
ítélet jogerőre emelkedését követően kézbesítette a felmentett 
egyénnek, aki a kézbesítéstől számított 3 hónapon belül köte
les volt az államot -  az igazságügy miniszter útján -  felhívni 
arra. hogy ismerje el önként az általa kért kártalanítási 
összeget. Ha a fél erre 3 hónapon belül nem kapott választ, 
vagy igénye egészben vagy részben elutasításra került, akkor 
az állam ellen panasszal élhetett, melyet előzetes letartóztatás 
vagy vizsgálati fogság esetén az elsőfolyamodású törvény
szék. míg ítéleti fogság esetén az Oberlandesgericht bírált el. 
AUER-MENDELENYI. i.m. 116. p.

29 FINKEY, i.m. 572. p. Megjegyzendő, hogy a fenti éles kri
tikai megjegyzését Finkey lábjegyzetben, igen apró betűkkel 
tárja csak az olvasó elé.

30 Ahogy Finkey utal rá, előfordult az is. hogy a Bp. hatály
balépését követően a vizsgálati fogság minden napjáért 
egy-egy korona kártalanítást állapított meg a miniszter. 
FINKEY. i.m. 572. p.

31 AUER-MENDELÉNYI. i.m. 115. p.

32 DOLESCHALL. i.m. 159. és 160. p.
33 Bp. Miniszteri Indokolás in CJH CD
34 Megjegyzendő, hogy a korabeli francia és osztrák törvény 

nem szólt az állam visszkereseti jogáról.
35 FINKEY. i.m. 573. p.
36 AUER-MENDELÉNYI. i.m. 117. p.
37 DOLESCHALL. i.m. 162. p. A szerző ugyanitt hivatkozik a 

korabeli francia törvényre, amely az eljáró bíró vonat
kozásában még akkor is kizárta a visszkereseti jog érvé
nyesítését, amikor az ártatlan vádlott elítélése a bíró bűncse
lekménye folytán következett be.

38 Bp. 588. §
39 VARGHA-ISAÁK. i.m. 699. p.
40 A fenti feltételeknek konjunktíve kellett fennállniuk, ennek 

hiányában az állítólagos hamis vádló ellen kártalanítási igény 
megállapításának nem volt helye. (K. 5686/1912. B. VII. 3.)
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Polgár András:
A  pécsi és 

a Baranya megyei 
börtön ügyi szervek és 

a fogházszemélyzet 
a 19. és 20. század 

fordulóján
A HELYI BÖRTÖNÜGYI SZERVEK1

A PÉCSI KIRÁLYI ÜGYÉSZSÉG
A királyi ügyészség vezetője, mint a törvényszéki 

fogház felügyelője, nemcsak vádhatóság, hanem bör
tönügyi hatóság is volt, éppúgy, mint a fogházzal ren
delkező járásbíróságok vezetői. A fogházvezető tiszt 
(fogházfelügyelő), a királyi ügyészség felügyelete alatt 
vezette a fogházat, az őrszemélyzet pedig közvetlenül 
neki volt alárendelve.

A királyi ügyészségről szóló tőrvény külön rendel
kezett a börtönfelügyeletről, amely szerint „az ügyész 
a törvényszéki fogház fölött felügyel, őrködik különö
sen, hogy a foglyokkal való bánásmód, azok őrizete, 
élelmezése, ruházata, a fogházak tisztántartása, és 
egyáltalában a fogházi házirend és fegyelem iránt fenn
álló törvényes rendeletek pontosan végrehajtassanak 
és e végett a fogházakat havonként legalább egyszer 
megvizsgálja. ” E vizsgálatot a járásbírósági fogházak 
esetében évente kellett legalább egyszer lefolytatnia. A 
folyamatos ellenőrzést itt a fogházrendelet 180. §-a ér
telmében a járásbíró által negyedévenként küldött, a 
fogház állapotáról és a letartóztatottak számáról szóló 
jelentés biztosította.

A királyi ügyész a vizsgálatok alapján, írásba foglalt 
—  közvetlen intézkedést tehetett a fogházi rendre és őr- 
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személyzetre vonatkozóan, a járásbíróság vezetőjének 
pedig megadhatta a szükséges útbaigazítást. Ha az ész
lelt szabálytalanságot a járásbíró továbbra sem szüntet
te meg, az ügyésznek felettes szervhez kellett fordul
nia. A vizsgálati jegyzőkönyveket is a főügyészhez kel
lett fölterjeszteni.2

A fenti „időszakos vagy felügyeleti vizsgálatok, ” a 
„nyilvános könyvek" és egyéb iratok megtekintésével 
kezdődtek.3 Meghallgatták az alkalmazottakat, a fog- 
vatartottakat, és megszemlélték az épület helységeit.

A pécsi ügyészség vezetőjétől, mint a „főügyészség 
központi királyi ügyészétől” többet vártak el, mint ügyész
társaitól. Egy pécsi ügyész szerint „ebből az okból igye
keztem önálló előterjesztéseket tenni nagyobb fontosságú 
ügyekben. ” Javaslatai gyakorlati jellegűek és elsősorban 
„a királyi kincstárnak jelentős megtakarításokat" ered- 
ményezőek voltak, és részben meg is valósultak.4

Az ügyészség bár a szerb megszállás alatt is műkö
dött (1918-1921), de börtönügyi hatóságként nem jár
hatott el. Iktatókönyve a tárgyban mindössze a szerbek 
által elzsákmányolt fogházszerelvények kapcsán említ 
két iratot, melyek azonban elvesztek.

A PÉCSI KIRÁLYI FŐÜGYÉSZSÉG
Pécsett az önálló főügyészséget, az ítélőtáblával 

együtt, az 1890. évi XXV. te. szervezte meg. A fő
ügyészség azonban csak a büntető perrendtartás életbe
lépésekor (1900. január 1.) kezdte meg működését.

A királyi főügyésznek börtönügyi hatóságként leg
alább kétévente, de ha szükségesnek látta úgy idő köz
ben is vizsgálatot kellett tartania a területén lévő fog
házakban. Az ezekről készült jelentéseket az igazság
ügy-minisztériumba kellett fölterjeszteni. A fogházak
ban előfordult szökésekről az ügyészeknek és a járás
bíróknak haladéktalanul jelentést kellett tenniük az il
letékes főügyésznek, melyről az havonta összesítést 
küldött az igazságügy-minisztériumba.5 A főügyész 
ezen túl a fogházi őrszemélyzet tagjaival szemben má
sodfokon fegyelmi jogkört is gyakorolt.

