívül
más lelkész is meghivathassék.
53. §.
Ha pedig a súlyosan beteg fogoly családját vagy rokonait
óhajtaná lá tn i: a beteg ezen kívánsága is, ha a vizsgálat meghiúsí
tásától vagy máskülönben a büntetés kijátszásától tartani nem le
het, a mennyiben azt az idő és egyéb körülmények megengedik,
rendszerint teljesitendő.
A főbenjáró súlyos bűntettel terhelt vizsgálati foglyoknak
ezen kívánságuk azonban csak a legnagyobb elővigyázat mellett és
főleg csak az esetben teljesittethetik, ha az orvos a betegséget
csakugyan halálosnak vagy legalább a felgyógyuláshoz kétes re
ményt nyújtónak nyilvánitná.
54. §.
Ugyancsak a fönnebbi szabályok alkalmazandók a fogházba A
viselősen került és elzáratásuk ideje alatt szülő nőszemélyek irányában is.
ésVseisemőjérői.
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E czélra a kórházban külön helyiség rendezendő be, ha hely
ijén külön sziilház nem létezik; s mindaz eltávolitandó, mi a szü
léskor az anyának vagy a gyermeknek életét veszélyeztetné.
55. §.

Az anya gyermekágya és szoptatása idején, gyermekével
együtt, állapotának megfelelő ápolásban és tartásban részesítendő,
s a gyermeknek a szülöttek anyakönyvébe való törvényszerű bejegyeztetése végett, az illető vallás-felekezetbeli lelkésznél a kellő
intézkedések megteendők.
Míg a gyermeknek az anyai emlőre szüksége van s az anya
azt szoptathatja: mindaddig a csecsemő anyjánál hagyandó.
Ha az anya szoptatni nem volna képes, vagy nem akarna:
gondviselés végett a gyermek az atyának vagy az anya rokonainak,
mihelyt lehetséges, adassék á t ; ha pedig ilyenek nem találtatnának
vagy szegénységük miatt dajka fogadására s a gyermek tartására
tehetetlenek volnának: a gyermek, szoptatás és ápolás végett, a
fogház falain kívül, a rabtartási átalányból előlegezendő költségen,
késedelem nélkül kiadandó. Az ily gyermeknek tartási s ápolási
költségei a kir. belügyminisztérium felügyelete alatt álló lelenczalapnak terhére számítandók fel.
56. §.

Ha a nő teherbeejtése letartóztatásának idejére esik: a hiva
tal személyzetéhez tartozó teherbe ejtő valamint mindazok irányá
ban, kik cselekvőleges részvétük vagy mulasztásaik által arra al
kalmat szolgáltattak, szigorú fegyelmi vizsgálat indítandó, s arról
az igazságügyministeriumhoz jelentés teendő.
57. §.
Remény

Kivételes esetekben, oly elitéit beteg foglyok, kik testileg

telen bete már elgyengülve, a fogház kórágyain előre haladott tüdőgümősögek haza* désben, vérszegénységben, vagy görvélykórban, vagy más hasonló
bocsátásá
lassabban fejlődő nyavalyában nagy mértékben szenvednek, s az
ról.

alapos felülvizsgálatot tartott orvosi bizottság nyilatkozata szerint,
felgyógyulásukhoz mi x’emény sem köttetik, valamint azon szem
beteg foglyok is, kiket a fogház falai között látszervük elveszíté
sének komoly veszélye fenyeget, — egyéb tekintetre méltó körül
mények mellett, önmaguk vagy hozzá tartozóik kérelmére, az or
vos s a kir. ügyészség és főügyészség javaslata s az igazságügyministerium engedélye folytán, kezesség mellett ideiglenesen haza
bocsáttathatnak.
58. §.

'

A kir. ügyész azonban gondoskodni és arra ügyelni tartozik,
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hogy az eképen haza bocsátott foglyok rendőri felügyelet alá he
lyeztessenek, s egészségi állapotuk jobbra fordultával, szabadságbüntetésük hátra levő idejének kitöltése végett, a fogházba vissza
szállíttassanak ; ha pedig időközben elhalnának, a nyilvántartásból
kivétessenek, s ezen eset a ministeriumnak is feljelentessék.
59. §.
Ha valamely foglyon az elmebetegség jelei mutatkoznak, Az elnioannak ebbeli állapota, a szükséges elővigyázati szabályok alkal betevők
mazása mellett, szoros figyelemmel kisérendő, s ha e betegség csak ről.
ugyan félreismerhetlenül elmehábornak bizonyulna be, mindazon
esetekben, midőn annak gyógyulhatósága vagy gyógyíthatatlansága még nem állapitható meg, az illető egyén egészségének hely
reállítására ép oly gond fordítandó, mint más betegekére nézve.
60. §.
Ha a fogházi- vagy törvényszéki orvos megfigyelése biztos
eredményre nem vezetne: a vizsgálati fogolynak megfigyelési rend
szer alá vétel végett az orsz. tébolydába leendő felvétele iránt a kir.
ügyész a főügyész utján lépéseket teend. A szállítás és a téboly
dában való tartás költségeit illetőleg a 63. §. szabványa irányadó.
61. §.
Ha a törvényszéki vagy fogházi orvosnak alapos megfigye
lése folytán, a letartóztatott állapota valósággal elmebetegségnek
bizonyulna be, jól meg kell fontolni az orvosnak: ha vájjon a be
teg állapota olyan-e, hogy ennek további czélszerií ápolása a fog
házban lehetséges, sőt kívánatos, a mennyiben a lélekháborodások
néha oly tünetekben is jelentkeznek, melyek szerint a tébolyodás
a benső gonoszságot és gonosz éi’ziiletet még teljességgel nem
enyészteti el, midőn tehát a fogházi biztos őrizet előnyösebb a téboly
dái vagy ápoldabeli letartóztatásnál; vagy pedig szükségesnek mu
tatkozik annak azonnali elszállíttatása a tébolydába, mely esetben
a betegnek a tébolydába leendő fölvétele s illetőleg a fölvétel en
gedélyezésének előzetes kieszközlése iránt, a kir. főügyészség utján,
késedelem nélkül lépések teendők.
62 .

§.

Az országos tébolydába való fölvétel engedélye a kir. igazságügyministerium útján a kir. belügyministeriumnál eszközöl
tetik ki.
Minthogy a fennálló szabályok szerint, az országos téboly
dába rendszerint (60. §.) csak oly egyén vétethetik fel rendes ápo
lás és tartás végett, a ki felől a hatósági orvos hitelesen bizonyítja,
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hogy valóban elmebeteg, éspedig vagy oly elmebeteg, akinek
gyógyulásába kilátás van, vagy aki, habár gyógyíthatatlan, de a
közbiztonságra nézve tényleg veszélyes; ezekhez képest az illető
kir. ügyészség azon jelentéséhez, melyet a kérdéses elmebetegnek
valamely orsz. tébolydába leendő felvétele iránt teszen, a követ
kező okmányok melléklendők, úgymint: a) fogházi orvosnak hiva
talos bizonyítványa arról, hogy a tébolydába felveendő egyén va
lósággal elmebetegségben szenved; b) a fogházi orvosnak ezen bizonyitványához csatolt s a beteg állapotáról tüzetesen szerkesztett
kórrajza, melyben különösen kiemelendők: az elmebántalom neme,
a gyógyulásra való netaláni kilátás és azon körülmény: vájjon a
betegnek az orsz. tébolydába való elhelyezése közbiztonsági szem
pontból okvetlenül szükséges-e, s esetleges közveszélyessége mily
tettekben nyilvánul. Továbbá a tébolydái tápdijaknak — melyek
egyelőre naponkint 70 krral állapítják meg, — megtérítése czéljából, melléklendő: c) az elhelyezendőnek s illetőleg fizetésre kö
telezett rokonainak vagyoni állapotát kimutató hiteles okmány,
illetőleg telekkönyvi kivonat és az adókivetés alapjául szolgáló
birtok-ivek másolata, — esetleg pedig a szabályszerűen kiállított
és hatóságilag hitelesített szegénységi bizonyítvány.
63. §.
A tébolydába való szállítás és az ottani tartás költségei, (60.
§.), ha a fogoly vagyontalan, a rabtartási átalányból előlegez
te tnek.
64. §.
A fogolynak a tébolydában gyógykezelés alatt töltött ideje
büntetés-idejébe beszámíttatik.
65. §.
Ami az oly elmebeteg foglyot illeti, kinek gyógyithatlansága, minden kételyt kizáró módon orvosilag megállapíttatott, ezen
esetben az ily letartóztatott irányában, feltéve, hogy az biróilag is
jogérvényesen tébolyodottnak vagy eszelősnek nyilváníttatott, fenyitő eljárásnak s illetőleg fenyitő büntetésnek többé helye nem
lévén: annak végleges elbocsátása s illetőségi helyére vagy esetleg
valamely magán intézetbe vagy ápoldába leendő elszállíttatása vé
gett, az igazságügyministeriumhoz hivatalból jelentés teendő.
66.
A beteg
kiszabadulókról.

§.

A fogoly, azon esetben, ha büntetési idejének leteltekor oly
beteg, hogy a fogházból való távozása, az orvos véleménye szerint,
egészségi állapotára káros visszahatást gyakorolhatna, saját kivánsá-
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gára továbbra is a kórházban tartható; de ezen esetről a kir. fő
ügyésznek azonnal jelentés teendő.
67. §.
A ragályos betegségben szenvedők felgyógyulásukig a kór
házból nem bocsáttatnak el.
68. §.

Ha a beteg fogoly élete komoly veszélyben van, és ő ez A beteg
állapotában végrendeletet tenni, vagy házasságon kívül született végmtézgyermekeit házasság által törvényesítni akarná: a kir. íigyész(180. §.) ke^ sei"
köteles módot és segédkezet nyújtani ahhoz, hogy az illető vég
rendelet készítésére vagy házasságkötésre vonatkozó szándékát, a
kellő formák között végrehajthassa. Ily esetről azonban a kir. fő
ügyész rögtön értesítendő.
69 . §.

A végrendelet készítése, valamint a házassági szertartás
egész ideje alatt a kir. ügyész vagy helyettese állandóan jelen lenni,
s minden rendetlenség elhárításáról gondoskodni tartozik ; ő egy
szersmind értesíti az illető foglyot arról is, hogy megkészitendő
végrendelete tőle átvétetvén, szabadon boesáttatásaig vagy esetle
ges haláláig a kir. ügyészi irattárban fog lepecsételve őriztetni.
70. §.
Ha a fogoly a fogházban elhal, miután haláláról az orvos Az elkétségtelen jelek által meggyőződött, hullája a halottas-kamrába liunytak"
szállítandó; a hol pedig a fogháznak hallottas-kamrája vagy e czélra r
alkalmas helyisége nincsen: ott a helybeli községi előjáróság ke
resendő meg ily helyiség kimutatása végett.
Az elhunyt ingbe, és ha férfi, lábravalóba is öltöztetve, egy
szerű fakoporsóba tétetik, s miután a halottas-kamrában 48 óráig
kiterítve feküdt, haliogy az orvos egészségügyi rendészet szem
pontjából eltérő intézkedést nem kívánt, vallásos szertartás mellett,
a köztemetőben egyszerű módon eltakaríttatik, és sirhalma fake
reszttel vagy fejfával megjelöltetik.
71. §.
Az elhunythoz tartozók, ha közel laknak, a halálesetről
azonnal rövid utón értesitendők.
72. §.
Ha az elhunytnak rokonai vagy hitsorsosai a holttest ünnepélyesb eltakaríttatását kívánnák: ezt, a hulla kiadatása mellett,
o
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a kellő pldvigyázat s a fennálló közigazgatási rendeletek megtar
tásával meg kell engedni; ez esetben azonban a rabtartási alapot
semmi költség sem terhelheti.
73. §.
Egyébiránt az illetőnek elhunytáról, s annak netalán fenn
maradt s esetleg az örökösöknek kiadható (151. §.) keresménye s
egyéb értéke felöl is, hozzátartozói, a halotti bizonyítvány meg
küldése mellett, az illetékes hatóság utján hivatalosan értesíttetnek.
74. §
a bünteAz elitéit fogoly büntetése, ha büntetés-idejébe vizsgálati
tés-idö fogsága
is beszámíttatott, vizsgálati fogságba helyeztetésének
kozdete ésnapján, különben pedig azon napon veszi kezdetét, melyen előtte
uge' a jogérvényre emelkedett bírói ítélet kihirdettetett, és azon nap
reggelén végződik, mely a büntetésül kiszabott időszak utolsó napja
után következik.
75. §.
Ha a felsőbb bírósági ítéletekben a büntetés megkezdésé
nek ideje iránt világos határozat nem foglaltatik; de az alsóbirósági Ítélet az elitéit vagy hozzátai’tozói fölebbezése folytán az el
itéltnek javára változtatik m eg; vagy pedig az elitéit az első vagy
másodbirósági ítéletben belenyugodott, mindazonáltal a periratok
bármely más okból, például a vádló fölebbezése következtében,
terjesztettek fel a felsőbb bírósághoz : a végítélet kihirdetéséig közbeneső időben kiállott fogság a büntetés-időbe beszámítandó.
76. §.
A nap 24 órával, a hét 7 nappal, a hó s az év pedig a kö
zönséges naptár szerint számíttatik (bűnt. tk. 3. §.).
77. §.
Ha valamely elitéltnek honossági illetősége, midőn a fog
házba kerül, nem bizonyos: annak kinyomozása és megállapítása
,0*eg.k!l végett, még: az elitéit kiszabadulása előtt intézkedés teendő.
tudásáról.
0
0
A honossági ille-

