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Somogyi László

Egy amerikai Vácon 

Az amerikai alkonzul jelentése a váci civil internálótáborban tapasztaltakról 
az első világháború idejéből

Az internálás mint a háború új, civilek ellen irányuló agressziója az első világháború 
alatt jelent meg igazán tömeges formában. Előzményei tetten érhetők a világban koráb-
ban lezajlott konfliktusok során, például az angolok búrok elleni háborújában (1899–
1902) vagy a spanyolok a kubai felkelés alatt (1895–1896) civilek ellen alkalmazott 
megtorló lépései között. 

Az internálás mint az első világháború alatti fogva tartási modell új jelensége megle-
hetősen kevés figyelmet kapott a nagy háborúval foglalkozó magyar kutatók körében. 
Az egykori Osztrák–Magyar Monarchia nyugati felében is csak mintegy tíz éve indul-
tak meg az ilyen irányú kutatások és láttak napvilágot az első komolyabb munkák. Más 
a helyzet a nyugat-európai tudományos körökben, elsősorban Nagy-Britanniában szü-
lettek jelentősebb tanulmányok e tárgykörben. Az utóbbi évtizedekben a francia kuta-
tók is behatóbban foglalkoztak a témával.1

Magyarországon már az első világháború előtt felmerült azoknak a személyeknek va-
lamilyen módon való ellenőrzése, megfigyelése vagy elzárása, akik potenciális fenyegetést 
jelentettek a belső biztonságra vagy az állam hadviselő képességére. Ezek a személyek első-
sorban a Monarchiával hadiállapotba kerülő országok állampolgárai voltak, de internál-
hatták, illetve rendőri felügyelet alá helyezhették a frontvonal közelében élő, gyanús visel-
kedésű elemeket (akik általában magyar állampolgárok, de valamelyik nemzetiséghez 
tartozók voltak). Ennek megfelelően az internálás az állam szempontjából veszélyesnek 
minősített, de bűncselekményben nem részes személyek kényszerlakhelyre vagy táborok-
ba zárását elrendelő és végrehajtó közigazgatási eljárás, az internált pedig bírói ítélet nélkül 
rendőrhatósági felügyelet alá helyezett személy.2 Az eljárás lényege az volt, hogy a frontvo-
nalaktól távol eső, általában az ország belső részeiben felállított táborokban gyűjtötték 
össze az erre kijelölt személyeket. A rendőri felügyelet alá helyezés kivételes esetekben a 
rendes tartózkodási helyen is történhetett. Magyarországon a hadiállapot beálltakor szin-
te azonnal megkezdődtek az internálások és az őrizetbe vételek, amelyek elsősorban a Mo-
narchiával hadiállapotba kerülő országok állampolgárait érintették. 

Azokat a személyeket, akiknek a magatartását a hatóságok biztonsági szempontból 
aggályosnak találták vagy valamely, a Monarchiával hadiállapotba került ország állam-
polgárai voltak, igyekeztek minél szorosabb felügyelet alá helyezni. Ezt a célt szolgálták 

1  A sok kitűnő munka közül csak két kiemelkedőt szeretnék megemlíteni: Panayi, 2012., valamint: Farcy, 
1995. Az osztrák szakirodalomban említésre méltó: Mundschütz, 2002.

2  Szíjj, 2000, 307. 
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az internálótáborok. A Vácon létrehozott internálótábor esetében – ahogy az más léte-
sítményeknél is történt – az illetékes hatóságok a már meglévő infrastruktúrát igyekez-
tek kihasználni. Ennek megfelelően az akkor üresen álló külső huszárlaktanyában kerül-
tek elhelyezésre az ide internált személyek, akiknek első, mintegy 500 főt számláló 
csoportja 1914. szeptember 7-én érkezett meg.3 A háború ideje alatt sok külföldit, első-
sorban szerb és orosz állampolgárt tartottak fogva Vácon. Rajtuk kívül franciák, britek, 
montenegróiak, törökök, görögök, sőt még egy kínai állampolgár is „élvezte” a váci in-
ternálótábor „vendégszeretetét”. Pontos számok sajnos nem kerültek elő az itt őrzött 
internáltak, illetve a városban rendőri felügyelet alatt tartottak számáról, de a fogva 
tartottak nyilvántartására alkalmazott számozásból arra lehet következtetni, hogy szá-
muk esetenként az 1300-at is elérhette. Más táborokkal ellentétben Vácon a feltárt for-
rások tanúsága szerint szinte kizárólag férfiakat őriztek. A tábor 1917 kora őszéig mű-
ködött. Ekkor derült fény az őrség által elkövetett visszaélésekre és a főleg szerb 
internáltakkal szemben az őrség néhány tagja által tanúsított nem megfelelő magatar-
tásra.4 Félve attól, hogy az eset kiderül és a külföldön internált magyar állampolgárok 
fogják azt megszenvedni, a Belügyminisztérium a tábort gyakorlatilag megszüntette, az 
itt őrzötteket más táborokba osztották szét.