A kir. főügyészek a rabsegélyező egyletek felügye
letét ellátó kormánybiztosok is voltak az alárendeltsé



gükbe tartozó kir. ügyészség területén. Kezdetben a fő
városi kir. főügyészek töltötték be e funkciót, amit a 
megszervezett vidéki főügyészségeknek nem adtak át 
automatikusan. Erre csak a Pécsi Rabsegélyező Egylet 
kezdeményezésére került sor két éves késéssel.6

A kir. főügyészség működése 1918-1921 között, a 
kir. ügyészséghez hasonlóan, korlátozva volt, így a bör
tönügyi feladataitól is megfosztva működött a szerb 
megszállás éveiben.

A KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG ÉS 
A BÖRTÖNÜGY
A polgári államszervezet kiépítése során az új fel

adatokat ellátó szerveket nem a hagyományos önkor
mányzatok szervezetén belül, hanem a szakminisztéri
umokon keresztül, azoknak alárendelve építették ki. Az 
így létrejött, és általában törvényhatósági szintű állami 
hivatalok működése nem volt összehangolva a törvény- 
hatóságok munkájával.7

Ez a hiányosság hívta életre (1876. VI. te.) a ma
gyar vidéki közigazgatás koordinációját ellátó Köz- 
igazgatási Bizottságot. Ez a vegyes szerv: „minden 
törvényhatóság kebelén alkotott hatóság, mely a köz- 
igazgatásnak csaknem minden ágában vagy közvetlen 
intézkedési joggal bír valamely törvény határozott 
rendelkezése alapján, vagy mint fellebbviteli hatóság 
jár el a hozzá utalt ügyekben... ” A törvényhatóságok 
ülésezési szüneteiben is működő szervként folyama
tosságot és rendszerességet biztosított a közigazgatás
nak.

Az egyik szakterülete a börtönügy volt, melyhez 
több szálon is kötődött. Az 1876. VI. te. 37. és 38. §- 
a alapján évente kiküldött ún. börtönfelügyelő bizott
ságot kellett alakítania, mely „a börtönöket évenként 
legalább négyszer megvizsgálja a bajok orvoslása 
iránt saját hatáskörben gondoskodik, illetve az igaz
ságügy miniszterhez véleményes jelentést küld. " A 
legalább négyszeri vizsgálatot egy tanulmány szerint: 
„Baranya vármegye Közigazgatási Bizottsága úgy lát
szik túlzásnak tartotta a törvénynek ezt az előírását, 
mert 1878-ban erre csak egyszer került sor... ”.8 Ez a 
megállapítás azonban csak részben igaz, mivel a já 
rásbírósági fogházak esetében egy belügyminiszteri 
rendelet évi egyre mérsékelte a kötelező vizsgálatok 
számát. A törvényszéki fogház esetében a bizottság 
tényleg önkényesen járt el, ez ellen azonban a felettes 
szerveknek sem volt kifogásuk, így ezt a gyakorlatot 
utólag szentesítették is.9 Egy hatásköri vitában az 
igazságügy miniszter elfogadta a Pécsi Városi Köz- 
igazgatási Bizottság érvét, hogy a törvényszéki fog
ház évi egyszeri vizsgálata elegendő.10 Erre hivatkoz
va szüntették meg 1906 és 1908 között ideiglenesen, 
-  fokozva a már eddig is mulasztásos törvénysértést 
jelentő gyakorlatot, -  hogy az évi négyszeri helyett a 
két bizottság egy közös vizsgálatot tartson.

Természetesen működött, a pécsi fogházra kiterjedő 
hatáskörrel a Pécsi Közigazgatási Bizottság Börtönfel
ügyelő Albizottsága is, de mivel 1906 és 1908 közötti

két évet leszámítva -  amikor nem volt vizsgálat -  a ba
ranyai társszervvel közösen végezte a munkáját, így ez
zel külön nem foglalkoztam.

A börtönfelügyeletnek ez a módja azonban nem vált 
be a gyakorlatban. Az olyan ellenőrzés, amiről előre, 
akár a reggeli lapokból lehet tudni, csak a vizsgálat ide
jére garantálja -  bár akkor biztosan -  a jogszabályok 
betartását. Nemcsak a járási fogházak esetében fordul
hatott ez elő, mivel a törvényszéki fogházak felügye
letét ellátó ügyészek kalauzolták végig a bizottságokat 
az alájuk rendelt intézetekben. Ilyen esetekben az lehe
tett igazán meglepő, ha az ügyész által szándékoltan 
feltárt hiányosságokon túl bármi negatívumot tapasz
talt a bizottság.

Másik oldalról a Közigazgatási bizottság tagjai sem 
vitték túlzásba az érdeklődést és az ügybuzgalmat. 
Szemléletesen példázza a mindennapokat egy 1895-ös 
eset, amikor azért hagyták olvasatlanul a jelentéseket a 
referensek a jegyzőnél, mert Várady Ferenc készülő 
könyvének képanyaga lekötötte őket."

A börtönfelügyelő bizottság tagjait elvileg egy évre 
küldte ki a bizottság, de volt olyan év, hogy újra sem vá
lasztották őket. Általában olyan személyek vállalták a 
tagságot, akik érdeklődtek a börtönügy iránt és évtize
dekig is ellátták megbízatásukat.12 A törvényszéki fog
ház vizsgálatain jelen volt a „főispán elnöklete alatt" a 
vármegye részéről az alispán, a vármegyei tiszti fő
ügyész, és 2-3 törvényhatósági bizottsági, illetve köz- 
igazgatási bizottsági tag. A várost általában 2 közigaz
gatási bizottsági tag képviselte.13

Jelentésükhöz vizsgálni kellett a börtönök általános 
állapotát, az egészségügyi, élelmezési, fegyelmi viszo
nyokat. A bizottságot házigazdaként a kir. ügyészség 
elnöke vezette körbe a fogházban, aki a felmerülő kér
désekről megadta a felvilágosítást. A vizsgálatot a sze
mélyzet és a fogvatartottak esetleges panaszainak meg
kérdezése zárta.

A közigazgatási bizottság feladatköre a járásbírósá
gi fogházak esetében ellenőrzési jogkörrel bővült. Sza
bálytalanság vagy hiányosság esetén a közigazgatási 
bizottság a királyi ügyész meghallgatása után intézke
dett, mégpedig határozat formájában.