78 §.
A letartóztatottnak, ha a fogházból szabadon eresztetik, elbocsátásáról igazoló levél adandó ki, s egyszersmind erről rendés annak szerint azon községnek, hová illetékes, s esetleg azon községnek is,
er® ei" a hol letelepedni szándékozik, előjárósága, illetőleg rendőrható
sága, értesítendő.
Az elbocsátás rendszerint a reggeli órákban foganatosítandó.
Az elho-

csátásról
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79. §.
Az elbocsátandó vagy egyszerű elbocsátó levéllel, vagy
kényszer-útlevéllel, melyben utazásának egész vonala eléje van
szabva, láttatik el. Kényszer-útlevéllel látandók el azok: kik a közbiztonságra nézve veszélyes egyéneknek tartatnak, s javulásuknak
letartóztatásuk alatt sem adták meggyőző jeleit; valamint azok is,
akik vagy az osztrák birodalmi tanácsban képviselt országok és
tartományok valamelyikébe valók, vagy pedig külföldi illetőségűek
lévén : az országból való kiutasíttatásuk itéletileg kimondatott.
Ezeknek az ország határszéléig való elkisértetésükre nézve,
az államrendőrség életbe léptéig, a szállítás iránt alább következő
szabályok elvei szerint (81— 98. §§.), a kir. ügyész intézkedik.
A kötött útlevéllel ellátott hazai illetőségű szabadulok a leg
közelebbi köztörvényhatósági (alispáni, szolgabirói vagy városi ka
pitányi, rendőri) hivatalnak adandók át, mely az útlevél láttamozása mellett, esetleg az illetők eltolonczozásáról is gondoskodik.
80. §.
Ila valamelyik letartóztatottnak a föltételezett gondos őrkö-A szökés
dés és pontos felvigyázat daczára is sikerülne megszökni: a kir.körü]i el“
ügyész (180. §.) által a szökési eset a legközelebbi közbiztonsági J o g 
hatóságokkal s közegekkel, a szökevény személyes leirása mellett,
annak üldözése és letartóztatása végett azonnal közlendő, s egy
szersmind az erre vonatkozó körözvény a magyar kir. belügyministeriumhoz is, a „Rendőri körözvény “-be leendő beiktatása végett,
a kir. igazságügyministerium utján beküldendő. Ez alkalommal a
szökés okai iránt szigorú vizsgálat indítandó, s annak eredménye,
a vizsgálati iratokkal együtt, a kir. főügyészszel tudomás s esetleg
további eljárás végett közlendő.
81. §.
A letartóztatottak rendszerint csak kocsin s illetőleg vaspá- Á ,etar"
lyán, és felettébb sürgős eseteket kivéve, kocsin egyedül a nappali t^ Zga^J’
órákban szállíthatók. Ha esetleg teljes biztonság mellett gyalog
szállíttatnak: az csak száraz időben és a nappali órákban tör
ténhetik.
82. §.
A többrendbeli birósági fogházakból egy irányban távolabb
szállitandók összpontositása s egyidőben szállítása, az olcsóbb szállitás és kevesebb fedezet czéljából, a kir. főügyész által elrendel
tethetik.
Ha a tömeges szállítás kocsin vagy vaspályán eszközöltetik,
erről az illető községi vagy köztörvényhatósági előjáróság az elő
fogatok kiállítása, s illetőleg a vasúti állomás főnöke, a külön sze2*
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mélyszállitó kocsi kirendelése végett, legalább 24 órával a szállít
mány útra indítása előtt értesítendő.
83. §.
A letartóztatottak szállítása mindig őrkiséret mellett történik.
84. §
H ogy elővigyázati és biztonsági szempontból mikor és med
dig alkalmazható a szállítandó irányában a bilincs: e részben az
1871-ik évi LII. t. czikk, s a bilincs alkalmazása tárgyában 1872.
január hó 26-án 2082. szám alatt külön kiadott igazságügyministeri
rendelet illető czikkelyei irányadók.
85. §.
A téli időben szállítandó foglyok, az uti'a, az időjárásnak
megfelelő ruházattal s ezenfelül pokróczokkal látandók el, m elye
ket a kisérő közegek, a foglyoknak a kitűzött helyre történt
szállítása után, magukkal visszavisznek. Ha ez a kisérő közegek
által nem eszközöltethetnék: az érintett ruhaneműknek biztos s az
államra nézve legkevesbbé költséges visszaküldéséről, az áthelye
zési kimutatás alapján, az illető fogházfelügyelőség, kér. börtön
vagy orsz. fegyintézeti igazgatóság gondoskodik.
86.

§.

A szállítandó fogoly az útra kenyérrel ellátandó. Am ennyi
ben ez minden esetben nem történhetnék meg, további intézkedésig:
a fogolynak útközben napi kenyerére legfölebb 12 kr; továbbá déli
meleg ételére 25 kr; éjjeli szállására 5 kr; s a téli hónapokban
világításra és szállása fűtésére 8 k r : s igy összesen 50 kr. számít
ható fel.
87. §.
Az útközben komolyan megbetegedett fogoly a legköze
lebb eső kir. bíróság fogházába szállítandó be, hol orvosilag meg
vizsgáltatván, ha tovább utazása egészségi állapotára nézve veszé
lyesnek nyilváníttatnék, ott gondos ápolás mellett mindaddig a
kórházban (43. 48. 49. 50. §§.) tartatik, míg egészségi állapotának
veszélyeztetése nélkül rendeltetése helyére szállíttathatik.
88. § .

Ha a szállitandók kisérésére fogház-őrök alkalmaztatnak: e
czélra azok közül mindenkor a legmegbízhatóbb és legjózanabb
egyének szemelendők ki, a kik a szállitandókkal való emberies bá
násmódra, de egyszei’smind az azok felett való gondos őrködésre,
szakadatlan éberségre is mindannyiszor figyelmeztetendők. Figyel-
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meztetendök továbbá arra, hogy útközben sehol a foglyok mások
kal egyátalában nem érintkezhetnek, s hogy nekik maguknak is a
foglyokkal való barátkozás, különösen az azokkal együttes korcsmázás, a legszigorúbb fegyelmi büntetés terhe alatt tilos.
89. §.
További intézkedésig egy közörnek napdijául 70 kr., egy
fogház-őrmesternek, mint őrvezető altisztnek pedig 1 frt állapíttatik meg; őrvezető altiszt (pandúr-őrmester, csendőr-őrmester)
azonban csak nagyobb szállításoknál vagy a szállitandóknak kü
lönösen veszélyes minősége esetén alkalmazandó.
90. §.
Ha valamely kir. ügyészség, őreinek csekély számánál, a
szállítási hely távolságánál, vagy egyéb körülményeknél fogva,
nem volna azon helyzetben, hogy a szállítandó foglyokat saját fog
házi őrei által kisértesse: ezen esetben az illető köztörvényhatósági
előjáróság pandúrok (mint rendőri közegek) kirendelése végett meg
keresendő. Az ily fogoly-szállitásnál azonban lovas pandúrok igény
be nem vétethetnek. A pandúrokat mindazon esetekben, midőn a
birósági fogházakból más bírósági fogházba, kér. börtönbe vagy
kir. orsz. fegyintézetbe szállítandó rabok kisérésére vétetnek igény
be : tekintet nélkül az út távolságára, a fogházőrökre nézve fönnebb
(89. §.) megállapított napdijak illetik.
Ha pedig fogoly-kiséretre sem elegendő számú fogházi
őrök sem pandúrok nem állnak rendelkezésre: ezen esetben a lég*
közelebb állomásozó sorhadi katonaság parancsnoksága keresendő
meg a kivántató fedezet kirendelése végett.
91. §.
Az ország erdélyi részében a szállítandó letartóztatottak kisé
résére a kir. csendőrség mint eddig, úgy ezentúl is igénybevehető.
A csendőrség a szállítást, ha az a vasúti vonalon kívül esik: kivé
telesen csendőr-állomásról csendőr-állomásra is eszközölheti. De
ha a szállítás vaspályán történik: ezen rendőri közegek is egyfoly
tában tartoznak azt teljesíteni, még akkor is, ha azon hely, hová a
szállítás intéztetik, Magyarországnak az erdélyi részeken kívül
fekvő valamely távolabbi pontjára esik.
A fogolyszállitó csendőrség is a fogházi őrség részére fön
nebb (89. §.) megállapított napidijakban részesíttetik.
92. §.
Netaláni félreértések megelőzése czéljából megjegyeztetik,
hogy a bűnvizsgálat folyama alatt a kir. biróság vagy ügyészség
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megkeresése következtében teljesitett üldözés, elfogás, bíróság elé
állítás, a fogházba való kisérés s minden ily rendőri természetű
szolgálat, a pandúrok s illetőleg az erdélyi csendőrök, mint ez idő
szerinti rendőri közegek által, az 1869-ik évi IV. t. czikk 23. §-a
értelmében, szolgálati állásukból folyólag hivatalból teljesitendők,
s az ily szolgálatok külön napidijazásnak tárgyát nem képezik. Az
indokolt fuvar vagy szállítási dij azonban ily esetekben is fel
számítható.
93. §.
A szállítási költségek rendszerint azon kir. ügyészség rabtartási pénzkészletéből fedezendők, melynek börtönéből a szállítás
eszközöltetik.
94. §.
A kiséréssel megbízott őrnek, vagy őrszemélyzet vezetőjé
nek, úti előlegül annyi pénz kézbesittetik, számadási kötelezettség
terhe alatt, s úti naplójegyzék mellett, melyen az átadott s a kiadott
összegek is nyugtázva kimutattatnak: a mennyi útközben az őrsze
mélyzet napdijaira, a foglyok szállítására (előfogatokon vagy vas
pályán), azok élelmezésére, s elszállásolására elégségesnek mu
tatkozik.
Ha netalán mégis ezen összeg, valamely véletlenül közbejött
rendkívüli eset által okozott több kiadás folytán, útközben elég
telennek tűnnék fel, hogy a szállítás fen ne akadjon: ily kivételes
esetben mindenik kir. ügyész (180. §.) köteleztetik, az előmutatott
napló alapján, s az abban teendő feljegyzés mellett, az őrvezetőnek
a szállitó kir. ügyészség által utólag megtérítendő oly összeget
előlegezni, a mennyi még a szállítási kiadások fedezésére szüksé
gesnek látszik.
95. §.
Ha a szállítás hosszabb útra terjed: a kísérettel megbízott
őr vagy őrszemélyzet vezetője, menetrenddel látandó el.

96. §.
Ha kivételesen a fogolyszállitás, a kisérő őrszemélyzet vál
takozása mellett, állomásról állomásra történik : ekkor a foglyokkal,
az azokra vonatkozó okmányokkal, az áthelyezési kimutatással s a
menetrenddel együtt, az úti napló s az úti pénz is, a visszautazásra
szükséges összeg kivételével, a foglyokat tovább kisérő őrszemély
zet vezetőjének átadatik, s az átadás és átvétel az úti naplón, az át
adó és átvevő nevének sajátkezű aláirása mellett, följegyeztetik.
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97. §.
A foglyokat rendeltetésük helyére szállitó őrkiséret vezetője
tartozik az úti naplót, az úti előleg netaláni maradványával, a me
netrenddel s a fogolykisérés alkalmával felmerült költségekről és
napidijakról szóló számlával együtt, a szállítás teljesítésétől számí
tott 14 nap alatt az illető kir. ügyészhez juttatni. Az ezen határidő
alatt he nem mutatott napló elévültnek tekintetik, s az adott napdij-előleg visszatérítendő.
Ha a kisérő őrszemélyzet állomásról állomásra váltakozik:
a foglyokat rendeltetésük helyére beszállító őrkiséret vezetője, a
fönnebb érintett okmányokat, a felmerült költségekről és napdí
jakról szóló számlával együtt, a foglyokat átvevő fogház-felügyelő
ségnek, kér. börtön- vagy fegyintézeti igazgatóságnak adja át, mely
a számadást azonnal átvizsgálván, s a netaláni pénzmaradványt átvevén: azokat 14 nap alatt azon kir. ügyészséghez juttatja, mely a
szállítást megindította.
98. §.
A börtön-vagy fegyház-btintetésre ítélt egyének ez idő szerint A l0S'
a váczi, vagy lipótvári, vagy a nagyenyedi kerületi börtönök, illetőleg az illavai, mária-nostrai, munkácsi és szamosujvári orsz. fegy- tönök_
intézetek egyikébe lévén szállitandók: e czélból a jogerőre emelkeorsz.
dett ítélet foganatosításától számítandó nyolcznap alatt a kir. ügyész fegyintéaz igazságügyministeriumhoz jelentést tenni tartozik. E jelentéshez zenekbe
melléklendő a szállítandó foglyoknak a törzskönyv alapján pontosan
kitöltött s a kir. ügyész által aláirt értesítő-jegyzéke, a jogerőre emel
kedett ítéletnek, — illetőleg közbevetett felebbezés esetében —
a felebbviteli biróságok által hozott Ítéleteknek s ezek indokainak
másolata (Fiúméból hiteles magyar fordítása), továbbá a meny
nyiben az ítélet kihirdetését s illetőleg jogerőre emelkedését tanúsító
záradék az Ítéletre vezetve nem volna, a kihirdetésről felvett
jegyzőkönyvnek másolata is, s végül a fogházi orvosnak a fogoly
azon időbeli egészségi állapotára vonatkozó bizonyítványa, a
mit egyébiránt az orvos az értesítő-jegyzék megfelelő rovatának
sajátkezű kitöltése és aláírása által is pótolhat. A jelentésben
egyszersmind az is megérintendő, hogy a szállitás minő őrkiséret
(fogházi őrök, pandúrok, csendőrök vagy sorkatonák) mellett fog
eszközöltetni.
Ezen feljelentés megtörténte után az igazságügyministerium
által mielébb értesíttetik az illető kir. ügyész, hogy a rab vagy fegyencz mely kerületi börtönbe, illetőleg orsz. fegyintézetbe szál
lítandó.
Ezen értesítés vétele után, — ha különös akadályok nem
forognak fenn, minők lehetnek például: az illető egyénnek idő köz
ken bekövetkezett betegsége, veszélyes, ragályos kórok járványa,
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rendkívüli időjárás,az utak járliatatlansága, a szállitandók nagy száma
stb.,— a rab illetőleg fegyencz biztos fedezet alatt a kér. börtönbe,
illetőleg az orsz. fegyintézetbe mielébb útnak indítandó.
A fönnebb említett okmányok, az igazságügyministerium
által a kér. börtön- vagy fegyintézet igazgatójának már eleve meg
küldetnek.
Ragályos betegségben szenvedők, vagy a terhesség két
utolsó havában levő nő személyek, avagy oly betegek, kiknek egész
ségi állapota az elszállítás által súlyosbodnék, sem kér. börtönbe,
sem országos fegyintézetbe nem szállíthatók.
99. §.
Az átlagos tartási költség, további intézkedésig, naponkint
26 krajczárban állapíttatik meg.

M Á S O D I K RÉ1SZ.

I .F E J E Z E T .

Az elölegesen letartóztatottakról és a vizsgálati foglyokról.
100. §.
A fogház
ba való
felvétel
módoza
tairól.

Az elzárandó egyén a fogház helyére érkezvén, ott a fogházfelügyelő, vagy az ennek teendőivel megbízott hivatalos személy
elé kisértetik, aki annak személyét, a letartóztatást elrendelő bíró
sági okmány tartalmával, s esetleg a letartóztató hivatalos közeg
igazolásával azonosítja (4 —6. §§.).
101 §.
Megállapittatván a birósági rendelet alapján elzárandó sze
mély azonossága: annak vezeték- és keresztneve s netaláni álneve,
személyének s ruházatának leírása, szülő- s illetőséghelye, utolsó
lakhelye, életkora, anyanyelve, nyelvismeretei, műveltségi foka, val
lása, állapota, életmódja, vagyoni állása, eddigi viselete, letartóztatá
sának oka, helye és ideje, napja, órája, -- a letartóztatási rendeletet
kiadó vagy a letartóztatottat átküldő biróság neve, helye, a rende
let kelte, száma s aláírása, — az előleges felvételt kért hatóságnak
vagy hivatalos közegnek, a bekisérőnek neve, a fogházba való fel
vétel napja, órája, a letartóztatottnál talált s attól elvett tárgyak
stb., részben a letartóztatási rendelet, részben a letartóztatott szemle
alá vétele s előadása után, a biróilag elölegesen .letartóztatottak- és
vizsgálati foglyokról vezetett külön törzskönyvbe pontosan följegy
zendők.
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Nem a bíróságnak, hanem más hivatalbeli közegnek rende
leté illetőleg megkeresése folytán a fogház-helyiségbe ideiglenesen
befogadott egyénnek előleges letartóztatásáról a fogházfelügyelő
(180. §.) egyelőre c s a k naplójában teszen feljegyzést; annak letar
tóztatását az érintett törzskönyvbe csak akkor iktathatja be, ha
ezen letartóztatás biróilag is elrendelteti (5. §.).
102.