A forrás szerzője ifj. Louis G. Dreyfus, aki az USA bécsi alkonzulja volt abban az 
időben. A szerző személyére magyarázatul szolgál, hogy a háború kitörése után a nyu-
gati hadviselő országoknak a Monarchiában vagy Németországban rekedt állampolgá-
raival való helyes bánásmód ellenőrzését – a Nemzetközi Vöröskereszt, illetve néhány 
semleges ország diplomáciai szolgálata mellett – az USA látta el. A jogi helyzetet bo-
nyolította, hogy a nemzetközi szerződések (hágai egyezmény, genfi konvenció) nem 
rendelkeztek a civil fogvatartottakról. Ettől függetlenül a hadifoglyok mellett a civil 
internáltak helyzetét is felügyelte az említett szervezet és ország, ez azonban csak az 
internált külföldi állampolgárokat érintette. A magyar állampolgárságú (többnyire va-
lamelyik nemzetiséghez tartozó), civil internálótáborba zártak jogaira ez az ellenőrzés 
nem terjedt ki. 

Fontos megemlíteni a szövegben található interned és confined kifejezések értelme-
zését. Az interned kifejezést az angolszász terminológiában a zárt, civileknek fenntar-
tott táborokban őrzöttekre használták. A  confined elnevezés azokra a polgári szemé-

3  Horváth–Pintér 1996, 561–562.
4  Az őrséget a 38. gyalogezred népfelkelő alakulatának 26 főnyi kontingense adta. Az alakulat néhány tag-

ja tettleg és folytatólagosan bántalmazta, valamint más módon kínozta az őrizetükre bízott – elsősorban 
szerb nemzetiségű – internáltakat. A fizikai bántalmazásokon túl minden ok nélkül visszatartották az 
internáltak számára kiutalt élelmiszer- és dohányporciókat is (ti. azokat pénzért adták el a fogva tartot-
taknak, holott járt volna nekik). Szintén panasz volt a rendkívül rossz tisztálkodási lehetőségekre, a sza-
bad levegőn való tartózkodás csekély idejére és a rossz élelmezésre. 1917 tavaszán fény derült a visszaélé-
sekre, ekkor az ügyet kivizsgálták. A  vizsgálat lefolytatását követően helyt adtak a panaszoknak, de a 
főkolomposok, elsősorban egy Hirschberg József nevű tizedes, megúszták néhány napos elzárással, illetve 
laktanyafogsággal. Bár a jegyzőkönyvek és a vizsgálati anyag nem szól róla, nehezen hihető, hogy a tábor 
parancsnoka, aki ebben az időben Ágoston Károly népfelkelő hadnagy volt, ne tudott volna az elkövetett 
atrocitásokról. VVL. V. 98. 1435/1917. 
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lyekre vonatkozott, akik a fogva tartás enyhébb változata, a rendőri felügyelet alá 
kerültek. A két fogva tartási eljárás között a legszembetűnőbb különbség az volt, hogy 
a rendőri felügyelet alatt állók szinte szabadon mozoghattak. A helyi hatóságnál ugyan 
volt jelentkezési kötelezettségük, de létfenntartásuk érdekében vállalhattak munkát. 
Szintén lényeges, hogy általában a nyugati hadviselő országok állampolgárai kerültek 
rendőri felügyelet alá, ahol az élet jóval könnyebb volt, mint egy szögesdróttal és/vagy 
fallal elzárt, zsúfolt, olykor az őrök kegyetlenkedéseitől sem mentes civil internálótá-
borban való vegetálás. Zárt táborokba nyugati állampolgárok csak elvétve kerültek, ha 
mégis, elsősorban olyanok, akik az adott ország valamelyik gyarmatáról származtak.