Végül a Közigazgatási Bizottság választmánya (az 
ügyészt követően és az Igazságügyi Minisztérium Fe
gyelmi Bizottsága előtt) másodfokon a fogházfelügye
lők fegyelmi hatóságaként is működött.

A Közigazgatási Bizottság üléseit a szerb hatóságok 
a megszállástól 1919. februárig tűrték meg, amikor is 
megtiltották a működését és csak két év múlva, a fel- 
szabadulással szerveződött újjá.14

A FOGHÁZSZEMÉLYZET
A FOGHÁZŐRSÉG ÉS A SZOLGÁLAT.
A törvényhatósági börtönök őrsége egy-egy tisztvi

selő irányítása alatt a Pécsi Városi Börtönben 2 fős, a 
vármegye börtönében 30 fős (egy kapitány, 3 őrmester, 
24-27 őr) volt.15 Utóbbi létszám szokatlanul magas volt,_



de fenntartását a biztonsági körülmények indokoltak.
Az ügyészség a törvényszéki fogház megszervezé

sekor a megyei börtönnel együtt a személyzetet is át
vette. Változásnak nem maradt nyoma az új fogházépü
let átadásáig, ami fogházszemélyzet jelentős csökken
tését is maga után vonhatta volna. A létszám 1884-től 
18 őr és 3 őrmester lett. Az engedélyezett létszám kis 
ingadozásokkal állandó is maradt a korszak végéig 
(18-21 őr, 2-3 őrmester).

A létszámcsökkentés mértéke azonban túlzottnak bi
zonyult, amit az ügyészek is elismertek: „csak az őr
ség túlfeszített munkájával és éberségével volt a bizton
ság és rend fenntartható."'6

Az engedélyezettnél azonban általában kisebb volt a 
létszám, a szabadságolások, betegségek miatt. A húszas 
évekből fennmaradt dokumentumok szerint még az elő
re látható nyugdíjba vonulások pótlásáról sem gondos
kodtak előre.

A háborúk alatt kritikus létszám hiányok voltak. A 
behívások alkalmával előfordult, hogy az őrség fele is 
hiányzott. A délvidék visszacsatolásakor 1941-ben el
rendelt áthelyezéseket még pótolni lehetett. A tömeges
sé váló behívások miatt 1942-ben már hosszabb időre 
is megesett az ilyen mérvű őrhiány. Ennek volt érde
kes következménye, hogy 1941 júliusában a mohácsi 
fogház a fogházőr két hetes szabadságának idejére be
zárt, mert Pécsről nem tudtak helyettest küldeni.17

Ezt mindkét világháborúban hasonló módon igye
keztek megoldani. Első lépésben a nyugdíjasok újbóli 
szolgálatba helyezésével próbálkoztak, a hirtelen elő
állt hiányt pedig ideiglenes jelleggel a rendőrségtől ka
pott emberekkel pótolták ki. Következő lépésben -  Pé
csett ez volt a ritkább -  újonnan kinevezett járatlan sze
mélyek pótolták a hiányt.18

Az Újvidéki törvényszéki fogházat 1944 végén 
Pécsre evakuálták és személyzete is itt teljesített szol
gálatot. Őket a megszálló orosz erők fogták el és át
adták a jugoszláv partizánalakulatoknak. A délvidéki 
magyar civil lakosság körében folytatott mészárlások 
időszakában ez valószínűleg a halálos ítéletüket jelen
tette.

A fogház megszállásakor az őrség pécsi részének 
többségét is -  a 19-ből 12-őt -  „fogságba vetetek” és 
csak hosszú huzavona után térhettek vissza mohácsi 
fogságukból.19

A „felszabadulás" után ilyen körülmények között 
gyorsan cserélődött a fogházszemélyzet. Az őrség tag
jai között találunk Kárpátaljáról, Eszak-Erdélyből és 
Délvidékről menekült fogházőröket, akik az állásuk 
megőrzéséért bárhol hajlandóak voltak szolgálni. Vég
legesítésük legbiztosabb módját a megüresedő járásbí
rósági fogházőri posztok betöltésében látták, ahol nem 
kellett tartani a hadifogságból hazatérők visszahelye
zésével. A feszültség csökkentésére, -  akit lehetett -  
nyugalomba helyeztek.

Egyedül 1946-ban a 2 lemondás, 2 tartós beteg és 2 
felfüggesztett őr lévén, majdnem az őrség harmada le
cserélődött. Egy Állandó Létszámcsökkentő Bizottság

__is működött,20 de működéséről csak két eset maradt
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meg, mindkettő igazolva az érintetteket.21
A fogházőrség „felhígulásának" eredményeként je 

lentősen romlott a fogvatartás biztonsága. Szemléletes 
példája Várnagy István, akinek fél éves szolgálata alatt 
3 elítéltet is sikerült „elveszítenie. ”22

A fogházőrség átsorolása 1947-re valósult meg. 
Szollár János vezető fogházfelügyelőt (letartóztatási in
tézeti) őrnagyi rangba helyezték, az őrség tagjaiból két 
személy főhadnagyi, egy alhadnagyi, három főtörzsőr- 
mesteri, hét őrmesteri, egy szakaszvezetői, kilenc tize- 
desi és kettő fogházőri státuszt kapott.23

Megnőtt a mobilitás, gyakorivá váltak az áthelyezé
sek is. Nem volt ritka az országos és megyei büntetés
végrehajtási intézetek őreinek cserélődése, ami Pécsett 
-  Szollár fogházfelügyelő egyedi példáját leszámítva -  
korábban nem fordult elő.

Az új idők jele volt még, hogy megjelentek a mun
kás-származású fogházőrök és gyakorivá vált, hogy a 
fogházőrök a dolgozók polgári iskolájába jártak a mun
ka után.

A szolgálat mai szemmel nézve igen hosszú és mo
noton volt. Alapszabály volt, hogy az őrmesterek 24 
órás szolgálat után 24 órás szabadnapot élveznek. Szük
ség szerint azonban „a szabadnap egy részén is vala
mely munkát teljesítenek." A fogházőrök 72 órás szol
gálat után kaptak egy szabadnapot. Akik a konyhát fel
ügyelték, munkavezetők voltak, a fogházfelügyelői iro
dán teljesítettek szolgálatot, vagy ügyészségi küldönc
ként dolgoztak, csak vasárnap, és ünnepnap délután 
kaptak szabadnapot.