§.

Ugyan akkor, midőn a letartóztatott személyleirása felvéte- Az t',z-a'
tik, annak ruházata megmotoztatik. E motozásnak, tekintettel a letartóztatott egyéniségére, viseletére és az ellene emelt vádra, lehető zásáról.
kímélettel kell történnie. Letartóztatott nők irányában azt csak a
felügyelő neje vagy valamely más megbízható nőszemély esz
közölheti.
103. §.
Az elzárandótói elveendő: minden készpénz, pénzzé tehető
ékszer s egyéb érték; továbbá minden oly tárgy és szer, melyekkel
önmagának vagy másoknak ártalmára lehetne, vagy szökését előmozdíthatná, vagy a melyek a büntetésre méltó cselekvényre vonatkozhatnak s a vizsgálatnál az ügy felderítésére szolgálhatnak.
.

gyakról.

104. §.
Mindaz, mi a letartóztatottnál rajta és vele van, nemkü
lönben mindaz, mi tőle elvétetik: legalább egy tanú jelenlétében
összeiratik, s lehetőleg becsárban is kitéve, a törzskönyv illető ro
vatában feljegyeztetik, mely jegyzék a letartóztatott előtt felolvas
tatván, általa aláiratik vagy keresztvonásával két tanú előtt igazoltatik. Ezen jegyzék másolata, mint a törzskönyvnek hiteles kivo
nata, a letartóztatottnak vagy hozzátartozóinak kívánatra kiadandó.
105. §.
Az elzárandó egyénen mind felső, mind alsó ruhái rendsze
rint meghagyatnak. Öt leginkább csak azon esetben lehet a fogházi ruha viselésére kényszerítni, ha ruhái vagy nincsenek, vagy a
bűn jeleivel bélyegzettek, vagy oly roszak és tisztátlanok, hogy
azok szeméremsértést vagy undort okoznának.
106. §.
A szegényebb foglyoknál azonban ügyelni kell arra, hogy a
magukkal hozott ruházat a fogság ideje alatt egészen el ne használtassék, hogy a vizsgálati eljárás befejezése után ruházat nélkül
ne maradjanak. E végből az ily foglyokra is fogház-ruhák adhatók,
és saját ruházataik megőrzés végett elteendők.

Az elza'
'
s annái
meghagy-

liatli tál'-

26

107. §.
Az elzártHigyiT
kai való
bánásról,

Mindazon tárgyak, a melyek az elzárandó személytől elvéannak nevével s törzskönyvi számával megjelöltetvén, felelosség mellett biztos helyre tétetnek, s ott gondosan őriztetnek. A
ruhaneműek, — azok kivételével, melyek a bűnjel nyomait viselik
magukon, — kitisztíttatván, arra alkalmas raktárba (20. §.) elhe
lyeztetnek, s időnként szellőztetnek, illetőleg kiporoltatnak. A pén
zek, ékszerek s egyéb értékek a kir. ügyészségnek (180. §.) adat
nak át, s ez által letéteményeztetnek. Szintén ez utón tétetnek át a
vizsgáló biróhoz a bűnjelek s egyéb a letartóztatott egyénnél eset
leg talált azon tárgyak is, melyek a fennforgó bűnügy felderítésére
szolgálhatnak.
108. §.
A letartóztatási rendelet is, miután a fogházfelügyelő
(180. §.) naplójának folyószámával elláttatott, s még az is reá ve
zettetett, hogy a letartóztatott a törzskönyv mely száma alatt, mely
napon s órában vétetett fel a fogházba, további intézkedés végett, a
kir. ügyészhez (180. §.) minden nagyobb késedelem nélkül rövid
utón megküldetik, a ki az átvételt a napló illető helyén igazolja.
109. §.
Ha az elzárt a tőle elvett értékek felett szabad rendelkezési
joggal bir, s ha egyéb óvatossági tekintetek sem forognak fenn: a
kir. ügyész (180. §.)a letartóztatott kérelmére ennek megengedheti,
hogy pénzét időnkint és részletekben, de a nélkül, hogy az keze
ihez adatnék, saját fentartására használhassa, s esetleg azt, vala
mint egyéb értékét is, családjának vagy másoknak az ügyészség út
ján (180. §.) kiadathassa. Sőt ha a letartóztatottat súlyos vád nem
terheli, s aggályok sem merülhetnek fel a tekintetben, hogy ő az
engedélylyel visszaél: ez esetben saját kérelmére készpénze s egyéb
magánál hordani szokott értékesebb ingóságai is, péld. órája, gyű
rűi, inggombjai, stb. neki kézbesíthetők.
110. §.

Az elzárt

A letartóztatott azon esetben, ha testének nagy tisztátlanságánál fogva az orvos azt szükségesnek tartaná, kényszeritőleg is
megmosdatandó vagy fürösztendő, és egyútal tisztába öltöz
tetendő.
111. §.

Ha a letartóztatott betegen érkezik vagy szállittatika fogházmában
Vi’ gy l*a rajta valamely betegségnek vagy testisérülésnek, fogyatkövetemlőkozásnak jelei vehetők észre: az afogliázi orvos által mielőbb megeljárásról. vizsgálandó, s ha ez kívánatosnak nyilvánitná, a fogoly gyógyke-
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zelés végett a fogház kórodájába szállítandó. Az orvos egyszers
mind a foglyon netalán észrevett különös jelekről látleletet tarto
zik felvenni, mely a kir. ügyészség utján (180. §,) a vizsgáló bíróhoz
juttatandó.
112.

§.

A letartóztatott mindazon rendszabályról, a melyhez magátAz elzart
elzáratása ideje alatt alkalmazni tartozik, röviden és világosan értesitendő, s a nyugodt viseletre, a fogház hivatali személyzete iránt (ryi>imezte.
engedelmességre, a házi rednek és csöndnek s a fennálló fegyelmi tendő.
szabályoknak megtartására, valamint arra is, hogy a fogház tulaj
donán általa ejtett minden kár megtérítésére köteleztetik, komo
lyan figyelmeztetendő.
113. §.
Azokhoz, a melyek 12. §-ban a letartóztatottak osztályozá A veszé
sára és elkülönítésére vonatkozólag rendeltetnek, itt megjegyez lyes vizs
gálati fog
tetik, hogy különösen veszélyes és felettébb súlyos bűntett elkö lyok elktivetésével vádolt vizsgálati foglyok feltétlenül különzárandók és lönitésékettőzött éberséggel őrizendők.
i öl.
114. §.
Ha az elzárt személy, szegénysége miatt állam-költségen r é - elzárt
szesíil ellátásban, s elzáratása ideje alatt jobb ellátására fordithatót (llafasa"
mit sem keresne: ellátása a foglyokéval egyenlő leend.
115. §.
Ha ellenben az elzárt anyagi körülményei megengedik, ő
magát, a kir. ügyész (180. §.) által adott írásbeli engedély alapján, sa
ját vagyonából, vagy más által rendes utón részére nyújtott se
gedelemből is élelmezheti, saját ruházatát, öltöző készületeit s ágy
neműit a fogházban használhatja, ha ezen engedélylyel vissza nem
él, a fogház rendjét nem zavarja és a mértékletesség határait át
nem hágja. Mindazon tárgyak és tápszerek azonban, melyek ezen
esetben a fogoly részére kívülről hozatnak b e : átadatásuk és hasz
nálásuk előtt megvizsgálandók, hogy a fogoly ez utón valamely
eszköznek vagy szernek, melylyel önmagának vagy másnak ártal
mára lehetne, vagy amelyet megszökésére felhasználhatna, vagy
pedig valamely tilos értesítésnek, akár önmagát akár más letar
tóztatottat illetőleg, birtokába ne juthasson.
Ha a fogoly tápszereit készpénzen akarja magának besze
rezni: ennek költségeit mindenkor előre tartozik biztosítni; külön
ben csak a fogházi szabályszerű élelmezésben részesül.
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116. §.

Minden kiadás, mit a fogoly, a nyert Írásbeli engedély
alapján, a házi rend korlátái között, készpénzéből eszközöltetni kí
ván: a fogliázfelügyelő utján rendes számadás mellett telj esi ttetik,
amely számadás annak idején a törzskönyv illető rovatának ki
töltésére is alapul szolgál. A felügyelő köteles arra ügyelni, hogy
a fogoly pénzéért mindenkor élvezhető ételeket s italokat lehetőleg
jutányos áron kaphasson, s hogy a fogoly számára tett kiadások
nál túlzott felszámítások, zsarolások, egyátalában elő ne for
duljanak.
117. §.
Igen súlyos bűntettel vádolt vizsgálati foglyoknak rendsze
rint csak oly ételek adhatók, minők az elitéit foglyok részére ké
szíttetnek.
118. §.
A vizsgálati foglyok munkára nem kényszeríthetők ugyan ;
lati fos oda kell azonban a mennyire lehet hatni, hogy letartóztatási idelalkozásá" J°ket Pusz*a keveréssel ezek se töltsék; minélfogva ha egyik vagy
ró] ‘ másik kitanult mesterségét vagy megszokott foglalkozását elzáratásának ideje alatt is folytatni óhajtaná: annak folytatása, a meny
nyiben a fogság természetével összeegyeztethető, és sem a házi ren
det és csöndet nem zavarja, sem a biztonságot s a vizsgálat czélját
nem veszélyezteti, a kir. ügyész (180. §.) elhatározása folytán, a
fogolynak saját költségére megengedhető. Ha a fogoly nem ön
maga részére, hanem a fogházi munkabérlő számára dolgozik:
díjazása lehetőleg a szabadmunka ára szerint számitandó fel. A
fogolynak ilyetén munkájáért kiérdemelt pénze, amennyiben azt
szükségeinek megengedett fedezésére időközben fel nem használta
volna, szabadon bocsáttatásakor, figyelemmel a következő 125.
§-re, neki kiadandó.

A vizsgá-

119. §.
A vizsgá-

Azon letartóztatottnak, aki olvasáshoz szokott, a vallásos,
vallástörténeti s hitágazatos és a fogház könyvtárában található
olVa-assli egyéb könyveken felül, a tudományos műveknek, sőt a szükséges
és írással <
~‘lővigyázat mellett, némely hírlapnak vagy folyóiratnak olvasása,
való fog- valamint az Írással való foglalkozás is megengedhető,
lati fog-

la p ozá sá 
ról.

120.
A madár
és virág
tartása-

ról.

§.

A fogoly hangszert nem használhat; állatokat: ebet, macskát stb. magánál nem tarthat. Ellenben egy pár kis kalitkás ma-
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dárnak, egy-két cserépvirágnak tartása, a mennyiben az a házi
renddel, az egészségügyi és tisztasági szabályokkal megegyeztetlietik, megengedhető.
121.

§•

A foglyoknak a szabad levegőre bocsátására nézve a 43. §. A sétáról,
határozatai irányadók.
/

9$

122 .

§•

Ha a fogoly saját orvosának vagy vallásfelekezetebeli lel- A '''“ síkészének látogatását kívánja, vagy ha vele védője óhajt beszélni, laj' fog’
vagy őt hozzátartozói s egyéb rokonai vagy oly személyek akarják
meglátogatni, kik vele üzleti viszonyban állanak, vagy a kikkel ta- Sá»ói s
nácskozni kíván: erre a kir. ügyész csak a vizsgáló bíróval egyet- azok lm értésben adhat engedélyt (14. 181. §§.). Ha ezen egyetértés nem ■késeitől,
jöhet létre: a kérdéses személyes érintkezés elmarad. Azok, kiknek a
látogatás megengedtetik, a foglyok által rendszerint az e czélra ki
rendelt külön szobában fogadtatnak. E látogatások mindenkor va
lamely hivatalos személy, és rendszerint esalc oly bírósági tag je 
lenlétében történhetnek, aki előtt az ügy, a miért a fogoly letar
tóztatva van, legalább fővonásaiban ismeretes. A beszélgetés is oly
hangon s csak oly nyelven folytattathatik: a melyet az illető hiva
talos személy is megérthet. A fogoly a látogatónak vagy ez annak
semmit át nem adhat. Illetlen viselet vagy beszéd a látogatónak
azonnali elutasitását vonja maga után.
123. §.
A fogoly közvetlenül semmiféle levelet vagy iratot sem fo
gadhat vagy küldhet el. Csak oly levelek s iratok küldendők el
tőle vagy adandók át neki, a melyeknek tartalma mind a vizsgáló
biró, mind a kir. ügyész (180. §.) által aggálytalannak találtatott,
124. §.
A fogoly azon beadványának elküldése, melyet az valamely
felsőbb hatósághoz intézett, soha sem tagadható meg. Azonban a
fogolynak mindazon kérvényét és panaszlevelét, melynek elinté
zése az eljáró bíróságot illeti, valamint annak egyéb oly nyilatko
zatát és cselekvényét is, mely valamely bírói intézkedésre szolgál
tathat alkalmat, vagy a vizsgálatra befolyással lehet: a kir. ügyész
(180. §.) a bírósággal közleni tartozik.

12Ö. §

A7

Az elzáratása alatt végrendelet nélkül elhunyt vádlott sza- hunytat
bad tulajdonát képező azon tárgyak, melyek tőle a 103. és 106. illető tár8S-ok szerint elvétetvén, részére időközben ki nem adattak, vala- gyak k>adásáról.
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mint azok is, melyek nála meghagyattak, úgy szintén netaláni
munkájának őt illető bére, az állam javára nem foglalhatók l e ; ha
nem mindazokra nézve az örökösödésnek törvényesen megállapítolt szabályai lesznek irányadók.
'O * ,

126.

a M&rHa az előlegesen letartóztatott vagy vizsgálati fogoly a bi
to/tutótt r(5s/lg által, kezesség mellett, vagy a nélkül, ideiglenesen szabadon
t ; ; r boosáttatni rendeltetik, vagy a vádlott itéletileg a vád alól végkép
fölmentetik: a fogliázfelügyelő (180. §.) az illető bírósági rendelet
vagy határozat rövid tartalmát, keltét, számát, a törzskönyv illető
rovatában feljegyezvén, a letartóztatottat azonnal szabadon bocsá
tani tartozik. Egyszersmind pedig a fogolynak, hacsak a bíróság
világosan másként nem rendelkezik, mindazon tárgyak, melyek
tőle a fogházba bekerülésekor vagy letartóztatása ideje alatt elvé
tettek, valamint netaláni munkájának őt illető bére is, a törzs
könyvbe bejegyzett elismerés illetőleg ellennyugta mellett, kezei
hez adandók.
A letartóztatott akár kezesség mellett, akár végleg bocsát tatik szabadon, elbocsátó levéllel lévén ellátandó, ezen elbocsátó
levél egyszersmind kényszerűdévé! is lehet azon esetben, ha a bí
róság a kir. ügyész indítványára (180. §.) ilyet rendel el a kisza
baduló részére kiállíttatni (78. és 79. §§.).