A forrást olvasóban felmerülhet a kérdés, milyenek lehettek a Magyarországon civil 
internálótáborokba zárt külföldi állampolgárok életkörülményei a más országokban 
fogva tartottakéhoz képest. Sajnos kevés nemzetközi vizsgálati jelentés maradt fent az 
utókor számára, amelyek a Magyarországon létrehozott táborokban tapasztalható kö-
rülményekkel lennének kapcsolatosak. Ami eddig fellehető volt, abból az derül ki, hogy 
a magyar hatóságok igyekeztek élhető körülményeket teremteni a szögesdrót mögé zárt 
vagy a rendőri felügyelet alatt tartott fogvatartottak számára, mind az élelmezés és 
egészségügyi ellátás, mind a fogva tartási körülményeket illetően. Ettől függetlenül a 
magyar földön felállított civil internálótáborokban is – ahogy az antant területén létre-
hozott táborokban is – voltak visszaélések az őrség részéről vagy törtek ki halálos áldo-
zatokat is követelő járványok. 

Nemzetközi viszonylatban az eddigi kutatások szerint a legjobb állapotok között az 
angliai internálótáborok (például a Man-szigeten létesített gigantikus táborrendszer) 
lakói éltek. Franciaországban sok visszásságot követtek el a fogvatartottakkal szemben, 
de 1915 után itt is javulás állt be a bánásmód és a fogva tartás tekintetében.5 

A közölt forrás öt gépelt oldalt tesz ki. A világháború második évének elején, 1916 
januárjában íródott, és jelenleg az Angol Nemzeti Levéltárban (National Archives, NA) a 
külügyminisztériumi (Foregin Office, FO) iratok gyűjteményében őrzik, ezen belül is a 
hadifoglyokkal és idegen állampolgárokkal foglalkozó osztály iratai között (FO 383, 
1906–1919). Az itt található dokumentumok, elsősorban hivatalos levelezések és jelenté-
sek, az első világháború alatt mind az ellenséges, mind a szövetséges erőkhöz tartozó kato-
nák, civilek és kereskedelmi tengeri hajók legénységének fogságához vagy internálásához 
kapcsolódnak. Ezek az iratok az első világháború csaknem minden színterét felölelik, be-
leértve a brit domíniumokon és gyarmatokon létesített civil internáló- és hadifogolytábo-
rokat is.6 Az ebben a levéltári egységben őrzött iratok igen sok, főleg diplomáciai forrásból 
származó jelentést tartalmaznak a civil internálótáborokról, elsősorban Németországból, 
de bőségesen találhatunk dokumentumokat – gyakran magyar vonatkozással – az Angliá-
ban és a gyarmatokon létesített civil táborokról is. Tartalmazza még azoknak a magasabb 
kormányzati szinten folytatott kétoldali tárgyalásoknak a jegyzőkönyv-kivonatait is, ame-

5  Azért ezt a két országot emeltem ki, mert az első világháború alatt ebben a két országban tartották fogva 
a legtöbb osztrák és magyar állampolgárt.

6  Az említett levéltári egység tartalmának teljes leírása meghaladja a bevezető tanulmány kereteit. Bővebb 
leírását lásd: http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C7697.
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lyek a túlkoros, a sebesült vagy beteg fogvatartottak kicserélésével kapcsolatosak, a semle-
ges hatalmak által az egyes, civilek számára létrehozott fogva tartási helyszínekről készített 
vizsgálati jelentéseket, valamint a hágai konvenció és a genfi egyezmények állítólagos meg-
sértéséhez kapcsolódó iratokat. Ezeken túlmenően civil internáltak mindennapjairól szó-
ló iratok széles skáláját találja itt a kutató, a hazaküldött és onnan érkezett levelektől a 
szabadidős tevékenységen keresztül az internáltak foglalkoztatásáig. 

Végezetül néhány szót kell szólni a forrás tudományos értékéről. Ez elsősorban abban 
rejlik, hogy rendkívül objektíven mutatja be azt a bánásmódot, amely a Monarchiával 
hadiállapotban álló egyes országok állampolgárait az első világháború alatt a magyaror-
szági internálótáborokban várta. Ezenkívül jelenleg csak egy forrás ismert, amelyik a világ-
háború alatt létrehozott magyar internálótáborok hasonlóan részletes leírását adja.7 Az 
ismertetésre kerülő forrás részletekbe menően közli a fogva tartás körülményeit, a bánás-
módot, a foglyok étrendjét, a szabadidős lehetőségeket, sőt kitér a foglyok lelkiállapotára 
is, valamint számos, a magyar forrásokban nem fellelhető adatot közöl.