A rabgazdaságot és a rabkertészetet vezető fogház- 
őrmester, illetve fogházőr szabadnappal nem rendelke
zett. Ezért cserében a családjukkal együtt laktak a mun
kahelyükön lévő szolgálati „házaikban.”24

A FOGHÁZSZEMÉLYZET
A fogházrendtartás szerint: „A fogházaknál és bör

tönöknél lévő személyek alkalmaztatásuk minősége te
kintetében kétfélék, ú. m.: a, olyanok, a kik rendszere
sített fizetéssel, rendszeresített állásra vannak kinevez
ve és b, olyanok, a kik, ideiglenes minőségben jutalom
díj s illetőleg bér mellett alkalmaztatnak. Az előbbiek
hez tartoznak: a fogházfelügyelő, a börtönőrmester, a 
rendszeresen alkalmazott nőfelügyelők és börtönőrök. 
Az utóbbiakhoz tartoznak: a lelkészek, orvosok, s a ta
nítók."

A fogházőrök katonaviselt, általában közállományú, 
kisebb részt altiszti rangú férfiak voltak. Iskolázottsá
guk igen homogén volt, 2-6 elemit végeztek. Rövidebb 
csendőri, hivatalszolgai pálya után lettek fogházőrök, 
és néhány kivételtől eltekintve innét is mentek nyug
díjba.

Az ügyész által ideiglenes minőséggel felvett fog
házőrökről a főügyész határozott. Az első világháború 
előtt egy éves ideiglenes szolgálat után véglegesítették 
státuszukat. Legkésőbb 1926-tól már kétéves ideigle
nes szolgálat és fogházőri vizsga lett a véglegesítés fel
tétele. (Foghr. 206. §.) A megüresedett helyeket legké



sőbb az 1920-as évek végétől a Budapesti Közlönyben 
hirdették meg.25

A járásbírósági fogházak őreit általában a törvény- 
széki fogház, már betanult, „szakképzetnek” számító 
személyzetéből rendelték ki. Kiválasztásuknál két 
szempont számított. Először is a megbízhatóság, majd 
a húszas évektől elsősorban az, hogy ne igényeljék a 
költözködés költségeinek megtérítését.

A nőfelügyelők feladata -  a fegyveres őrszolgálat és 
a rabkísérés kivételével -  általában azonos volt a férfi- 
őrökével. M áraz 1874-es fogházrendtartás kimondta, 
hogy a letartóztatott nők felett lehetőleg női személy
zet gyakorolja a felügyeletet.26

Pécsen ezzel szemben a dualizmus korában még csak 
fel sem merült nőfelügyelő alkalmazásának a lehetősé
ge. Az országban máshol sem volt jobb a helyzet. Egy 
1898-as kimutatás szerint a fogházak között csak Nyír
egyházán, Szatmárnémetiben, Aradon és Mára- 
marosszigeten volt egy-egy nőfelügyelő, Fiúméban pe
dig 3 fogházőrfeleség látta el 2-2 hetes váltásban a női 
felügyeletet.27

Nőfelügyelő alkalmazásának első kísérletére 1923- 
ban került sor. Az ügyészség vezetője kért engedélyt 
a minisztériumtól egy női felügyelő alkalmazására „a 
női fogvatartottak magas száma miatt. ” Az engedély 
megadása után azonban éppen Ő lépett vissza és ne
veztetett ki férfi fogházőrt. Az ok, hogy a minisztéri
um csak a meglévő őrlétszám terhére -  ami a fogoly
létszámhoz így is kevés volt -  adott lehetőséget nő
felügyelő alkalmazására. A visszalépés hivatalos in
doka az volt, hogy a napi 24 órás női felügyelet biz
tosításához legalább két fő kell, amire nincs keret. Egy 
nőfelügyelőt alkalmazni pedig így nem érdemes.28 Ez
zel két évtizedre lekerült a napirendről a női személy
zet kérdése.

A következő kísérlet már felülről, az igazságügyi mi
nisztériumból indult ki. Egy 1942-es leirat szerint a 
„megüresedő fogházőri állomány terhére” egy nőfelü
gyelőt kell felvenni.29 Országosan még ekkor is csak a 
nagyobb törvényszéki fogházakban alkalmaztak nőfel
ügyelőket, de ott is ritkaságszámba ment, ha az egész 
napos felügyeletet biztosítani tudták két fővel.30

Az első állást 1942. dec. 25-én a Budapesti Közlöny
ben hirdették meg. A jelentkezők közül, egy 31 éves, 
nincstelen, 4 gimnáziumot végzett hajadont vettek föl. 
Bakacsi Teréz 1943. március 1. és október 31-e között 
szolgált itt a fogházfelügyelő teljes megelégedésére. 
Fölmondásáig „egy őrszobát és szolgálati lakást" biz
tosított számára a fogház, egy magánzárka for
májában.31

A következő nőfelügyelő szolgálata sem volt sokkal 
hosszabb, akit fegyelmi úton bocsátottak el.32 így csak 
1946-tól sikerült stabilan, és ekkor már két őrrel bizto
sítani a nők női felügyeletét.33

A férfiakénál is gyorsabban cserélődött az őrség női 
személyzete, mivel ha lehetőség volt rá, áthelyezésü
ket kérték valamelyik más igazságügyi szerv hivatali 
állományába. A női személyzet fegyverengedélye első 
esetben 1948-ból maradt meg.

A fogházőrmesterek -  Pécsett és a Dél-Dunántúl 
törvényszéki fogházaiban 2-3 fő, -  kivétel nélkül a 
már régóta megbízható, gyakorlott helyi fogházőrök 
közül kerültek ki. Az ügyész javaslatára a főügyész ne
vezte ki őket.34 Hosszú, általában évtizedes szolgálat 
és valamilyen kiemelkedő tevékenység kellett hozzá. 
Figyelembe vették a rangsort, az érdemességet, hasz
nálhatóságot, de 1921-től 12 havi frontszolgálat mind
ezekkel egyenértékű lett.35 A gyakorlatban a rabipar 
valamelyik ágát irányító munkavezető fogházőrt lép
tették elő.

Az 1920-as kinevezési tilalom után válik gyakorivá, 
az addig elvétve alkalmazott „czímzetes fogházőrmes
teri" cím. A források tanúsága szerint a fogházfelügye
lőjavaslatára, ügyészi támogatás mellett az igazságügyi 
miniszter nevezte ki. Ez kimondatlanul a biztos előlép
tetést jelentette a következő üresedésnél, természetesen 
addig változatlan státusz és fizetés mellett.