127. §.
Az elbocsátandók
segélyezé
séről.

Az elbocsátandók segélyezéséről a pénzbüntetések behaj
lása és kezelése körül követendő eljárás
tárgyában
I. M. E.
J
O *7
188U
szám alatt ezzel egyidejűleg kiadott utasitás 11 -ik pontja intézkedik.

II.

F
;

A fogházra ítéltek
128.
A fogságra ítélt személy, akár volt ugyanazon fogházban
‘1 m^r előlegesen letartóztatva, akár csak már mint elitéit fogoly kefeiv^Jjé 1-űlt be a fogházba, valamint akkor is, ha más fogházból szállittarö)
tott át, a kir. ügyész vagy helyettese által láttamozott bírósági
rendeletnek s ezzel együtt a jogerőre emelkedett és kihirdetett ítélet
s indokai hiteles másolatának vétele s az elitéit személy azonossá
gának megállapítása után, a fogházfelügyelő (180. §.) által a többi
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előlegesen letartóztatott és vizsgálati, xigy az elitéit foglyoktól is.
azonnal elkülönítendő, s a mennyiben magánosán nem tartatliatik,
az egyszerű fogságra ítélt foglyokhoz zárandó el.
A járásbirósági fogházak kezelése maguk a járásbirák
által gyakoroltatván (180. §.), a járásbíróság által elitélteknek ajárási
fogházba való elzárására nézve (2. §.) külön bírói rendelet kiállítá
sának s az Ítélet és indokai külön lemásolásának szüksége nem fo" * fen" '

i29. 8. .

Minden egyes fogolyra vonatkozólag, fogsága megkezdésé
től számitott első 24 óra alatt, az elítéltekre nézve külön vezetett
törzskönyvbe pontosan bejegyzendők a szükséges adatok. Ezen
adatok — ha a fogoly más fogházból szállíttatott át: az átkül
dött értesítő táblázatból, — ha a fogoly a vizsgálat folyama
alatt szabad lábon volt: a bírósági közleményből, — ha pedig
már előzőleg is ugyanazon fogházban volt letartóztatva: az elő
legesen letartóztatottak, és vizsgálati foglyokról vezetett törzskönyv
ből veendők. Ezenfelül az illető rovatokba beiktatandók még: az
ítéletnek a kiszabott büntetésre vonatkozó rövid tartalma, a fogság
kezdetének és a kiszabadulásnak napja stb. Az érintett adatok be
jegyzésekor azok felől a fogoly külön is kikérdezendő és ha állí
tásai a beszolgáltatási okmányokban foglaltaktól lényegesen eltér
nének, a netaláni tévedés földerítése vagy a hiány pótlása végett, a
fogházfelügyelő (180. §.) által a kir. ügyésznek vagy helyettesének
azonnal je lentés teendő (11, §.),
'/éa /i **
130. § :
A fogoly fejszámául az előéltekre nézve vezetett, törzskönyvnek illető folyó számát kapj a ./$1*
131.

§.

A fogházba úján beszállított fogoly ruhái megmotozandók
akkor: ha a fogoly kényszer alkalmazása mellett hozatott b e; ha a
fogoly egyéniségébe semmi bizalom sem helyezhető, s ha ok forogna
fenn attól tartani, hogy oly tárgyakat rejthet magánál, melyekkel
visszaélhet; ha elegendő helyiség hiányában, azon rendkívüli eset
állana be, hogy — habár csak ideiglenesen is — vizsgálati foglyok
vagy elitéit rabok közé záratnék.
132.

§.

Az egy évnél hosszabb fogságbüntetésre Ítéltek ott, ahol azt
a fogházi viszonyok megengedik, büntetésidejük első harmadrészét
éjjel és nappal magánelzárásban töltik, mely azonban egy évet
felül nem haladhat. Ezen időn túl, csak éjjel helyezendők magán

/
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elzárásba, nappal pedig valamely alább feltüntetett osztályba so
rozva őriztetnek.
Ha bármi okból a magánelzárás a büntetésidő kezdetén
foganatosítható nem volna, úgy az csak a büntetés első felében lesz
pótlólag alkalmazható, ezen időponton túl pedig a magánelzárás
csak mint fegyelmi fenyíték fordulhat elő. (226. §.).
Feltétlenül magánelzárásba lielyezendők azok, kikre nézve
a bíróság ezt a bűnt. tk. 42. §-a alapján különösen elrendeli.
A munka és séta alatt a lehetőséghez képest mind a férfiak
mind a nők a következő osztályok szerint kíilönítendők e l:
a) azok, kik a tizenhatodik évet még be nem töltötték, szabad
ságvesztés-büntetésük egész időtartama alatt a többi foglyoktól
(bűnt. tk. 85. §. 3,. és 86. § .);
b) a 20 éven aluli fiatalok az idősbektől;
c) a csekélyebb vétséggel terheltek a súlyosb vétséggel tér
licitek-, vagy rósz hírben álló egyénektől, s a visszaesőktől,
végül:
d) a műveltebbek a műveletlenektől. (Lásd 12. §-t.).
133. §.
Arra nézve, hogy mely elitéit fogolynak van megengedve
tulajdon ruházatát viselni, a 29-ik §. tartalmazza a kellő utasitást.
Az pedig, hogy mely elitéit fogoly élelmezheti önmagát s minő fel
tételek alatt, a 36-ik §-ban már szabályoztatok.
134. §.
A fogoly
£é tájáról.

A szabad lég élvezésére nézve a 43. §. irányadó.
135. §.

A világítás használatára, a felkelés és lefekvés idejére, vanak a házi ]amjnj. a tisztálkodásra nézve is — a hajnviratás és borotválkozás
alkalmaz- kivételével, mely kényszeritőleg csak a 27. §. esetében foganattokodásáról. sittatható, — a 156. § bán előszabott házi rend tartandó meg.
A

fogoly-

136. §.
A fogoly
Minden fogoly a hitfelekezetebeli lelkész látogatásait s anvállásiok-nafc
vallás-erkölcsi
és egyéb
közhasznú oióakaratú oktatásait előzéta tá s á ró l
o */
kenységgel, kész engedelmességgel és kellő figyelemmel tartozik
fogadni.

137. §.
A fogoly
olvasmá
nyáról.

A fogoly könyveket és folyóiratokat saját használatára, sa
ját költségén járathat.
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138. § .

Az elítéltek munkaereje az állam által vagy házilag kezel- Munkáról,
tetik, vagy bérlet utján értékesíttetik, vagy pedig vegyesen: rész
ben házilag, részben bérletileg használtatik.
A mennyiben a helyviszonyok megengedik: leginkább oly
munkanemek behozatala mutatkozik kívánatosnak, minők: az ács,
kerékgyártó, kádár, esztergályos, asztalos, kötélverő iparok, a ko
sárkötés, szalma-, gyökér- és gyékényfonás, a sodronymunka (dró
tozás), könyv- s diszműkötés, dobozkészités, másolások, s a ker
tészkedés, férfiak részére-, — a tollfosztás-, a szalma-, kender- s len
fonás, szövés, ruhaszabás, fehérruha- és felsőruha-varrás, czipővarrás, kötés, horgacsolás, hímzés; továbbá a vasalás, mosás és egyéb
házi s kerti munkák a nők részére.
Oly munkanemek, melyek az egészségnek ártalmasak,
péld. mérges állagú anyagok feldolgozásával, nagy porral vagy
nehéz s erős szaggal járnak, mellőzendők.

139.

§.

Különben átalában véve, a munka minőségét illetőleg, a na
gyobb testi mozgással járó foglalkoztatás, különösen a férfi fog
lyoknál, előbbre teendő az ülőmunkánál, minő péld. a szabó és czipészmunka, — s e részben kiválólag a serdülő fiatal korban levő
férfi foglyokra kell tekintettel lenni.
140.

§.

Nem különben, különösen a nyári évszakban, a kevésbbé
zárt lég befolyása alatt folytatható foglalkozás előbbre teendő a
szobai foglalkozásnál.
141.

§.

Mindemellett az úgynevezett házi, udvari vagy kerti mun
kára lehetőleg csak oly foglyok alkalmazandók, kik már előzőleg
magukat jóviselet által kitüntették, vagy akiknek egészségi álla*
potuk az olyas foglalkozást szükségessé teszi.
142.

§.

Ennélfogva a törvényszéki foglyok rendszerint csak a fog 
ház-helyiségekben, vagy az ezekkel közvetlen összeköttetésben álló
dologházban, vagy a fogházhoz vagy ennek dologházához tartozó
zárt falak között levő udvaron, kertben vagy telken foglalkoztatandók.
3
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143. §.
Bizonyos időtartam alatt elvégzendő munkamennyiség (pen
sum) nem szabandó k i; de mindegyik munkára kényszerített, fo
goly a munkaidő alatt folyton dolgozni tartozik; minél fogva arra
kell ügyelni, hogy a fogoly a munkaidőt dologgal töltse el, s a
mennyire a munka neme engedi, bizonyos érdekeltséget nyerjen a
foglalkozás iránt.
144. §.
Azon ünnepnapokon, a melyek nem átalánosan, hanem csak
az egyik vagy a másik vallásfelekezetre nézve kötelezők, a munka
mint köznapon folytattatik; mindazonáltal az illető vallásfelekezet
beliek részére azon napon istentisztelet tartathatik. Az izraelita
foglyok szombatjaikon és legnagyobb ünnepeiken, kérelmükre a
munkától fölmentendők; ellenben vasárnapon és a keresztény val
lásfelekezetnek átalános ünnepein csöndes munkát végezhetnek,
— amennyiben ez a házi rendet nem zavarja.
145. §.
Munkaju
talomról.

A dolgozó fogolynak munkájáért jutalmazásra igénye nin
csen. Mindazonáltal munkája eredményének haszonvehetőségéhez,
szerzett ügyességéhez, munkaszeretetéhez és jóviseletéhez képest,
méltányossági tekintetekből és nagyobb ösztönzésül a munkás
ságra, munkája után a fogoly bizonyos díjazási kedvezményben részesittetik. Ezen jutalomdij nagysága azonban a fogoly munkája
valódi értékének vagyis tiszta jövedelmének egy harmadrészét
meg nem haladhatja. E jutalomdij tekintetében a foglyok két osz
tályba sorozandók. Az első osztályba tartoznak azok, kik az illető
mesterségben már jártasak lévén, abban folyton haszonnal foglal
koztathatnak s ezen felül magukat jó viselet által is kitüntetik: ezek
munkájuk tiszta jövedelmének, illetőleg a bérlő által mindenik fo
goly napi munkája után az államkincstár részére fizetett összegnek
rendszerint '/4 és csak kivételesen '/3 részét kapják. A második
osztályba pedig tartoznak azok, akik az illető mesterségben még
kezdők lévén, igen tökéletlenül dolgoznak, vagy viseletűk miatt
soroztattak ezen osztályba: ezek az általuk végzett munka értéké
nek ’/ 5-ét kaphatják. Úgynevezett túlkeresetnek (Ueberverdienst)
helye nincsen.
146. §.
A házimunkások jutalomdij fejében azon osztály szerint,
melybe sorozvák, egy napra 5 illetőleg 4 krajczárt kaphatnak a
tartási átalányból, vagy azon alapból, melynek javára házi mun
kát végeznek.
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147. §.
Azon fogházaknál, melyekben a munkaerő bérbe van adva,
a foglyoknak járó munkadijak mennyiségét a bérleti szerződések
szabályozzák.
148.

§.

A fogoly keresménye a fogházőrmester által (210. §. 16.) ve
zetendő munka-keresményi naplóban, valamint a neki kézbesítendő
munkakönyvben 10°/« levonással javára iratik, s a netalán magá
val hozott vagy övéitől ajándékban nyert pénzzel együtt gyümölcsöztetőleg kezeltetik. A levont 10°/0 s a kamatok segélyezésre
(127. §.) s az elhalt vagyontalan foglyok temetési költségeinek fe
dezésére fordíttatnak.
149. §.
A fogoly fogsága ideje alatt kezeihez pénzt nem vehetvén,
sem keresményével sem egyéb letéti pénzével nem rendelkezhetik.
Kivételesen azonban a fogoly kivánatára fogsága alatt is, szerzett
jutalom dijainak
-éb öl: a) szűkölködő hozzátartozói segélyeztethetnek; b) részére tanulságos könyvek vétethetnek; c) levelei bérmentesíttethetnek; végül d) valamint fárasztóbb munkára való al
kalmaztatása esetén (Börtönháztartási szabályi-. 21. §.), úgy máskü
lönben is jóviselet mellett, külön élelmi czikkekben, s minden va
sárnapon, O Felsége a királynak születése és Szent-István király
napján egy félliter borban részesíttethetik.
A fogoly keresményének többi része fogsága ideje alatt
nem költhető el.
A fogoly más mint keresményi pénzből külön élelmi czikkeket rendszerint nem szerezhet; kivevén, ha önhibáján kívül eső
okból nem volna elegendő keresete.
150. §.
A fogolynak keresménye s netalán bennlevő egyéb pénze,
az esedékes kamatok kivételével (164. §.), kiszabadulásakor ki
adatnak.
151. §.

Ha pedig a fogoly időközben elhálna: keresménye s egyéb
értéke, ha tartási költségeit megtérítette, a temetésére fordított öszszeg levonása után, az illetékes hatóság utján jogutódainak adatik
ki; ilyenek nem létében, vagy ha tartási költségeit nem térítette
meg: keresménye szegénysorsú szabadulok segélyezésére használ
tabb (127 §.), s csak egyéb értéke fordítható a tartási költségek
megtérítésére.
3*
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152 .

§.

A f o g o l y k e r e s m é n y e v é g r e h a j t á s a lá n e m v é t e t h e t i k ; d e a z o n
k á ro k , m e ly e k e t a k á r a fo g h á z b a n

ak ár m ásk én t

la n s á g b ó l v a g y g o n o s z

fo g s á g á n a k

a k a ra tb ól

v é tk e s

id e je

v ig y á z a t

a la tt

n e t a lá n

o k o z n a , a b b ó l m e g t é r it e n d ó k .

* 153. §.
A zon m unka,

m e l y a h á z t a r t á s i s z ü k s é g le t e k

e l ö á ll i t á s á h o z

k ív á n t a t ik , a m e n n y i r e le h e t s é g e s , é s a f ö n n e b b i s z a b á l y o k k o r lá t á i
k ö z ö t t e s z k ö z ö l h e t ő : a f o g l y o k á lt a l t e l je s í t e n d ő , m i
e s e t é n , a f o g l y o k k ö z ü l a n n y i, a m e n n y i a

házi

végből

m unkák

b é r le t

végzésére

s z ü k s é g e s , a k in c s t á r s z á m á r a f e n t a r t a n d ó .