Forrás

1916. január 24. Budapest. Ifj. Louis G. Dreyfus,  
amerikai alkonzul8 jelentése a Vácon fogvatartott civilekről 

(NA FO 383. No. 64586/1916)

American Consulate 
Budapest, Hungary

REPORT ON CIVILIANS AT VÁC, HUNGARY
by

Louis C. Dreyfus jr. American vice consul.
January 24, 1916.

7  1915. szeptember 11-én a Nemzetközi Vöröskereszt küldöttsége felkereste a tápiósülyi civil internálótá-
bort. A látogatások befejezése után tapasztalataikat – más táborokban tett látogatásaikon szerzett benyo-
másaikat is – jelentésben tették közzé. Rapports de MM. G. Ador, Dr. F. Ferrière et Dr. de Schulthess- 
Schindler sur leurs visites á quelques camps de prisonniers en Autriche-Hongrie. Quatrième Sèrie. 
Novembre 1915. 40–41 p. https://grandeguerre.icrc.org/en/Camps/Tapio-Suly-km-east-of-Budapest-/ 
301/fr/ ( 2016. 11. 19.).

8  Dreyfus, Louise Geothe, Jr. (1889. november 23. Santa Barbara, California, USA–1973), amerikai dip-
lomata. Dreyfus egészen korán részt vett a külügyi diplomáciában, 1911 és 1912 között már Berlinben 
volt, mint általános helyettes konzul. Főleg európai országokban szolgált, Budapesten 1915 és 1916 kö-
zött töltötte be az alkonzuli, majd konzuli posztot. A háború után Párizsban dolgozott rövid ideig, de 
szolgálati ideje alatt dolgozott Németországtól kezdve Afganisztánon keresztül Izlandig. 83 éves korában 
hunyt el, nyughelye ismeretlen. Forrás: http://politicalgraveyard.com/bio/dreyfus-drips.html#084.16.25 
(2018. 05. 08.).

https://grandeguerre.icrc.org/en/Camps/Tapio-Suly-km-east-of-Budapest-/301/fr/
https://grandeguerre.icrc.org/en/Camps/Tapio-Suly-km-east-of-Budapest-/301/fr/
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DIRECTION:
Commanding officer of the village; chief of police Antal Kallo.9 Under his supervision 
and in the charge of the barracks where the interned are detained; Lieut. Quoilin J. 
Lajos.

LOCATION:
Vác, the population of which is about 20,000 is situated in the main line between Bu-
dapest and Vienna, 30 kilometres from the former. The town lies on the Danube. Cli-
matic conditions are very good: practically identical with those of Budapest.

PRISONERS:
Official statistics obtained on February 16, 1916, indicate that there are in all 726 civil-
ians under the supervision of the chief of the police at Vác. Of these 203 are interned in 
the barracks; 26 are men of leisure living entirely at their own expense; 212 work in or 
near the city practically supporting themselves with their earnings; 14 are in the city 
hospital and the other 271 have been transferred to other sections of the country, usu-
ally at their request. However their names still appear on the books at Vác and they are 
subject to be brought back there at any times.

The following table indicates this division according to the nationality of the prisoners.

Russian Serbian French English Mont.
grin.10

Bulg.
Turk.11 Total

Interned  
in barracks 99 94 4 4 – 2 203

Confined & 
at work at Vác 113 94 – – 3 2 212

Confined and 
supporting 
themselves

14 7 5 26

In Vác hospital 4 9 – 1 – – 14
In the country 130 121 12 2 5 1 217
Total 360 325 21 7 8 5 726

10 11

 9  A rendőrkapitány vezetékneve magyarul Kálló.
10  Montenegrói és görög.
11  Bolgár és török.
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COMMITTES:
There is no self-appointed captain to represent the interned and confined as is some-
times the case. However, among the interned, the commander selects one individual in 
each room to act as supervisor. In this capacity, he has supervision over the order and 
cleanings of the rooms.