A fogházőrmesterek mindig betöltötték valamilyen 
kiegészítő funkciót is. Ha nem a rabipar valamelyik 
ágát vezették, akkor irodavezetői, vagy raktárosi teen
dőket töltöttek be.36

A járásbírósági fogházakban őrmester nem szolgált, 
címzetes őrmester is csak egyszer, de a „ tényleges fog
házőri” kinevezésével automatikusan Pécsre rendelték.

A törvényszéki fogházakat -  a vezető ügyész irányí
tása alatt -  a fogházgondnok, vagy fogházfelügyelő ve
zette. Az őrszemélyzet tagjai közvetlenül nekik voltak 
alárendelve. Az ügyész javaslatára az igazságügyi mi
nisztérium nevezte ki őket. A fogházfelügyelők a dua
lizmus korában a fogházőrmesterek közül kerültek ki. 
Minden végzettség és tanfolyam nélkül látták el 
munkájukat.37 A hosszú gyakorlat során tanultak bele, 
és gond és hiba nélkül irányították a vezetésük alatt ál
ló fogházat.

Wilgermein József járta be ezt az utat utolsóként. Ő 
5 elemit végezve volt fogházfelügyelő 1926-os nyug
díjazásáig. Ez időtől kezdve a fogházfelügyelők leg
alább érettségivel rendelkeztek.

Az ügyészséghez beadott pályázatok közül az igaz
ságügyi tárca választott, és 1926-tól már az iskolázott
ság is szempont volt. Bár az ügyészek ekkor még -  va
lószínűleg személyes ismeretség alapján -  a hivatali ap
parátusukból jelentkezőket javasoltak az állásra.

A korszak utolsó fogházfelügyelőjének kiválasztása 
során már a régi és az új szempont figyelembe vételé
vel döntöttek. Szollár János, soproni fegyőrként, gya
korlattal és megfelelő iskolázottsággal is rendelkezett. 
Érettségije és államszámviteli vizsgája volt. Az ügyész
ségi javaslat a pályázatát csak harmadik helyre sorolta, 
egy-egy elemi iskolával rendelkező pécsi ügyészségi 
kezelő és egy határőr altiszt után.38 Az 1928-as kine
vezésétől a korszak végéig Ő vezette a fogházat.

A fogházfelügyelő mellé 1946-ban kineveztek egy 
helyettest (fogházfelügyelő őrmester). Szollár János et
től kezdve „vezetőfogházfelügyelőként" irányította a 
fogházat.

Az az állítás, hogy az első világháború végén az in
tézetek irányítását leszerelt katonatisztek vették át és ez-



militarizálta a fogházéletet,39 Pécsre nem igaz. A fog
házszemélyzetnél ilyen veszélyt inkább a csendőri múlt 
jelenthetett, de ez a vizsgált korszak egészére érvényes. 
A világháború inkább a beosztott őrségnél jelentett 
problémát, és pont ellenkező hatással. Leszerelése után 
több, az alkoholhoz menekült, korábban kifogástalanul 
szolgáló őrt kellett elbocsátani.40 Pontosabban: ez az 
állítás ekkor még nem volt igaz! Ez a tendencia csak az 
1930-as évek közepén tűnik fel a forrásokban. A fog
házőröket újra kiképzik. A naponta előírt „csukló és 
szabadgyakorlatok" mellett, ekkor már heti szakasz
gyakorlatokat tartottak és időnként lövészgyakorlatok
ra is járnak.41 De a személyzet kiképzésén kívül a fog
házélet militarizálódásáról más adat nem maradt Bara
nyából.

A FOGHÁZŐRSÉG KÉPZÉSE
A Fogházrendtartás előírása szerint szolgálatba lé

péskor fel kellett olvasni, és el kellett magyarázni a 
szolgálati utasítást, valamint a „Horváth-féle” útmuta
tót. Azokat az őröket, akik őri tanfolyamon még nem 
vettek részt, az egyik fogháztisztviselő tanította a téli 
hónapokban, minden második vasárnap a szolgálati kö
telességeikre. (Foghr. 211 .§.)

A véglegesítés feltételeként a törvényszéki foghá
zakban évenként egyszer tartott fogházőri tanfolyamot 
kellett elvégezni. A négyhetes tanfolyam hétköznapon
ként 2-2 órán át tartott. Az előadások tárgya: a bünte
tőtörvények elemi ismerete, a fogházrendtartás, vala
mint a kiegészítő és módosító rendeletek tüzetes ma
gyarázata volt. Előadók az ügyészség vezetője által ki
jelölt kir. ügyész és a fogházfelügyelő voltak. A tanfo
lyam tartalma alatt egy fogházőrmester hetenként 2-3 
órán át „fegyverkezési és mozgási gyakorlatot" végez
téién az őrséggel.42 A tanfolyamot ott, ahol tanfolyam
köteles őr nem, vagy túl kis számban volt, -  főügyészi 
engedéllyel -  el lehetett halasztani.43

Szolgálati szabályzattal és a Horváth-féle „ Útmuta
tás a fegyveres szolgálatban" című füzet egy-egy pél
dányával az őrség minden tagja el volt látva. 44

Egy esetben, 1918-ban a Patronage Egylet által a fő
városban szervezett tanfolyamot végezték el a pécsi őr
ség új tagjai. A kezdeményezésnek a továbbiakban saj
nos nem maradt nyoma.

FEGYELMI VISZONYOK
A Megyei Börtön, majd a helyén működő törvény- 

széki fogház körülményei a jelek szerint nemcsak biz
tosították a lehetőséget a különböző fegyelmi vétsé
gekre, de szinte elő is idézték az őrszemélyzet és az 
elítéltek összejátszását. Jó, és nem egyedi példa erre 
az 1876-ban „kirobbant ügy." Pados József fogházőr 
a felügyeletére bízott elítélteket rendszeresen „sza
badlábra helyezte, ” és kiengedte őket a szomszéd 
kocsmába. Ezt fal hiányában könnyen és hosszú ide
ig észrevétlen meg is tehették. Pados úr elbocsátása 
meg inkább az ügy kirobbanását követő egyedi szi
gor volt.45

Gyakoribb, pontosabban gyakori vétség volt a szol
gálat alatti ittasság. Ezeket az eseteket néhány szabad
nap elvonásával honorálták.