154. §.
A z o n n a g y o b b fo g h á z a k n á l, h o l a f o g ly o k

d o lg o z ta tá s a

há

z i l a g és k i t e r j e d t e b b m é r v b e n e s z k ö z ö l t e t i k , a z o n k e ll le n n i, h o g y :
a) a m e n n y i r e le h e t ,

a

m u n k aerőt

i g é n y b e s a já t s z ü k s é g le t e i n e k

m aga

az

á lla m k i n c s t á r

f o g h á z a k m a g u k á llít s á k k i m a g u k n a k a z

e l ő á ll í t h a t ó

k e t : b ú t o r z a t o t , r u h á z a t o t s tb . s t o v á b b á , h o g y m á s
s z á m á r a is i l y

vegye

fe d e z é s é r e , — é s p e d i g , h o g y
házi

az

i ly

c z ik k e -

á lla m in t é z e t e k

m ó d o n d o lg o z ta s s a n a k ; b ) az ily fo g h á z a k , a m e n y 

n y i b e n a m u n k a e r ő a k in c s t á r
le h e t ő le g m e g r e n d e lé s r e

á lt a l n e m v é t e t n é k f o l y t o n i g é n y b e :

d o lg o z ta s s a n a k ; c) a fe ld o lg o z a n d ó

n yers

a n y a g o k , s a k é s z ít m é n y e k h e z k iv á n t a t ó e g y é b g y á r i c z i k k e k

le h e 

t ő le g e ls ő k é z b ő l v á s á r o lta s s a n a k b e ; v é g ü l

fe le t t

d)

az

i p a r ü z le t

e g y s é g e s és c z é l s z e r ű k ö n y v v e z e t é s és e l le n ő r z é s g y a k o r o l t a s s á k .
A z i l y f o g h á z a k h o z a z i p a r ü z le t e k s i k e r e s e b b f o l y t a t á s a v é 
g ett, m u n k a v e z e tő k u l e g y e s m e g b iz h a tó m e s te r e m b e r e k a v á r o s b ó l
j u t a l o m d i j a k m e l le t t f e l f o g a d h a t ó k ;
á l la n d ó a n n a g y o b b t e r j e d e l e m b e n

o ly

ip a r ű z le t h e z

p e d ig ,

f o ly t a t t a t ik : á lla n d ó

m e ly

m unkave

z e t ő is f o g h á z ő r i m i n ő s é g b e n a lk a lm a z t a t h a t ik .

155. §.
A m u n k a b é r l ő n e k t i lt v a v a n a f o g l y o k a t , v a la m in t a z
g e t s a f o g h á z - s z e m é l y z e t b á r m e l y t a g já t is b á r m i n ő

őrsé

k ü lö n ö s

ked

v e z m é n y e k b e n , j u t a l m a k b a n t i t o k b a n r é s z e lt e t n i.
A m u n k a b é r l ő m a g a , v a la m in t e m b e r e i is, a f o g l y o k k a l c s a k
a fo ly t a t o t t m u n k á r a v o n a t k o z ó tá r g y a k r ó l b e s z é lh e tn e k .
is,

sú 

l y o s b i r s á g t e r h e a la tt, k ö t e l e s e k t a r t ó z k o d n i a f o g l y o k r é s z é r e

A m u n k a b é r l ő , v a la m in t ö n m a g a , ú g y h o z z á t a r t o z ó i

va

la m e ly c s e m p é s z k e d é s n e k , s a f o g l y o k és

r o k o n a ik

avagy

is m e r ő 

s e ik k ö z ö t t b á r m e l y k ö z l e k e d é s n e k e s z k ö z l é s é t ő l , v a g y i l y e n e k k ü z v e t it é s é t ő l . H a e z e n t i la lo m e lle n v á l l a l k o z ó e m b e r e i k ö z ü l v a la m e -
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lyik vétne: a vállalkozót érő büntetésen felül, az illető egyén azon
nal cltávolitandó a fogházból s az oda többé be sem bocsáttathatik.
156. §.
A foglyok napirendje, a mennyiben ez az egyes fogházaknál Napirend,
fenforgó viszonyokhoz képest kivihetőnek mutatkozik, a következőképen állapíttatik meg:
Hétköznapon a foglyok a nyári hónapokban öt és fél órakor,
a téli hónapokban pedig hat órakor a meghatározott jeladásra fel
kelnek, megmosdanak, felöltöznek, ágyukat felvetik és holmijukat
rendbe hozzák. Félóra múlva az első jeladás után bekövetkező má
sodik jeladásra, a háló-termekben sorakoznak, s mihelyt az ajtók
felnyittattak, egymásután lépdelve a munkahelyiségekbe kisértet
nek. Az ajtók felnyitása egymásután történik. A munkahelyiségek
ben a foglyok a háló-termek száma és fejszám szerint a munka-fel
ügyelőknek átadatván, mindegyik elfoglalja kijelölt helyét s dolgo
zik reggeli 8 óráig. Ekkor félórai munkaszünet áll be. miközben a
foglyok között egésznapi kenyerük kiosztatik. 8 V, órakor a munka
újra folytattatik és tart déli 12 óráig, midőn az adott jelre másfél
órai munkaszünet tartatik, s a foglyok a hálótermekbe visszavezet
tetnek s kiosztott ebédjüket elköltik, mely idő alatt a fegyelmileg
böjtre kötelezettek a többiektől elkíilöníttetnek.
Délután 1 % órakor újabb jeladásra a foglyok a hálótermek
ből a munkahelyiségekbe visszavezettetvén, ismét megkezdődik a
munka és tart délután 5 óráig, a midőn félórai szünet áll be, mely
után a dolog tovább folytattatik és tart esteli 8 óráig.
Ezen 12 illetőleg 11 órai munkaidőből azonban leszámitandó
a fogoly két órai (43. §.) séta-ideje, valamint azon idő is, melyet
esetleg egy vagy más fogoly a kir. ügyész, a lelkész, az orvos vagy
a fogházfelügyelőtiszt elé vezettetése által tölt el, mely rendesen
reggeli 8 */2 óra után aként történik, hogy a kir. ügyészhez vagy
a lelkészhez jelentkező foglyok azok elé kettenkint, az orvos- vagy a
fogházfelügyelőhöz jelentkezők pedig azok elé osztályonkint kísér
tetnek; de kihallgatásuk a körülményekhez képest egyenkint is foganatosíttathatik.
Szombaton délután a munka egy órával korábban szűnik
meg, s ezen idő arra fordíttatik, hogy a foglyok jól megmosdjanak
(26. és 32. §§.) s lábbelijüket megkenjék.
A napi munka esteli befejezése után a foglyok a hálóter
mekbe érkezvén, ágyukat megvetik, s a legközelebbi jeladást csön
desen bevárják. Ezen idő alatt ruháikat tisztogathatják, olvashatnak
vagy maguk számára más csöndes munkát végezhetnek. A kilencz
órakor történő jeladásra mindenki lefekszik ; azontúl beszélgetniük
egyátalában nem szabad; a lámpák kioltatnak s illetőleg csak azok
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maradnak égve, a melyek a hálótermek szabályszerű világítására
szükségeseknek mutatkoznak (22. §.).
A vasárnapi és ünnepnapi rend a kővetkező:
Felkelésre egy órával későbben adatik jel, mint hétköz
napokon.
A foglyok, miután hálótermeik felnyittattak és egésznapi
kenyerük kiosztatott, s reggeli kenyerüket elköltötték, a folyosón
vagy valamely más arra alkalmas helyen osztályonkint sorba állít
tatnak, s ekkor a kir. ügyész t^agy helyettese, vagy ezek akadályoz
tatása esetén a fogházfelügyelő (180. §.) az orvossal együtt a fog
lyokat sorra megvizsgálják, hogy tiszták s ruháik nem ron
gyosak-e s illetőleg valamelyiken valamely testi bajnak jelei nem
látszanak-e?
Ezen szemle bevégeztével, ha istentisztelet tartatik, a foglyok
vallás-felekezetek szerint, egymásután, az istentiszteletre rendelt
helyre kisértetnek, hol szintén osztályonkint helyeztetnek el, a
melynek megtartása után hálótermeikbe visszatérnek. Időközben
azok, a kikre látogatás vár, a látogató szobába vezettetnek. Mások
pedig, a kiknek a levélírás megengedtetett, azt végzik, vagy pedig
ruháik és egyéb holmijuk kijavításával foglalkoznak (32. §.), vagy
erkölcsös és hasznos könyvek olvasásával töltik idejüket.
Délután, ha a lelkész vallás-erkölcsi oktatást tart, abban,
vagy ha netalán arra önként vállalkozó szakférfiak vagy hivatalno
kok, munkavezetők vagy őrök tartanának a kir. ügyész (180. §.)
engedélye alapján, szabályszerű felügyelet alatt, erkölcsös és köz
hasznú oktatásokat, felolvasásokat: osztályonkint ebben vesz
nek részt.
Különben az egyes osztályok épen úgy töltik az ünnepnap
hátralevő részét, mint hétköznapokon a munka utáni idő alatt.
A lefekvésre ugyanazon órában adatik jel, mint hétköznapon.
157. §.
Házszabá-

b°k-

A foglyok a következő szabályokhoz tartsák magukat:
1. Mindenik fogoly köteles a fennálló szabályokhoz és kia
dott rendeletekhez pontosan alkalmazkodni s a fogház előjárói,
felügyelői, munkavezetői s őrei iránt, kivétel nélkül feltétlen enge
delmességgel viseltetni,
2.
Szabadságában áll a fogolynak, okszerű kérdéseivel, ké
relmével vagy panaszával, az erre kijelölt időben, a fogházfelügye
lőhöz, sőt a kir. ügyészhez (kir. járásbiróhoz) is járulni; de a ki
ezt tenni akaija, az köteles ebbeli szándékát előbb azon őrnek b e 
jelenteni, a kinek közvetlen felvigyázata alatt áll. Csak különö
sen sürgős esetekben jelentkezhetik a fogoly a rendes időn kívül is.
A foglyok ugyanezen módon fordulhatnak az orvoshoz és lel
készhez is.
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3. A fogoly testére, ruháira s egyéb holmiaira, valamint a
fogházban levő egyéb tárgyakra nézve is, úgy a hálószobában minta
munkánál, nemkülönben menés és jövés közben is, szóval minden
kor és mindenütt: a rendre és tisztaságra tartozik ügyelni.
4. Az istentisztelet, az oktatás, felolvasások és az éjjeli
nyugalom ideje alatt semmit sem szabad beszélni.
A munka közben is csak annyit lehet egymáshoz szólni, a
mennyi a közösen végzendő munka teljesítéséhez okvetlenül megkivántatik.
Illetlen beszéd, elkövetett gonosz tettek elbeszélése kemé
nyen tiltatnak, s azok, kik ezt még is tenni mei’észelnék, szigorúan
fenyittetnek.
Titkosan, vagy jelzés által sem szabad egymással köz
lekedni.
5. Rokonaival is csak a kir. ügyész-vagy helyettesének (kir.
járásbiró) engedelmével beszélhet a fogoly.
Az idegeneket, kik a fogház helyiségeiben netalán megfor
dulnak, a fogoly nem szólíthatja meg, azoktól semmit sem kérhet,
sem pedig valamit el nem fogadhat, sem azoknak valamit át
nem adhat.
6. Az ablakokon való kinézegetés, jeladás, lármázás, ajtókon
való dörömbölés, éneklés, fütyülés, káromkodás, a falak bepiszkolása, beirása, szóval minden zajos és illetlen önviselet, beszéd vagy
cselekedet: szigorúan tiltatik.
7. A foglyoknak békében kell élniök egymással: minden
gúnyolódás, ingerkedés, sértegetés, szidalmazás, fenyegetőzés, ve
rekedés vagy önbiráskodás tiltatik és megfenyittetik. Egymást sem
az imádkozásnál, sem a munka, a séta, az éjjeli nyugalom, az evés,
olvasás, irás, vagy tisztogatás és varrás közben nem háborgat
hatják.
8. Jövendőmondásokkal, álommagyarázatokkal s efféle hiába
valóságokkal a foglyok ne foglalkozzanak.
9. A kártya, koczka, gombozás, s egyátalában minden ilyes
játék tilos.
10. Egyik fogoly sem lehet a másiknak szószólója, egyik
sem gyakorolhat társai felett hatalmaskodó befolyást; az egy bör
tönben közösen elhelyezett foglyok azonbaS azon társuknak, a
kinek mint szobafelügyelőnek a szobában való rend fenntartása
és az abban levő tárgyak vannak gondjára bízva: engedelmeskedni
tartoznak.
11. Aki a felügyelet alól magát elvonni igyekszik, aki meg
szökik, szökési kísérletet vagy ahhoz előkészületeket tesz, vagy
másokat arra ösztönöz, — xígy szintén az is, a ki fogolytársának
ilyetén szándékáról tudomással bir s azt fel nem jelenti, kemény
büntetés alá esik.
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12. A lázadásra, ellenszegülésekre, munka-megtagadásra, s
egyéb tiltott cselekvények elkövetésére való összebeszélések vagy
szövetkezések, habár ez utóbbiak a kiszabadulás utáni idői'e vo
natkoznának is, a legszigorúbban fenyittetnek.
13. Az adott jelre mindenki köteles reggel azonnal felkelni
este pedig lefeküdni.
Reggel a felkelés után mindenik fogoly tartozik arczát, nya
kát, kezeit megmosni, száját kiöblitni, megfésíilködni, rendesen fel
öltözködni és ágyát felvetni.
Szennyes munkánál a foglyoknak kezeiket evés és lefekvés
előtt is meg kell mosniok.
Szükségeit végezni az illető helyre egyszerre csak egy fo
goly mehet.
14. A pálinka-ivás, dohányzás és dohányrágás (bagózás)
átalában tiltatnak.
15. A munkaidő alatt minden munkára kötelezett fogoly
folytonosan és szorgalmasan tartozik dolgozni, s kijelölt helyéről,
engedelem nélkül, senki el nem távozhatik.
16. Ha valamelyik fogoly saját testét bármi czélból szándé
kosan megsértené vagy csonkítaná, vagy öngyilkolási kísérletet merészlene véghezvinni: a miatt keményen megfenyíttetik.
17. A ki ruháját, ágyneműjét vagy a reá bizott eszközöket,
munka-anyagot, műszereket., könyvet stb. rósz szándékból vagy vét
kes vigyázatlanságból elrontja, vagy a börtönben készakarattal
egyéb károkat, ronditásokat követ e l: az nem csak az okozott kárt
köteles megtéritni, hanem ezen felül még külön büntetéssel is lakói.
18. A fogoly semmi egyebet magánál nem tarthat, mint azt,
amit a fogházfelügyelő neki átadott vagy különös engedélylyel nála
meghagyott.
Kiváltképen tiltatik: a készpénznek, drágaságoknak, fegy
vernek, mérges állagú szereknek, tüzelő eszközöknek, pipának, do
hánynak, késnek, kalapácsnak, vésőnek, árnak, ráspolynak, fűrész
nek s ilyes műszereknek tartogatása és rejtegetése.
A fogoly azt is, a mit netalán talál, a legközelebb levő fog
házőrnek azonnal átadni köteles.
19. A fogoly magát kívülről, hozzátartozói vagy mások ál
tal nem élelmeztetheti. Az ez aluli kivételt a 36. §. tartalmazza.
20. A fogolynak nem szabad önkénytesen sem valamit vá
sárolni, sem kölcsönözni, sem cserélni, sem ajándékot adni vagy
elfogadni. Ha ezt akár egymás közt, akár másokkal felsőbb enge
dély nélkül mégis elkövetnék: megfenyíttetnek.
21. Levelet. írni s azt kiküldeni vagy elfogadni, a felügyelő
ség tudta és beleegyezése nélkül, senkinek sem szabad.
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158. §.
A foglyok viseletére vonatkozó fönnebbi házszabályok előt
tük, midőn a fogházba felvétetnek, úgy szintén minden hó első va
sárnapján felolvasandók s megmagyarázandók. Ezen fölül e ház
szabályoknak egy Írott vagy nyomtatott példánya minden háló- és
munkateremben kifüggesztendő.
159. §.
A fogoly fogsága alatt készített magán munkáinak mások
hoz való kiküldése, s ez utón való elárusitása vagy máskülönbeni
értékesítése, a kellő elővigyázat mellett, csak az esetben engedhető
meg, ha a fogoly a bíróság által a munka alól felmentetett (39. §.).
160. §.
A fogoly kegyelmi kérvényét rendszerint a kir. ügyész veszi
át, s ha az méltánylást érdemel, a kir. főügyész utján az igazság
ügyminiszter elé terjeszti.