ROOMING ACCOMODATIONS:
The confined can live anywhere they may desire in the village. Their place of abode is to 
be reported to the chief of police.

The interned are housed in the barracks, which are occupied by soldiers in times of 
peace. They are divided, to a certain extent, according to nationality; English and 
French together Russians and Serbians also intermixed.

From 1 to 30 individuals are located in the room according to its size. All are pro-
vided with a bedstead, a straw matress and blankets. In a few instances, the straw matress 
is immediately on the floor. The general appearance of the rooms was clean and tidy. 
A coal stove for heating is provided in each room. Suitable showers and wash tubs are 
available in the bathroom in the basement. The latrines were clean and sanitary.

FOOD:
The interned are fed in the barracks. The government allowance of 68 hellers12 is taken 
in payment for the board and lodging furnished. The usual meal is one plate of broth 
containing meat and potatoes, together with bread.

The confined eat wherever they desire. Where an individual has a wife and children 
and does not earn sufficient money to support them 68 fillers a day are given each to 
obtain food and lodging.

REGULATIONS:
For the interned there is a daily roll call and inspection at 9. p.m. the hour of retirement.

The 25 non-working confined must report twice daily at the office of the chief of 
police at 10.30. a.m. and 5.30. p.m. Those who are employed must only report on Sun-
days at 2. p.m.

The confined are not allowed out of their homes after 9.30. p.m. except returning 
from performances at the theatre and moving pictures or with the special permission of 
the chief of police.

The chief of police has the power to grant permission to both the interned and con-
fined to visit Budapest. In the case of the interned a guard must be in continued attend-
ance during the absence.

12  68 heller = 68 fillér. Ez a pénzösszeg volt meghatározva egy internált napi élelmiszerrel való ellátására. 
A  háborús infláció miatt természetesen nem volt tartható és a hatóságok folyamatosan az emelésére 
kényszerültek. A heller elnevezés a fillér német elnevezéséből (heller) származik. 
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The interned have the opportunity twice a week to have one of their members make 
the purchase for them to Vác. In this case also the delegate visit Vác accompanied by a 
guard.

For exercise, the interned have access to the courtyard.

MONEY:
Interned and confined are allowed to receive sums of money up to 30 crowns. When 
over 30 crowns the money is taken in charge by the chief of police and paid out upon 
application in amounts of not over 30 crowns.

CORRESPONDENCE:
Each individual are allowed to write two postal cards per month to points in Hungary 
or foreign countries. In case of emergency or necessity the chief of police may extend 
this privilege. The censorship is in the hands of the chief of police.

HEALTH CONDITIONS:
The health conditions of both the interned and confined is said to be excellent. In the 
barracks, there were only two individuals, both coloured West African, in the sick room 
suffering from slight attack of influenza. There is a daily medical inspection by the doc-
tor in charge, Dr. Adolf Neumann. Any serious cases are taken to the Vác hospital. Dr. 
Neumann said that the health conditions were very satisfactory to him and that at no 
time has there been any serious illness or epidemic.

CLOTHING:
Second hand clothing and shoes are supplied to the confined by the government as it 
may be needed, also to the interned, if absolutely necessary. An occasional complaint 
was heard from both the interned and confined regarding the state of their footwear.

Except in these few instances, the clothing seemed sufficient for immediate needs 
precluding the advent of cold weather.

COMPLAINTS AND OBSERVATIONS:
One of the confined complained that the allowance of the postals per a month was a 
very harsh limitation. Another of the confined, one Sebastian Claria, hoped that shoes 
could be supplied for him and his son, Louise.

General dissatisfaction among the interned could be noted. All seemed of desirous 
of more freedom and as they anticipated the futility of obtaining this by the mere ex-
pression of this desire, they all beg to be allowed to work. A large number said they have 
made applications to this effect to the proper officials but their request has not been 
granted. The life of these individuals is quite similar to that in a penitentiary, except 
that they suffer from a lack of occupation.

*
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Regeszta

PARANCSNOKLÁS:
A település13 parancsnoka a rendőrfőnök, Kálló Antal.14 A laktanyában fogva tartott 
internáltak az ő és Quoilin Lajos hadnagy15 felügyelete alatt vannak. 