Ilyen körülmények között nem voltak ritkák sem a 
szökési kísérletek, sem a sikeres szökések.

Az új fogház megfelelő körülményei, a kevesebb, de 
megbízhatóbb fogházőr alkalmazása 1884-től elősegí
tette, hogy megszűntek a súlyosabb visszaélések. Az 
enyhébb vétségek viszont így újra differenciálódtak, és 
a korábban elnézően kezelt „ lanyha felügyeletért, ” -  
ha szökést eredményezett -  akár állását is veszthette a 
fogházőr.

Pécsett egy nyugdíjba menő fogházőr személyi lap
ján a XX. század első felében 2-6 fegyelmi ügy szere
pelt. Leggyakoribb okok közé tartoztak az őrfelváltás 
elmulasztása, a hanyag felügyelet, elalvás őrségben, ré
szegeskedés. Az ezekért járó büntetések 1-től 14 napig 
tartó szabadságmegvonás, vagy súlyosabb esetben ma
gánfogság voltak.

A fogházőröknél viszont a hosszú szolgálati idő el
lenére is ritka volt a fegyelmi ügy. Az 1923-ban szol
gálatot teljesítő 3 fogházőrmester közül csak az egyik
nek szerepelt a személyi lapján egy kisebb mu
lasztása.46

Igazán komoly visszaélésre Albert József mohácsi 
fogházőr példája világít rá. Ő pénzért vállalta, és el is 
tudta intézni, hogy az elitéltek ne Pécsett, hanem az ő 
fogházába tölthessék le a büntetésüket. Vesztét az okoz
ta, hogy a pénzt még az ítélet előtt szedte be, és egy fel
mentett vádlott rokonai, miután sikertelenül követelték 
azt vissza, feljelentették. A fogházőr ilyen jellegű „jö
vedelem kiegészítését” a bíróság 3 hónap fogházbünte
téssel honorálta. Azt, hogy a büntetését Pécsett, vagy 
Mohácson kellet-e letöltenie Albert Józsefnek, azzal a 
forrás már nem foglalkozott.47 Az ehhez hasonló ese
teknek kevés nyomát találtam, ami valószínűleg a kö
telességtudatnak, és nem a fogházőrök megfelelő „óva
tosságának” a jele.

FIZETÉSEK
Egy fogházőr a századfordulón 600-900 koronát, 

egy őrmester 900-1200 koronát keresett, amit 160-300 
korona „lakpénz” egészített ki. A fogházfelügyelői fi
zetés 1400-2000 korona között mozgott és a fogház
ban található szolgálati lakás járt hozzá.48 Ez a fizetés 
a világháború utáni infláció miatt értéktelenedett el. Kü
lön gondot jelentett, hogy a szerb megszállás alatt el
maradtak a béremelések és a pécsi őrök így az orszá
gosnál kevesebb fizetést vihettek haza. A megélhetési 
gondok ellenére csak 1921—1922-től jelentek meg a se
gélykérelmek, bár ekkor tömegesen. A pengő beveze
téséig nem is csökkent a számuk.

A fogházőrök 1929-ben 91-101 pengő alapfizetést, 
juttatásokkal együtt 101-129 pengőt vihettek haza. Az 
őrmesterek 116-142 pengő alappal, 145-167 pengős fi
zetést kaptak, a felügyelő pedig 144, illetve 152 pengőt.

A fizetések a II. világháborút követő infláció miatt 
gyorsan értéktelenedtek el, ami komoly feszültséget



lörténeli uemle

eredményezett. Az ügyész szerint demoralizálólag hat 
rájuk az a körülmény, hogy kartársaik a rendőrségen 
már mind magasabb rangba és fizetés mellett szolgál
nak. Az őrszemélyzet többször kérelmezte, hogy „a 
8400/1945. m. e. rendelet értelmében szolgálati idejük 
szerint rangsoroltassanak ill. illetményeik állandóan 
késedelmes kiutalásai megszüntessenek. ”49 Céljuk az 
volt, hogy a rendőrségnek és honvédségnek biztosított 
központi ellátást ők is megkapják.50 Ezt követően (1946 
közepétől) gyorsan javult a fogházszemélyzet anyagi 
megbecsülése. Ezt a tendenciát jól tükrözi a fogházfel
ügyelő fizetése. Ő 1946. január 1-én 329 Ft-ot, 1947- 
ben 477 Ft-ot, 1948-ban már 537 Ft-ot keresett.

A fizetések 1946-ban: egy női felügyelő 102 pengőt, 
az őrök és őrmesterek 220-406 pengőt, a fogházfel
ügyelő őrmester 313, a vezető fogházfelügyelő pedig 
387 pengőt keresett.

A monoton szolgálatot törte meg a fogolykísérés 
lehetősége, amit a fogházfelügyelő szervezett. Szol-

Jegyzetek_____________ ______________________

1 A polgári korszak börtönügyénck kutatása szempontjából fontos, 
Baranya Megyei Levéltárban található források: IV. 402. Bara
nya vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai (I870-) 
1872-1944.; IV. 409. Baranya vármegye Főispánjának iratai 
1872-1944.; IV. 410. Baranya Vármegye Alispánjának iratai
1872- 1944.; IV. 1106. Pécs város Polgármesterének iratai 
1848-1872.; VII. 2.A Pécsi Királyi Törvényszék (1946-tól Tör
vényszék) iratai 1872-1950.; VII. 4. A Pécsi Járásbíróság iratai
1873- 1950.; VII. 6. A Szentlőrinci kir. Járásbíróság iratai 
1900-1955.; VII. 7. A Fiatalkorúakat Felügyelő Hatóság iratai 
1912-1950.; VII. 9. A Pécsi Királyi Főügyészség (1946-tól 
ügyészség) iratai 1900-1950.; VII. 10. A Pécsi Királyi Ügyész
ség (1946-tól Ügyészség) iratai 1909-1950. VII. II. A Pécsvára- 
di kir. Járásbíróság iratai 1915-1950. VII. 12. A Dárdai kir. Já-

 ̂rásbíróság iratai 1883-1917. VII. 101. Büntetőintézetek iratai.
2 HORVÁTH T.: Büntetés végrehajtási jog I. kötet. (Bp. 1983. 14. p.)
’ A megye területén működő fogházak ilyen jellegű irataiból mind

össze egy esztendőről maradt meg egy hiányos „Törzskönyv.”
4 BML. Főügy. ir. 1935/1937.
5 Horváth 1983. im. 15-16. p.
6 VARGA NAGY I. szerk.: A Pécsi Rabsegélyező Egylet Évköny

ve 1906-ról. (Pécs. 1907. 84. p.)
7 CSIZMADIA A.: A közigazgatási bizottság a polgári államszerve

zetben. In.: Jogtörténeti Tanulmányok II. kötet. (Bp. 1968. 117. p.)
* TEGZES F.: Baranya Vármegye Közigazgatási Bizottságának 

megalakulása és működésének kezdetei a Dualizmus korában. 
In.: Baranyai Helytörténetírás 1982. (Pécs. 1983. 138. p.)