Kegyelmi
kérvé
nyek] ől.

16L.§.
A fogolyhoz intézett vagy általa írt levelek csak akkor juttatandók rendeltetésük helyére, ha azok tartalma aggálytalannak
találtatott.

L evele
zésről.

162. §.
A foglyot rokonai, ismerősei s mások is, kikkel ő kivan, A fo g ljo k
vagy a kik ő vele kívánnak beszélni, rendszerint hetenkint egyszer, látogatá
sáról.
a kitűzött nappali órákban, e czélra kijelölt külön szobában az
ügyész vagy helyettese által (180. §.) adott engedély folytán, meg
látogathatják. A beszélgetés, hatóbb is a látogató, mindössze legfölebb egy órahosszat tarthat. A látogató a fogolynak, vagy ez aman
nak közvetlenül semmit sem adhat át. Figyelem fordítandó arra
is, hogy a fogoly látogatói más foglyokkal ne érintkezhessenek, ezek
számára semmit a fogházba be ne csempészhessenek, s hogy egyátalában a látogatások miatt a fogházi rend és csend legkevésbbé se
háborittassék meg, s a biztonság ne veszélyeztessék.
163. §.

A fogházbüntetését teljesen kiállott vagy kegyelmet nyert A foglyok
fogoly, ha betegsége nem gátolja (66. §.), azonnal szabadon bocsát- elbocsátá
tatík. Elbocsáttatása előtt tőle kitudandó, hogy kiszabadulása után, sáról.
ha rendes lakhelye nincsen, hol szándékszik s minő foglalkozást
keresni, s ezen körülmény valamint a törzskönyvben, úgy az elbo
csátó levélben is megjegyzendő.
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164. §.
A fogoly kiszabadulása napján ruhájából kivetköztetvén, sa
ját ruhája vagy ha saját őltözöruhával nem rendelkeznék, a neki
adományozott (127. §.) ruha adatik reá. Ezután a fogház-felügyelő
(180. §.) neki mindazon tulajdonát, mely tőle fogházba kerültekor
elvétetett, valamint munkabérét is kiadja, a melyek átvételét a
fogoly a törzskönyvbe Írott vagy külön nyugtatványnyal igazolja.
Ennek megtörténtével a fogoly a kir. ügyész vagy helyettese elé
(180. §.) vezettetik, aki által jövő életére nézve komoly intéssel
láttatik el s egyszersmind részére az elbocsátó levél is kiadatik.
Mihelyt a fogoly átöltözködött és tulajdonait kezeihez vette:
társai közé, a fogházhelyiségekbe, többé semmi szín alatt sem bocsáttathatik.
165. §.
A fogoly elbocsáttatására, valamint egyéb itt nem említet
tekre nézve is, a vizsgálati foglyokat illető szabályok és a fönnebbi átalános szabályok ide vonatkozó határozatai tartandók
szem előtt.
*

166. §.

A föltételes szabadságra bocsátás körül követendő eljárást
külön rendelet szabályozza.
167. §.
Hasonlóképen külön rendelet intézkedik azon elitéit kül
földiekkel való elbánás iránt, kik a bíint. tk. 64. §-a alapján bün
tetésük kiállása után az országból kiutasban dók.

III.FEJEZET.

A fogházban elzárandó rabokról.
168. §.
A börtön-

A börtönbüntetésre ítélt egyének a kerületi börtönökben s
e végre különösen kijelölt törvényszéki fogházakban töltik ki
fogságuk idejét és „
ra
b
ok
n“ neveztetnek.

büntetésre a z
ítélt ra-

169. §.
A bűnt. ik. 36. §-a alapján az igazságügyminister által a
börtönbüntetés végrehajtására kijelölt törvényszéki fogházakban, a
jelen rendeletnek I. és II. fejezetében foglalt intézkedések a rabokra
vonatkozólag, az alább következő eltérések mellett érvényesek.

170. §.
A börtönre Ítélt, rabok szabadságbüntetése ahhoz képest, a
mint azt a rendelkezésre álló fogházhelyiségek száma és szerkezete
megengedi, részben magán, részben közös fogságban haj tátik végre.
E részben, éspedig tekintet nélkül a börtönbüntetés tartamára, a
132. §. rendelkezései irányadók.
A magánelzárásban levők, a kir. ügyész, a lelkész, orvos,
fogházfelügyelő s a fogházőrmester által minél gyakoribb látoga
tásban részesitendők.
171. §.
A börtönbüntetésre Ítéltek kivétel nélkül rabruhába öltöztetendők (29. §.).
172. §.
A rabok élelmezése kivétel nélkül a fogházi étlapban előirt
ételekből áll (36. §.).
173. §.
Minden munkaképes rab különbség nélkül munkára kényszeri ttetik.
174. §.
A fogházban előforduló tisztátlanabb és nehezebb munkákat
a rabok végezik.
175. §.
A rabok rendszerint csak rokonaikhoz intézhetnek, és pedig
havonkint egy levelet. Ugyancsak ily időközökben fogadhatják ro
konaik látogatását is.
176. §.
Rabok a 37-ik §-ban foglalt feltételek alatt minden két hét
ben részesithetők egy fél-liter borban.
177. §.
A fogházi könyvtárból nyert olvasmányokon felül könyvet
vagy folyóiratot’ csak munkakeresményükből szerezhetnek be.
Ezeknek megválasztása azonban a kir. ügyész hozzájárulá
sával történjék.
178. §.
A visszaeső rabok a magánelzárás tartama alatt csak a
harmadik hét lefolyása után kaphatnak olvasmányt.
Budapesten, 1880. augusztus 9-én.

Dr. Pauler Tivadar
igazságügyminister.
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UTASÍTÁS
apénzbüntetések behajtása és kezelése körül követendő eljárás

.

1

A kir. biróságok azon ítéleteiben, melyekkel pénzbüntetés,
akár mint önálló akár pedig mint mellékbüntetés állapíttatik meg
(1878. Y. t. ez. 20. §.), r tndenkor határozottan kifejezendő, hogy
az elitéit a megállapított összeget, a jogerőre emelkedéstől számí
tandó tizenöt nap alatt, különbeni végrehajtás terhe mellett, lefi
zetni tartozik.
2.

A pénzbüntetések beszedését s esetleges behajtását aszerint,
amint a bűnügyben első fokban valamely kir. törvényszék vagy
kir. járásbíróság járt e l: — a kir. ügyészek, illetőleg járásbirók,
tartoznak eszközölni.
3.
Ha a pénzbüntetés a tizenötnapi határidő alatt le nem fizet
tetnék: akkor — tekintve, hogy annak szabadságvesztés-bünte
téssé való átváltoztatása (1878. V. t. ez. 53. §.) egyoldalúlag az
elitéit akaratára nem bízható, — ellenében, a mennyiben elegendő
vagyonnal rendelkeznék, a végrehajtás, a törvénykezés rendes ut
ján, haladéktalanul folyamatba teendő, s folytatandó mindaddig,
míg a pénzbüntetés összege és a végrehajtási költségek is hiányta
lanul be nem folytak.
4.
Nehogy azonban az előreláthatólag eredményre nem vezet
hető végrehajtások, illetve» uzoknak költségei által az állami kö
zegek munkaereje és az államkincstár indokolatlanul igénybe vétes
senek : a végrehajtási eljárás megindítása mellőzhető, vagy ha az
már folyamatban lenne, megszűntethető, s a vagylagosan megálla
pított szabadságvesztés-büntetés haladéktalanul foganatba ve
hető, h a :

a) az elitéit teljes vagyontalansága már előzetesen hiteltérdemlőleg igazoltatnék, vagy ez a végrehajtás folyamában kiderülne;
b) ha az ellen csődeljárás volna folyamatban;
c) ha állandó tartózkodási helye nincs, vagy ez nem a bel
földön lenne; végre
d) ha a végrehajtás ingatlanra volna vezetendő, s az elítélt
nek az ingatlan iránti tulajdonjoga a telekkönyvi állapotból könynyen kideríthető nem volna.
5.
Ha a pénzbüntetés behajthatósága veszélyeztetnék: az azt
megállapító Ítélet kihirdetése után, ennek jogerőre emelkedése előtt,
biztosításnak is van helye.
6

.

A részletfizetések csak oly összegben számíthatók a pénzbüntetés törlesztésére, a mennyi azokból az okozott végrehajtási
költségek fedezése után fönmarad.
Késedelmi kamatok szedésének nincs helye; úgy szintén a
vagylagosan megállapított szabadságvesztés-büntetés kitöltése után
a netán előbb sikertelenül alkalmazott végrehajtás költségei be nem
hajthatók.
7.
Ha a bíróikig megállapított pénzbüntetés és annak végre
hajtási költségei egészben be nem folynának: a végrehajtási költségek
előzetes leszámítása után a pénzbüntetés fedezetlenül maradt része
után eső szabadságvesztés-büntetés tartama, az 1878. évi V. t. ez.
53. §-a alapján hozott ítélet értelmében minden egyes napra ese
dékes összeg aránya szerint számitandó.
A vagylagosan megállapított szabadságvesztés-büntetés meg
kezdett végrehajtása pedig csak az elitéit beleegyezése mellett, s
csupán akkor szakítható meg, ha az előbb netalán sikertelenül
maradt végrehajtás összes költségei s a még kitöltetlen büntetési
időnek megfelelő összeg készpénzben lefizettettek.
8.
Az 1878. évi V. t. ez. alapján biróilag megállapított pénzbüntetésre nyilvános gyűjtés utján szerzett pénz el nem fogható.
9.
A kir. ügyészek és járásbirók az I. mintának megfelelőleg vezetendő nyilvántartási könyvbe minden pénzbüntetést, a
jogerőre emelkedés idejének sorrendje szerint, beiktatni, a fölme
rülő végrehajtási költségeket pedig mindenkor pontosan hozzáje
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gyezni, ezek megtörténtét a bűnügyi, illetőleg a végrehajtási, irato
kon is világosan kitüntetni, tartoznak.
10.

A befizetett pénzbüntetésekről s az ezek behajtására kiadott
költségekről, valamint az elbocsátott szegény foglyok segélyezésére
(1878. V. t. ez. 27. §.) adott összegekről, a II. minta szerint, kellő
leg okmányolt pénznapló vezetendő.
Mihelyt a pénztári álladék a kir. ügyészeknél 100 frtot, a
kir. járásbiróknál 25 frtot meghalad: a többlet, a III. minta sze
rint kiállítandó ellennyugta kíséretében haladéktalanul a kir. adó
hivatalba szállítandó.

.

11

Minthogy a pénzbüntetések, az 1878. évi V. t. ez.. 27. §-a sze
rint, részben az elbocsátott szegény foglyok segélyezésére fordít
hatók: fölhatalmaztatnak a kir. ügyészek és járásbirók, hogy 1881.
évi január hótól kezdve, a szegénysorsu szabadulóknak, a követ
kezők szemmel tartása és elismervény mellett mérsékelt segélyt
adhassanak.
a) Segélyezésben csakis azon teljesen szegény sorsú, a le
tartóztatás alatt fegyelmi megróvás alá nem esett, állandóan jó v i
seletét tanúsított foglyok és rabok részesíthetők, — következzék
be elbocsátásuk akár a büntetés kitöltése következtében, akár pedig
a bűnvádi eljárás beszüntetése vagy birói ítélettel való fölmentés
alapján, — kiknek letartóztatása legalább három hóig tartott, s
kiknek a fogházban nem volt alkalmuk a szabaduláskor szükségelt
útiköltségre és egyéb mellőzhetlen szükségletekre elegendő pénzt
keresni; három hónál rövidebb időre letartóztatott foglyok segély
ben csak akkor részesíthetők, ha bebizonyulna, hogy előbbi alkal
mazásukat s munkájukat a fogság következtében elvesztették.
b) A segélyezés a legolcsóbb közlekedési utijegyből, alegnélkiilözhetienebb ruhákból és három forintnál nem több készpénzből
állhat; azonban mindezen segélyezés összevéve egyénenként 15
frtot, negyedévenként a kir. ügyészeknél 100 frtot, a kir. járásbi
róknál 25 frtot meg nem haladhat; ezen kívü l: az ugyanazon kir.
ügyésznél vagy járásbirónál tényleg befolyt pénzbüntetések tiz szá
zalékát túl nem hághatják. — Méltánylást érdemlő rendkívüli kö
rülmények között az ezen szabálytól eltérő segély engedélyezése
esetről-esetre a kir. igazságiigyministeriumnál kérelmezendő.
c) A visszaesők és a külföldi szabadidők segélyben egyátalán
nem részesíthetők.
12.
A már létező hivatalos jellegű rab-segélyalapok állagáról az
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1878. évi V. t. ez. életbeléptének napján pontos kimutatás készí
tendő, és ennek csatolása mellett a pénzmaradvány a jelen utasítás
lü-ik pontja értelmében vezetendő pénznaplóba bevételezendő.
13.
Az elkobzott tárgyak eladásából (1878. évi V. t. ez. 61. §.)
befolyt összegek is a jelen utasítás értelmében kezelendők.
14.
A jelen utasítás 9- és 10-ik pontjai értelmében vezetendő
nyilvántartási könyv és pénznapló minden félév végén lezárandó,
és a kezelő által aláirt hiteles másolatuk, az eredeti pénztári ok
mányokkal együtt, a kir. igazságügyministeri számvevőséghez
tizenöt nap alatt fölterjesztendő.
A hátralékok a nyilvántartási könyvbe a következő félévre
tételenként átvezetendők.
Budapesten, 1880. augusztus 9-én.