ELHELYEZKEDÉS:
Vácnak16 nagyjából 20 ezer lakosa van, a Budapest és Bécs közötti fővonalon található, 
30 kilométerre az előbbitől. A város a Dunánál terül el. Az éghajlati feltételek nagyon 
jók: gyakorlatilag Budapestével egyezik meg.

RABOK:
A hivatalos statisztikák, amelyekhez 1916. február 16-án jutott hozzá az amerikai dip-
lomata, azt mutatják, hogy mind a 726 civil a városi rendőrkapitány felügyelete alá tar-
tozik. Ezek közül 203 a laktanyában17 van elhelyezve, 26 férfi teljesen szabadon él saját 
költségén, 212-en dolgoznak a városban vagy annak környékén, keresetükkel önmagu-
kat fenntartva; 14 fő a városi kórházban18 van, másik 271 főt az ország más területeire 
szállítottak át, rendszerint saját kérésükre. Megjegyzi, amellett, hogy neveik még meg-
találhatók a váci nyilvántartásokban, ezeket az állampolgárokat bármikor visszahozhat-
ják a táborba.

13  Az eredetiben falu (village).
14  Kálló Antal 1896 és 1918 között töltötte be a városi rendőrkapitány posztját. Váci Hírlap 32. évfolyam 

(1918) 28. sz. (július 7.).
15  Sajnos e tisztről nem sok információ áll rendelkezésre. Feltehetőleg 1915 nyarán vagy őszén váltotta fel a 

parancsnoki poszton Krauze Kornél hadnagyot, a tábor korábbi parancsnokát, akit frontszolgálatra he-
lyeztek át. Egy évet sem töltött ezen a poszton, mert a források 1916 májusában már Ágoston Károly 
népfelkelő hadnagyot nevezik meg a tábor parancsnokaként. Váci Hírlap 29. (1915) 48. sz. (június 23.) 
és 31. (1917) 39. sz. (szeptember 30.).

16  Vác, Pest megyei város. 
17  A szövegben említett laktanya az ún. külső huszárlaktanya volt, amelyet internáltak őrzésére használtak 

a háború alatt. Az épület a Vásártér szélén, körülbelül a mai Honvéd utca és Pálffy János utca sarkán ta-
lálható. Itt telepedett le a tartósan a városban állomásozó első honvéd katonai alakulat, az 1874-ben 
újonnan szervezett 6. számú honvéd lovas huszárezred. A külső laktanya mai épülete 1894-re készült el. 
A hatalmas udvaron álltak az istállók és a téli lovaglóiskola. 1913-ban azonban üresen maradt a laktanya, 
megszűnt az ezred, 1920–21-ben a váci gyalogezred, majd 1939-ig a M. Kir. Damjanich János 1. sz. 
honvéd kerékpáros zászlóalj és a háború kitöréséig a 15. honvéd gyalogezred állomásozott a laktanyában. 
1945–1948 között szovjet katonák használták. 1957 óta működik benne az Egyesült Izzólámpa és Vil-
lamossági Rt. váci gyára, illetve privatizációja után a General Electric Hungary Rt. Lighting Tungsram 
Váci Fényforrásgyára. A laktanya mellett telepedett le 1908-ban Hirmann István Mérőeszköz- és Mű-
szergyára. Az épületet két kiváló századfordulós építész tervezte, Kármán Géza Aladár és Ullman Gyula. 
Héjjas–Horváth 2001, 171–172.

18  Vácon ebben az időben két kórház is létezett. A városi kórház a Burgundia utca 9–11. szám alatt állt. 
Szegényház jellegű kórház volt, akkor kb. 20 ággyal. Jelenleg idősek otthonaként funkcionál. A másik 
kórház a Március 15. téren volt. Ez korábban az Irgalmasrendiek szemináriuma volt, 1785-ben építették 
át kórházi célokra. Dercsényi–Granasztói 1960, 176. 
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BIZOTTSÁGOK:
Nincs olyan önjelölt vezető, aki képviselné az internáltakat és a rendőri őrizet alatt álló-
kat, ahogy az néhány korábbi esetben történt. Az internáltak közül a parancsnok vá-
laszt ki egy egyént mindegyik szobában, aki felügyeli a szobát és ebben a minőségben a 
szoba rendjét és a takarítását is. 

ELHELYEZÉS:
A rendőri felügyelet alatt állók bárhol lakhatnak, ahol akarnak a településen belül. Tar-
tózkodási helyüket a rendőrfőnöknek kell bejelenteniük. 