9 BML. Közig. Biz. ir. 1907/488.
10 BML. Közig. Biz. ir. 1908/2300.
11 Pécsi Figyelő 1895. jűn. 8.
12 Az igazságügyi szervek érdeklődő alkalmazottain kívül ott talál

juk a város meghatározó családjainak tagjait. Pl.: Dr. Fischer Bé
la. Dr.Visy László, Hamerli Imre..., de az egyházak helyi sze
mélyiségeit is, mint Buzássy Ábel ciszterci tanárt, vagy Baldauf 
Gusztáv evangélikus lelkészt. A járásbírósági fogházak esetében 
is kimagasló helyi személyek látogatták a fogházat. Voltak köz
tük képviselők, földbirtokosok, mint Siklóson Gr. Bennyovszky 
Móric földbirtokos, a helyi várúr.

13 Elvileg közös vizsgálat esetén mindegyik közig biz l - l  tagot 
küldhetett volna. In.: MEGYERY I.: A magyar börtönügy. (Bp. 
1905. 346. p.)

14 Szita 1983.217. p.
15 MEGYERY I.: i.m. 1905. 58. p.
16 BML. Közig. Biz. ir. 1917/1420.
17 BML. Főügy. ir. 1941/980., 1942/1353., 1942/1937.

lár János bevallása szerint: „ Mindenkor arra töre
kedtem, hogy a kísérettel járó  napidíjjak egyformán 
oszoljanak meg az őrség tagjai között. " A rabszállí
tás napidíja 1931-ben napi 6 pengő volt. A megye já 
rásbíróságai mellett, leggyakrabban Budapestre és 
Szegedre (1 nap), illetve Márianosztrára (másfél nap) 
szállítottak rabokat. Ha valamelyik őr kimaradt a fo
golykísérésből, azt súlyos hátránynak tekintette. Sé
relmét még az ügyészhez is képes volt felterjesz
teni.51

Keresetkiegészítést jelentett még a dualizmus ko
rában, a rabmunkában való részvétel (felügyelet, mun
kavezetés.) A pécsi királyi ügyész szavaival: „ a fo g 
házfelügyelő és a fogházőrség egypár tagjában bírok 
oly eszközbuzgóságot, amit használhatok. ” Ez legin
kább a rendszeresen fölterjesztett és szinte mindig 
megítélt jutalmazásoknak volt köszönhető.52 Az első 
világháborút követően ezek a jutalmazások eltűntek a 
forrásokból.

18 SZÖLLÖSY O.: Magyar Börtönügy. (Bp. 1905. 41. p.)
19 BML. 1945. El. 6. Az ügyészség kiürítésekor (1944. XI. 21) a 

fogházszemélyzetből kirendelt kísérők közül egyről. Dávid Fe
rencről a 362/3. számú Sztálingrádi fogolytáborból jött hír, de 
soha nem tért vissza. Hározs József letartóztatási intézeti had
nagy pedig még 1949-ben is nyugati hadifogságban volt a fog
házvezetés értesülése szerint, ahol a magyar vagyontárgyak meg
őrzésével volt megbízva. In.: 1949. El. 6. A. 67.

20 5000./I946. M. E. sz. rendelet értelmében alakították meg az I. 
M. kezelésében.

2| BML. 1946. El. 22. A. I.
22 A tizedes 1946. március 3-án a szigetvári tárgyalására szállított 

fogolynőt átadta egy ..álrendőrnek'' amíg kiment a pályaudvari 
WC-re. Március 9-én kézi bevásárláson volt a városban és amíg 
bement a postára kint hagyta a kíséretében lévő rabot a kézi ko
csira vigyázni, aki természetesen kihasználta a lehetőséget. Vé
gül kapusként, amíg beléptetett egy látogatót, kiszökött a háta 
mögött egy rab. In.: 1946. El. 22. A. I.

23 BML. Főügy. ir. 1947. El. 6. D. I.
24 BML. Főügy ir. 1935/1744.
25 Pl.: Budapesti Közlöny 1926. márc. 20.
26 I.M. 1874. júl. hó I. 696. I.M. utasítás. 8.§.
27 I.M. működése 1899. 565. p.
28 BML. Főügy. ir. 1923/772.
29 A főügyészi iratokban ami a 4 Dél-dunántúli ügyészség és a ba

jai ügyészségi kirendeltség fogházait felölelte, nem találkoztam 
az egy szem pécsi kísérleten kívül nőfelügyelőkkel. Ez még az 
országosnál is rosszabb helyzetet jelentett.

30 8918. 1943. IM. VI. sz.
31 BML. Főügy. ir. 1943/2136.
32 Özvegy Feldwebel Nándomé. a második nőfelügyelő a letartóz

tatottaktól motozás során kölnit, púdert vett el saját használatra, 
a fogháztól meg szappant és súroiószert lopott. A letartóztatottak 
családjával igen jóba volt és gyermekeivel családokhoz járt ki pi
henni. Ennek ellenére 1944 végétől 1946-ig majdnem két éven 
át szolgált. In.: BML. Államü. ir. 1946/1536.

33 BML. Államügy. ir. 1946/ 217.
34 SZÖLLÖSY 1905. 296. p.
35 BML. Ügy. ir. 1935/1310.
36 Tipikus pályafutás volt Ágoston Jánosé. Ő 1877-ben született, 

majd katonai szolgálata után csendőrnek állt. Innét jelentkezik 
Pécsen fogházőmek 1909-ben. Ezt követően, 18 évi folyamatos 
szolgálat után 1922-ben nevezik ki „czímzetes," és a gyors üre
sedést követően tényleges fogházőmek. Ő volt ekkor a rabkerté
szet munkavezetője. Előléptetésekor kiemelik, hogy a „proletár- .