Dr. Pauler Tivadar
igazságügyminister.
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K e z e lé s c z im e

letek.

(tá r g y ).

előbbi félévi maradvány

1882.
17
jul. 2.

„V4

3 nyugta

Galambos Zsuzsi szabadulónak segély
képen :
ruhanemüekért . . . 2 frt 31 kr.
gözhajójegy Szegedről
Zentáig.............. — „ 52 ,,
saját kezéhez . . . 2 .. — ..
4 frt 86 kr.

i

licvctel

Kiadás 1

frt kr.i

trt

52 32

-

kr. <%
_!

4 86

—

|

_

tételei.

Mellék

íivantaitasi

A
kezelés
kelte.

* vonatkozó

Tétel.

Pénzbüntetésekről vezetett pénznapló.

i

18 sept. 6. 1utinapló
és költ Vörös Antal ellen vezetett végre
ségjegy
hajtás költségei • ..................
32 18 1
1882
zék,
1 végz.
19 1882.
|| Vörös Antal fizetett:
í
■ I
okt. 7. 1ellen- 'j pénzbüntetésre részlet
képen
..............
450
frt
—
kr.
1
nyugta Ivégrehajtási költségekre 32 .. 18 „
1
482 frt 18 kr. ' 482 18 j “ — 1882
20 okt. 8.

1adóhiv.
nyugta

A

szegedi kir. adóhivatalba beszál
líttatott ............................

—

—

425

—

Oldalösszeg
i

6

' frt kri

14215 2
IssF 10“ szegedi
kir. törvényszék, lázaVörös Antal
! 1681 3
l8M
budapesti j dás 3000
cserepes
kir. Ítélőtábla, 161. §
Szegeden 3810 2 .
..
| 1882 7 ^11. Ouiia
legf. itélőszéki oszt.
1.

Karikás Ala
dár
magánzó
Makón

frt kr.

Fizettetett:

napló tétel

Fölmerült
(biróilag meg
állapított) be
Pénz- hajtási költ
ség,
büntetés.
a kezelés napja és
anaplótétel vagy a
végzés száma s kelte

A
Az elitéit bűnügyben hozott
ítélet (ítéletek)
neve, pol
gári állása
kelte
és lakhelye.
és száma.

A bűntett vagy vétség s a
btk. §-a.

Sorszám.

j

Pénzbüntetések

a
a
pénzköltsé
bünte
tésre ! gekre.
frt kr. frt kr.

19.
! 18.
n. t.
1882.
1882.
okt. 7 450
szept.
b-án 32 18

12308 3
.
Í88i 12 szegedi hamis
kir. törvényszék, vád
800
12815 8
227. §
ÜST “s budapesti
kir. ítélőtábla.

-

32 18

— —

—

2.

1

1
|

Oldalösszeg
1

7
I. minta.

nyilvántartása.

ság, legfels. k e 
gyelem ).

—

A budapesti kir. fő
ügyészség által 1882 ok
tóber 31-én 12412. sz. a.
kiadott értesítés szerint
0 Felségének ugyanazon
hó 12-én Budapesten kelt
legfelsőbb elhatározásá
val elengedtetett . . . .

fit

kr. frt

—

—

költség

.* _.__
kr. frt kr.

2550 —

— —

ik ta tó-szá m ai

pénzbüntetés

(v a g y o n ta la n -

A

ok a

végén h á tr a lé k :

v o n a tk o z ó ü g y ira to k

1 8 ................fé lé v
L e í r á s

6325, 6812,7501
ex 1882

7921
1882.
8913
1882.
800

i

J eg y zet.
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III. minta.

naplótétel.

Ellennyugta
frt
forint és

król, azaz
krajczárról, mely az alulirt kir. —

— által,

mint a pénzbüntetésekből befolyt összeg, az 1878. évi V. t. ez.
27. §-a alapján létesítendő javitó-intézetek alapjához leendő csa
tolás czéljából, a

kir. adóhivatalba a mai napon

készpénzben hiánytalanul befizettetett.
Kelt

járásbíró.
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UTASÍTÁS

büntető törvénykönyv 43-ik

§-a értelmében megalakítandó „felügy
bizottságok11feladata és eljárása tárgyában.
1.

Míg az 1876. évi VI. t. ez. 37-ik §-a a közigazgatási bizott
ságok kebeléből megalakult börtönvizsgáló küldöttségek felada
tául azt tűzi ki, hogy a börtönök és fogházak állapotát
ban, vagy is oly czélból vizsgálják meg, ha vájjon
azokban mindazon kellékek, a melyek a szabadságvesztés-büntetések
szerü végrehajtásához megkívántainak: addig az 1878. évi V. t. ez.
42-, 46- és 48-ik §-ai világosan utalnak a „felügyelő bizottságok"
abbeli feladatára, hogy ezek, eltekintve a most említett átalános
kellékek vizsgálatától, a büntető rendszer erkölcsi hatását letartóz
tatott egyes egyéneken figyeljék meg, s az igazságügyministeriumhoz
fölterjesztendő javaslatok alakjában jelöljék ki azon egyéneket,
kiknél az irányukban alkalmazott büntetés üdvös hatását oly
mérvben látják kifejlődve, hogy ez által a törvényes kedvezményekre,
u. m. a közvetítő vagy javító intézetbe való szállításra esetleg fel
tételes szabadon-bocsátásra, érdemeseknek tartathatnak.

2.
„Felügyelő bizottság" minden kir. törvényszék székhe
lyén alakul.
Ennek tagjai:
1. a kir. törvényszék elnöke, — akadályoztatás esetén pe
dig annak helyettese, —
2. a kir. ügyészség főnöke vagy annak helyettese (aliigyész),
3. minden egyes letartóztatási helyre nézve az annak köz
vetlen igazgatásával megbízott tisztviselő (fegyintézet! vagy kér.
börtön-igazgató),
4. az országos fegyintézeteknél, kerületi börtönöknél s utóbb
a közvetítő és javító intézeteknél állandóan alkalmazott lelkészek,
5. az előbbi pontban említett letartóztatási intézetekben
ugyancsak állandóan alkalmazott tanítók.
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Mind a lelkészek, mind pedig a tanitók csak azon ügyek
ben járhatnak el mint bizottsági tagok, a mely ügyek az általuk
lelki gondozásban vagy rendes tanításban részesített egyénekre
vonatkoznak; — végre
6.
az illető törvényhatóság közigazgatási bizottsága által
saját kebeléből választott két tag.
Ha ugyanazon letartóztatási helyen két közigazgatási bizott
ság (megyei és városi) gyakorolja a vizsgálatot, a felügyelő bizott
ságba mindegyik közigazgatási bizottság egy-egy tagot választ.
3.
A tel ügy elő bizottság elnöke — ki ezen bizottság megalakí
tását is eszközli, — mindenkor a törvényszéki elnök, vagy ennek
helyettese.
Ugyan ő gondoskodik a bizottság számára jegyzőről is, kit
a vezetése alatt álló kii\ törvényszék fogalmazási vagy kezelési
személyzetéből esetről-esetre alkalmaz, de az igazgatóval egyetér
tőkig azon letartóztatási hely hivatalnokai közöl is alkalmazhat, a
melynek helyiségeiben a bizottság működik.
4.
A felügyelő bizottság havonként legalább egyszer, és pedig
minden hó
első
,feléb
naz elnök által kijelölt helyen és napon tartja
rendes üléseit. Szükség esetén az elnök rendkívüli ülésekre is
egybehívhatja a bizottság tagjait.
5.
Azon felügyelő bizottságok, melyek hatósági területén a tör
vényszéki fogházon kívül még más letartóztatási hely, névszerinti
országos fegyintézet, kerületi börtön, államfogház, közvetítő vagy
javító intézet is van, a törvényszéki székhelyen tartandó rendes havi
ülésen felül minden második hóban a most említett letartóztatási
helyeken is megjelennek.
6.
A felügyelő bizottság csak a tanácskozása helyén letartózta
tottak ügyével foglalkozhatik.
Kivételnek e tekintetben csak a járási fogházakban letar
tóztatottakra nézve van helye (1. a 12. §-t).
7.
Azon kérelmeket, illetőleg javaslatokat, melyek tárgyalását
az 1878. évi V. t. ez. 42-, 4 6 -és 48-ik §-ai a felügyelő bizottság ha
táskörébe utalják, az illető letartóztatási hely felügyelője (igazgató,
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kir. ügyész) az egybegyűlt bizottsági tagoknak, az illető letartózta
tottra vonatkozó bírósági Ítéletekkel, értesítő jegyzékkel, és fegyelmi
könyvkivonattal együtt bemutatja, s előadásához indokolt szava
zatát kapcsolja. Ezt a többi tagok rövid tanácskozása és szava
zata követi.
Minthogy a felügyelő bizottságnak az elébe terjesztett ügyre
vonatkozó nyilatkozata csakis pártoló vagy tagadólagos lehet:
ennélfogva nézeteltérés esetén mindkét vélemény az indítványozok
részéről indokolandó.
8.
A bizottság megállapodása az elnök által a szavazatok több
sége alapján mondatik ki. Ott, hol a szavazók száma páros, a szava
zatok megoszlásának esetén azon vélemény, melyhez az elnök já 
rult, válik határozattá.
9.
A felügyelő bizottság minden elébe terjesztett és hatáskö
rébe tartozó ügyben még azon ülés folyamán, melyben az ügy be
jelentetett, tartozik érdemleges határozatot hozni, illetőleg javasla
tát az igazságügyministeriumnak megtenni.
10.

A bizottság megállapodásai jegyzőkönyvbe vétetnek, s ez a
jelen volt tagok aláírásával ellátva, s a 7-ik §-ban említett okira
tokkal felszerelve, a letartóztatási hely felügyelője (igazgató, kir.
ügyész) által legfölebb három nap alatt az igazságiigyministeriumhoz
fölterjesztendő. Ugyanaz a ministerium határozatát haladéktalanul
foganatosítja, s erről a felügyelő bizottságnak a legközelebbi ülés
alkalmával jelentést tesz.

11.
Ha a felügyelő bizottság szükségesnek tartja, tanácskozás
alkalmával a fogházfelügyelőt is meghallgathatja.

.
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A járási fogházakban letartóztatott egyénektől származó s a
felügyelő bizottság elé tartozó kérelmek, vagy ezekre vonatkozó
javaslatok, ajárásbiró által esetről-esetre, a kellő okiratokkal felsze
relve, véleményes nyilatkozat kíséretében, és pedig haladék nélkül,
a kir. ügyészszel közlendők, ki azokat a felügyelő bizottság, legkö
zelebbi ülésében a fentelőadott módon bemutatni tartozik.
Budapesten, 1880. augusztus 9-én.

Dr. Pauler Tivadar
igazságügyminister.
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UTASÍTÁS

a büntettek vagy vétségek
miattszabadságvesztés-bünteté
elítéltek főitételes szabadságra bocsátása tárgyában.
1.
Minden, bűntett vagy vétség miatt, szabadságvesztés-bünte
tésre jogerejűleg elitéit egyén — amennyiben az 1878. évi V. t. ez.
49-ik §-ában foglaltak alá nem esnék, — az ugyanezen törvény czikk 48-ik §-ában meghatározott körülmények között föltételes
szabadságra bocsátását kérelmezheti.
Föltételes szabadságra bocsátás iránt sem hivatalból, sem
másnak, mint a letartóztatottnak, kérelmére tárgyalás nem in
dítható.
2.
A föltételes szabadságra bocsátás iránti kérelem a letartóztatási hely felügyelője (igazgató, kir. ügyész, kir. járásbiró) előtt
szóbelileg adatik elő, s az a büntetés harmadik negyedrészének
lefolyását egy hóval megelőző időponttól kezdve mindenkor elfo
gadandó.
Előbb, vagy valamely fegyelmi kihágás után egy évnél ko
rábban, vagy az 1878. évi V. t. ez. 49-ik §-a alá eső elitéltek részé
ről, előadott ily kérelem hivatalból visszautasítandó.
3.
Az előző pontban meghatározott időben és a büntetőtörvény
könyv értelme szerint jogosan előadott, vagy a 8 -ik pont értelmé
ben ismételt, kérelemről mindenkor, az I. minta szerint pontosan
kitöltendő, jegyzőkönyv veendő fel.
4.
Ezen jegyzőkönyv, esetleg az ellenőrnek, gondnoknak, lel
késznek és tanítónak „pártoló41 vagy „elutasitó44 szóval sajátkezűlég beiktatott véleményével ellátva, valamint a kérelmezőre vonat

kozó Ítéletek hiteles másolataival, az értesítő-jegyzékkel és a
fegyelmikönyv kivonatával fölszerelve, a letartóztatási hely fel
ügyelője által, indokolt egyéni vélemény kíséretében, tárgyalás
végett a felügyelő bizottság legközelebbi ülésén előterjesztendő.
A járási fogházakban (eddigi fiókbörtönökben) letartóztatot
tak kérelmét az illető járásbiró véleményes nyilatkozat kiséretében
esetről-esetre, éspedig késedelem nélkül, tartozik a kir. ügyésznek
beküldeni a felügyelő bizottságnál leendő bemutatás végett.
5.
A felügyelő bizottság a kérelmet még ugyanazon ülésen ta
nácskozás tárgyává tenni, véleményes javaslatát — kizárólagos
tekintettel a kérelmező személyes viszonyaira s a letartóztatás alatt
tanúsított viseletére — halasztás nélkül kimondani és ezt rövid
indokolással még az ülés tartama alatt a kérelmi jegyzőkönyvbe
iktattatni tartozik. A bűnösség fokának vagy a bírói büntetés mér
tékének, úgy szintén az elitéltre vagyoni viszonyaiból háromló elő
nyöknek vagy hátrányoknak mérlegelése nem képezheti a javaslat
alapját.
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A letartóztatási
ügyész) az előbbi pont
könyvet, a hozzácsatolt
három nap alatt, az
köteles.

.

.

hely felügyelője (igazgató, es.etleg kir.
értelmében kiegészített kérelmi jeg y ző
iratokkal együtt, a tanácskozmányt követő
igazságügyi ministeriúmhoz fölterjeszteni
7.

Az igazságügyi ministerium a föltételes szabadságra bocsá 
tás iránt hozott határozatát foganatosítás végett az igazgatóval
(kir. ügyészszel, kir. járásbiróval) közli, aki annak tartalmáról —
tudomás végett — a felügyelő bizottság legközelebbi ülésén jelen
tést tesz.
A járásbiró e jelentést írásbeli utón teszi meg.