Jog_________
diktatúra nem tántorította meg, s a szerbek alatt hazafias visel
kedés mellett a helyén maradt." Innét is ment 1928-ban nyugdíj
ba. In.: BML. Főügy. ir. 1928/1218., 1922/2916., 1928/1870.

37 A fogházfelügyelők esetében a minősítési törvény azt írta elő, 
hogy ha nem a megfelelő katonai, vagy alsóbb szintű közigazga
tási szolgálatból kerültek ki. akkor legalább négy polgári végzett
ségük legyen.

38 BML. Főügy. ir. 1928/1564.
39 LÖR1NCZ J.-NAGY F.: Börtönügy Magyarországon. (Bp. 1997.187. p.)
40 BML. Ügy. ir. 1923/485.
41 BML. Főügy. ir. 1935/1756.
42 SZÖLLŐSY 1930.316. p.
43 1138/1923. l.M.

44 BML. Főügy. ir. 1935/484.
45 BML. Ügy. ir. 1876/4670.
46 BML. Főügy. ir. 1923/2647.
47 Pécsi Figyelő 1899. ápr. 20.
48 MEGYERY 1905. 296. p.
49 A legnagyobb visszatetszést az váltotta ki, hogy a többi rendbiz

tonsági szerv juttatásait sokszor külön gépkocsin előre lehozták, 
míg az Ő fizetésük sokszor felét se érte mire 2-3 hét késéssel 
megkapták. In.: BML. 1946. El. 20. D. I.

50 Többször kérelmezték, hogy javadalmazásukat a 4350/1945. M. 
E. sz. rendelet alapján kapják meg.

51 BML. Főügy. ir. 1931/909.
52 BML. Ügy. ir. 1908/2016.

Szabó István:

A  villamosszék feltalálása
A  villamosszék történetének megírására az adta 
az ötletet, hogy 11 3 évvel ezelőtt, 1 890. augusz
tus 6-án hajtották végre az USA-ban az első, nagy- 
feszültségű elektromos árammal történt kivégzést. 
Az esszé történelmi visszatekintés, nem pedig kor
teskedés a halálbüntetés visszaállítása mellett.

A  villamosszék a XIX. század 80-as évei végének 
„találmánya”. Olyan embernek a nevéhez fűző
dik, aki többek között feltalálta a szénmikrofont, 

az izzószálas villanykörtét, a fo
nográf ősét és az egyenáramot. Ez 
az ember Thomas Alva Edison 
(1847-1931) volt.

E rövid bevezető után kövessük 
sorrendben a történéseket addig az 
időpontig, amíg a villamosszékkel 
az első kivégzést végrehajtották.

Élt New York egyik rosszhírű 
külvárosában egy családos férfi,
William Kemmler, akinek felesé
ge enyhén értelmi fogyatékos volt, 
ami kettejük kapcsolatát alapvető
en meghatározta. Házasságukból 
egy értelmes, szép kislány szüle
tett. Az apa óriási erőfeszítéssel 
próbálta fenntartani családját, de 
akármibe is fogott bele, minden kezdeményezése balul 
sült el. Emiatt, illetve boldogtalan családi élete miatt 
ivásnak adta a fejét. Az otthoni hangos szóváltásokból 
előbb veszekedések, a veszekedésekből verekedések 
lettek. Az egyik ilyen alkalommal az ittas férfi a keze 
ügyébe eső baltával a lépcsőházban szétvágta a felesé
ge fejét, aki azonnal meghalt. Anyja holttestét később, 
a kislányuk találta meg és a szomszédok segítségét kér
te. A kihívott rendőrök a sarki kocsmában találtak rá az 
addigra már holtrészeg, csurom vér ruhájú emberre és 
azonnal őrizetbe vették. Kemmler kijózanodva sem ta-

__gadta, hogy megölte a feleségét.
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A kerületi bíróság emberölés miatt halálra ítélte. Az 
ítéletet azonban nem tudták végrehajtani, mivel nem 
volt kivégzésben jártas ember az őrszemélyzet tagjai 
között. Ekkor az esküdtek közül valaki azt állította, 
hogy szerinte elektromos árammal lehetséges volna a 
kivégzés, ugyanis azt hallotta, hogy a gazdag és jómó
dú New Yorkiak, akik ebben az időben kezdték a vil
lamos áramot bevezettetni lakásaikba és az újságok ek
koriban sok, áramütés miatt bekövetkezett halálesetről 
adtak híradást. A bíróság a felvetésre az 1885-ben, New 
Yorkban létrehozott Hill-bizottsághoz fordult, amely
nek az volt a feladata, hogy „humanizálja” a halálos íté
letek végrehajtását, mivel az eddig használatos kivég
zési módszerek (garrotte, guillotine, akasztás) az elítélt 
számára rettenetes szenvedést okoztak, nem beszélve 
az egzekúción résztvevőknek (bíró, esküdtek, ügyész 

stb.) okozott látványról. A bizott
ság három éves „kutató” munkája 
alapján úgy tűnt, hogy van 
2humánus” kivégzési mód. Véle
ményük szerint ezt az elektromos
ságban találták meg. Minden gya
korlati tapasztalat híján úgy kép
zelték, hogy az elektromosság 
nem okoz fájdalmat az elítéltnek, 
ezért „gyors és praktikus.” így ke
rül történetünk középpontjába 
Edison, az egyenáram felfedezője, 
akit hivatalosan is felkértek, hogy 
dolgozza ki az elektromos áram
mal történő kivégzés módszerét, 
arra hivatkozva, hogy sok tapasz
talatot halmozott fel ezzel az 

áram-típussal végzett kísérletei során. Edison annak el
lenére elfogadta a megbízást, hogy semmilyen tapasz
talattal nem rendelkezett és korábban ő is ellenezte a 
halálbüntetés minden formáját. Nyomós okai voltak a 
megbízás elfogadására. Edison tudta, hogyha sikerül 
kifejlesztenie az elektromos árammal ölő „gépet,” a vil
lamosszéket, akkor az általa felfedezett egyenáram lesz 
továbbra is az egyik egyeduralkodó energia a konti
nensnyi méretű ország energia piacán. Ebben az idő
ben ugyanis, Edison uralta az Egyesült Államok elekt
romos iparát. A közvéleményt pedig ezzel akarta visz- 
szavonhatatlanul meggyőzni, hogy egyenárama jobb,