.
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Ha a föltételes szabadságra bocsátás iránti kérelem az
igazságügyi ministerium részéről „egyelőre44 elutasító elintézést
nyert: akkor e kérelem a büntetés liétnyolczad részének, illetőleg
az életfogytiglani fegyházra ítéltek által újabb két évnek, elteltével
még egyszer ismételhető; ezen második kérelmi jegyzőkönyv csak
azon esetben mutatandó be a felügyelő bizottságnak, ha ez az első
tárgyalás alkalmával elutasító véleményt adott volna, ellenkező
esetben pedig — az első kérelmi jegyzőkönyvvel és ennek mellék

leteivel fölszerelve — közvetlenül az igazságügyi ministeriumlioz
terjesztendő föl.
Az egyszerűen vagy már kétízben elutasított ily kérelem
ismételt fölvételére csakis az igazságügyi ministeriumnak a letartóztatási hely megvizsgálására időszakonként kiküldött biztosa
(törvényszéki fogházakban a kir. főügyész) jogosított.
9.
Ha valamely letartóztatott egyén föltételes szabadságra botása iránt előadott kérelmének tárgyalása idején bűntettet, vétsé
get vagy fegyelmi kihágást követne el; vagy az erkölcsi s munka
beli hanyatlásnak fölötlő jeleit adná; vagy valamely régebben
elkövetett oly törvénysértés miatt ellene újabb bírói eljárás tétet
nék folyamatba, mely a törvény értelmében szabadságvesztéssel
büntetendő; végre ha katonai szökevénynek bizonyulna b e : akkor
az igazságügyi ministeriumnak rá nézve kedvező határozata vele
nem közlendő, hanem — a végrehajtás fölfüggesztése mellett —
további intézkedés végett fölterjesztés teendő.

.
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A föltételes szabadságra bocsátást engedélyező ministeri ren
delet száma és kelte, a szabadság kezdő napja s tartama, az állandó
tartózkodásra kitűzött hely, a szabadságoltnak ottani jelentkezésé
ről valamint a magaviseletéről vagy netaláni haláláról időközben
beérkező hatósági bizonylatok száma, kelte s kivonata, esetleg a
szabadságolást visszavonó ministeri rendelet száma, kelte és az en
nek alapján megváltozott végleges szabadulási időpont: az illető
egyén törzskönyvi lapján mindenkor kellőleg följegyzendő.
Ezen kívül a föltételes szabadságra bocsátottakról minden
letartóztatási helyen a II. mintának megfelelő nyilvántartási könyv,
a 2-ik pont záradéka értelmében hivatalból visszautasított kérelmek
ről pedig a III. minta szerint külön jegyzék vezetendő, és ezen
utóbbi negyedévenként a felügyelő bizottságnak is bemutatandó.

.
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A föltételesen szabadságoltak letartóztatásuk helyéről a IV.
minta szerint kiállítandó igazolványnyal bocsáttatnak el.
Minthogy ezen igazolványnak elvesztése már magában véve
a szabadságoltnak ujabbi letartóztatását idézhetné elő: azért az
illető — elbocsátás előtt — behatóan figyelmeztetendő arra nézve,
hogy igazolványát gondosan megőrizni, és a községi előjárónak,
kér. csendbiztosnak, szolgabirónak, rendőrkapitánynak, kir. ügyész nek, vagy ezek megbizottainak kívánatéra előmutatni köteles;
továbbá: hogy az igazolványban előirt utat megszakítás nélkül
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folytatni, s megérkezéskor a tartózkodására kijelölt hely elöljáró
ságánál (vagy az illető kapitányi hivatalnál) haladéktalanul jelent
kezni, és magát ennek felügyelete alá helyezni tartozik. Értésére
adandó: hogy az igazolványban kijelölt tartózkodási helyet, előleges
hatósági engedély nélkül, semmi szín alatt el nem hagyhatja; hogy
idézésre az elöjáróság (kapitányi hivatal) előtt mindenkor és hala
déktalanul megjelenni, a rendetlen vagy henye életmódtól szigo
rúan óvakodni köteles, mivel ezekkel ellenkező mulasztásai és
magatartása a szabadság visszavonását fogná éredményezni. Végre
hosszabb szabadság esetében figyelmeztetendő: hogy az igazol
ványban félévi időközönként kitűzött napokon a községi előjárónál (vagy városi kapitánynál) személyesen megjelenni, s eddigi
viseletéről szólandó bizonyítvány kiállítását és annak előbbi letartóztatási helye felügyelőjéhez hivatalból leendő megküldését kérel
mezni, szabadságának kifogástalan lefolyása után pedig, illetőleg
az életfogytiglani fegyházra Ítélt négy év elteltével, igazolványát
hasonló czélból ugyanott bemutatni tartozik, melyek pontos telje
sítése által magát a netaláni zaklatásoktól is megmentheti.
12

.

A föltételes szabadságra bocsátásról a letartóztatási hely
felügyelője által azon kir. ügyészség és községi .elöjáróság (vagy
kapitányi hivatal) is értesítendő, a melynek területéhez tartozik,
illetőleg melynek rendőri felügyelete alatt áll az elbocsátott ré
szére állandó tartózkodás végett kijelölt község; az utóbbitól a
szabadságolt megérkezéséről vagy elmaradásáról haladéktalan
értesités, valamint annak későbbi viseletéről a meghatározott idő
szakonként kiállítandó bizonyítványok múlhatlan megküldése,
végre a tartózkodási helynek megváltoztatása iránt netalán adandó
engedély tudomás végetti közlése kívántatik.
13.
A föltételesen szabadságoknak elbocsátása körül egyebek
ben — ruháit, netaláni értékeit s munkakeresményét illetőleg —
ugyanazon eljárás követendő, mint ez a végleg szabadulók irá
nyában követtetik.
14.
A föltételes szabadságra bocsátott egyén összes magánjo
gainak gyakorlásába lé p ; védkötelezettségét is teljesítheti; átalában csak annyiban tekintendő rabnak (fegyencznek vagy fogoly
nak), hogy tőle a szabadság törvényes indokból egyszerűen viszszavonliató.
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15.
Ha valamely föltételesen szabadságolt egyén, megrovást
érdemid viselete által, magát a törvény eme kedvezményére érdemetlennek tanúsítja: erről a kir. ügyész vagy közigazgatási ható
ságok — esetleg az 1878. évi V. t, ez. 51 §-ában foglalt fölhatal
mazás igénybevételével — további intézkedés végett az igazságügyi
ministeriumhoz haladéktalanul jelentést tenni tartoznak.
16.
Valamely régebbi, vagy épen a föltételes szabadság tar
tama alatt netalán elkövetett törvényszegésre kimért, és a szabad
ságolással félbeszakított szabadságvesztés büntetések közöl előbb
mindig a súlyosabb foganatosítandó.
17.
A m. kir. lionvéd-hadbiróságok által elitéit és szabadságvesz
tés-büntetésük kiállása végett az igazságügyi ministerium főfel
ügyelete alatt álló valamely kér. börtönbe vagy orsz. fegyintézetbe
szállított honvéd-foglyokra a jelen szabályrendelet intézkedései
nem alkalmazhatók.
Budapesten, 1880. augusztus 9-én.

Dr. Pauler Tivadar
igazságügyminister.
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I. minta.

s z ám .

18.

(1-ső oldal.)

Jegyzőkönyv,
fölvétetett, a kir.
18
Önkéntes jelentkezés folytán elövezettetik................törzs
könyvi számú.........................................................................ki az 1878.
évi V. t. ez.........-ik §-ában körülírt.......................................................
miatt...................................................... álló szabadságvesztésbüntetésre lett a
kir...................... ...................
által 18.................................................. sz. alatt jogerejűleg Ítélve, a
melyből mai napig már................ évet................ hónapot és................
napot töltött ki, s a melynek utolsó negyedrésze 18........................
................................. kezdetét.
Azon kérelmet adja elő, hogy a fönebb idézett törvényczikk
48-ik §-a alapján föltételes szabadságra bocsáttassák, egyúttal
kötelezvén magát, hogy büntetésének hátralevő ideje alatt állan1 f
i i »
városban
tlóan
megyebeli
, .................... “községben
fog tartózkodni.
K. m. f.
Fölvette:

Folyam odó:
......................................ágnál
eredménynyel és
szorgalommal dolgozik.
Az iskolában
eredményt tanúsított.
A hit- és erkölcstani oktatásokat.........................eredmény*
nyel hallgatta.
A fönebbi kérelem iránti véleményem:
........................................................................................ ellenőr,
........................................................................................ gondnok,
........................................................................................ lelkész,
.........................................................................................tanitó.
Folyamodó egészségi állapota ez idő szerint:.........................
orvos.
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(2-ik oldal.)

A letartóztatási hely felügyelőjének indokolt véleménye:

A felügyelő bizottság által

18..................

tartott ülésben liatározatilag kimondott vélemény:

elnök.

8

Föltételes szabadságra

9

rövid kivonata.

ír. minta.

Változások és az
napja.

érkezett értesítések

A fóltételes szabadság

A szabadságolt er
kölcsi viseletéről be

kifogástalan kitöltésének

bocsátottak nyilvántartása.

ezekre vonatkozó hi
vatalos iratok rövid
kivonata.

J e g y z e te le .

10

Hivatalból visszautasított föltételes szabadságra bocsátás iránti kérelmek jegyzéke.

11
IV. minta.

sz.

18

törzskönyvi sz.

Igazolvány.
( F ö l-té te le s sza/toa,cLsá,grra, ’toocsá/táisról.)

Hivatalosan bizonyítom, hogy ezen igazolvány tulajdonosa

Személyes viszonyai:
szülőhelye:
illetőség-helye :
vallása:
életkora:
családi állapota:
nyelvismeretei:
tanulmánya:
állandó foglalkozása:

Személy-leírása:
testalkata:
arczszíne:
hom loka:
szeme:
bajusza:
fogai:
szakálla:

magassága:
centimeter,
arcza:
haja:
szem öldöke:
orra:
szája:
álla:
különös ismertető je le i:

ki a ......................................... kir...........................................
a

kir. í tél őtábl a—

mint legfőbb itélőszék

18

18

’

’ illetőleg a kir. Curia

>számú ítéletével befejezett bűn-
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ügyben rá jogérvényesen kimért s ..

bél

álló szabadságvesztés-büntetését eddig a felügyeletem alatt levő
kir

-bben
—- töltötte, — büntetésének

évet,

hónapot és

napot tevő még hátralevő tarta

mára, az 1878. évi V. t, ez. 48-ik §-a alapján, a nagyméltóságú
kir.igazságügyi ministeriumnak 18

sz.

a. kelt rendelete következtében, föltételes szabadságra bocsáttatott.
Minthogy nevezett részére ezen, 18

ig

terjedő, föltételes szabadság idejére állandó tartózkodási helyül
............................................

megyebeli ....................................................................... község
.TAros >jelöltetett

ki: utasíttatik, hogy rendeltetési helyére..............................................
...................................................................................................................át
utazzék, útja

nap alatt

megteendő; mellőzhetlen akadály esetében a kijelölt útról való el
térésre szükséges engedély, vagy az utazási határidő moghosszabbitása, az útba eső községi előjáróságok-, szolgabirói vagy kapi
tányi hivataloknál kérelmezendő; az adottengedély ezen igazol
vány hátlapján följegyzendő.
Fennevezett megérkezése után azonnal a.
előtt jelentkezni, smagát annak

fel

ügyelete alá helyezni, tattozik.
A kijelölt

bármily rövid időre is csak az előjáróság

tudtával és előleges belegyezésével hagyhatja el, más tartózkodási
helylyel pedig csakis előleges engedély alapján válthatja fel, me
lyet városokban a kapitányi hivatal, más helyeken pedig a járási
szolgabiró ad meg, s a jelen igazolvány hátlapjára följegyez ; az
újabb tartózkodási hely előjáróságánál

is

azonnal jelentkezni

köteles.
18............................................................................ napján,

az

előtt személyesen m egje

lenni, s eddigi viseletéről bizonyítvány kiállítását és ennek az alul-

írt kir.

hivatalhoz leendő megküldését

kérelmezni,
idézésre az előjáróság előtt máskor is és haladéktalanul
jelentkezni,
hatósági fölhívásra hollétét pontosan igazolni,
igazolványát gondosan megőrizni, és a községi előjárónak,
kér. csendbiztosnak, szolgabirónak, rendőrkapitánynak, kir. ügyész
nek, vagy ezek megbizottainak kivánatái'a előmutatni,
rendetlen vagy henye életmódtól, kicsapongásoktól s rósz
társaságtól szigorúan óvakodni tartozik, mivel e szabályok bár
melyikének megszegése azonnali letartóztatását fogná maga után
vonni.
18

mint a föltételes szabadság

nak és a bírói büntetésnek utolsó napján ezen igazolvány, alulírt
hivatalhoz leendő visszaküldés végett, az el őjáró ságivak elismer
vény mellett adandó át.
Kir.
.................................18...................................................

Láttamozások; a tartózkodási hely netaláni megváltoztatá
sára vonatkozó hatósági engedély, s a föltételes szabadságra bocsá
tott egyén felügyeletével megbízott hatóság jegyzetei:

14
SZ

Értesítések.

18........

Tek. kir.

Tudomás végett értesítem, hogy 18
sz. alatt kelt ítélete alapján ezen kír.
............................................. -iíüben

letartóztatva volt ................................................................
a kir. igazságügyi ministeriumnak 18
sz. alatt kelt rendeletében

nyert fölhatalmazás alapján, az 1878. évi V. t. ez. 48. §-a értelmé
ben, innen a mai napon 18..........................................
időre,

ig terjedő

.................................... J” 08 területére, föltételes sza-

badságra bocsáttatott.
K ir..........................................................
18

Ezen értesítés azon kir. bírósághoz intézendő, amely a föltételesen
egyén bűnügyében első fokulag eljárt.

szabadságolt

15
............ sz.

18........

Teli.

Ezen

ügyészségnek

.......................................

lben
bil" letartóztatva volt s a

kir. igazságügyi ministeriumnak 18......................................................
sz. alatt kelt rendelete következtében, az 1878. évi V. t.
48 §-a értelmében, föltételes szabadságra bocsátott s állandó tar
tózkodás végett a tek. kir. ügyészség területére.................................
„vár06h,a ■ utasított

községbe

.......................................................értesitö-jegyzékét tudomás végett
megküldöm.
Kir.
................................. 18........................................

Ezen értesítés azon kir. ügyészséghez intézendő, melynek
szabadság ideje eltöltendő.

területén

a

föltételes

16

sz.
18

T.

Az 1878. évi V. t. ez. 48. §-a alapján s 18
sz. alatt kelt kir. igazságíigyministeri rendelet
következtében, 18
időre.

ig terjedő
megyebeli
°»/

közt>eirben

leendő állandő tartózkodás kötelezettsége mellett, í'öltételes sza
badságra bocsátott
értesítő jegyzékét /. alatt tudomás végett oly kérelemmel küldöm
át,

hogy az illető megérkeztéről (esetleg kimaradásáról) ezen
hivatalt

hó

-ik nap

jáig múlhatlan értesítni, nevezettet pedig az 18
sz. alatt kelt belügyministeri rendelet
értelmében figyelemmel kisérni, s 18
mely napokon ő czimnél önként is
jelentkezni tartozik, magaviseletéről ide értesítést adni, a föltételes
szabadság lejárta után pedig a szabadságolási igazolványt bevonni
s ide visszaküldeni szíveskedjék.
Kir....................................................................................
.................................18...................................................

Ezen értesítés ama község (város) előjáróságálioz intézendő, mely a föltételesen
szabadságolt egyén tartózkodási helyéül kijelöltetett.