A laktanyában – amelyet békeidőben katonák foglaltak el – az internáltakat szállá-
solták el. A fogvatartottak bizonyos fokig megosztottak nemzetiségnek megfelelően; az 
angolok és a franciák együtt vannak, az oroszok és a szerbek szintén. 

A  fogvatartott egyének 1 és 30 közötti létszámban laknak egy szobában a szoba 
méretétől függően. Mindannyian el vannak látva ágykerettel, szalmazsákkal és takarók-
kal. Az alkonzul megállapítja, néhány esetben a szalmazsák közvetlenül a padlón van, 
azonban a szobák általános megjelenése tiszta és rendezett. Minden szobában széntüze-
léses kályha biztosítja a fűtést. Megfelelő zuhanyzók és fürdőkádak vannak a fürdőhe-
lyiségben, amely az alagsorban van. Ottjártakor a latrinák tiszták és egészségesek voltak. 

ÉLELEM: 
Az internáltak a laktanyában étkeznek. A  [magyar] kormány 68 fillérnyi rendszeres 
pénzsegélyt ad az internáltaknak, amely egyfajta lakbér-hozzájárulásként fogható fel az 
élelmezésért és a bútorozott szállásért. Az élelmezésről elmondja, hogy a szokásos étel 
rendszerint egy tál zöldségleves, amely tartalmaz húst és burgonyát, és amelyet kenyér-
rel egészítenek ki. 

A rendőri őrizet alatt állók ott esznek, ahol kedvük tartja. Ha egy ilyen egyénnek 
felesége és gyerekei vannak, és nem keres elég pénzt, hogy eltartsa őket, mindannyian 
napi 68 fillért kapnak azért, hogy élelemhez és szálláshoz jussanak.

RENDSZABÁLYOK:
Az internáltaknak naponta van névsorolvasás és vizsgálat az esti takarodónál, amely 9 órakor 
van. A 25 nem dolgozó, rendőri felügyelet alatt állónak naponta kétszer kell jelentkeznie a 
városi rendőrkapitánynál, délelőtt fél 11-kor és délután fél 6-kor. Azoknak, akik munkát 
vállaltak, csak vasárnap délután két órakor kell jelentkezniük. A rendőri felügyelet alatt ál-
lóknak tilos elhagyniuk otthonukat este fél 10 után, kivéve akkor, ha színházi vagy mozielő-
adásról térnek haza, vagy a rendőrkapitány külön engedélyével rendelkeznek.

A rendőrfőnöknek áll hatalmában, hogy engedélyezze a Budapestre való látogatást 
mind a rendőri felügyelet alatt állóknak, mind az internáltaknak. Internáltság esetén 
biztosítani kell az állandó kíséretet a távollét ideje alatt. 

Az internáltaknak hetente kétszer lehetőségük van arra, hogy egy társuk bevásárol-
jon számukra Vácon. Ebben az esetben a Vácra látogatót szintén őr kíséri el. 

Testgyakorlásra az udvaron van lehetőség.
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PÉNZ:
Az internáltaknak és a rendőri felügyelet alatt állók számára megengedett, hogy 30 ko-
ronát nem meghaladó pénzösszeget fogadhassanak. Abban az esetben, ha ez több 30 
koronánál, a rendőrkapitánynál lesz letétben, és kérvényre fizeti ki olyan összegben, 
amely nem haladja meg a 30 koronát. 

LEVELEZÉS:
Minden fogvatartott egyénnek lehetősége van havonta két alkalommal egy postai leve-
lezőlapot küldeni Magyarországra vagy külföldre. Szükségállapot vagy szükség esetén a 
rendőrfőnök bővítheti ezt a privilégiumot. A cenzúrát a rendőrkapitány látja el. 

EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK: 
Az egészségügyi állapotok mind az internáltak, mind a rendőri felügyelet alatt állók 
esetében kiválónak mondhatók. A  laktanyában csak két, nyugat-afrikai fekete egyén 
volt a betegszobán, akik könnyű influenzától szenvedtek. A napi orvosi vizsgálatokat a 
szolgálatban lévő orvos, Dr. Neumann Adolf végzi.19 Minden súlyosabb esetet a váci 
kórházba szállítanak. Dr. Neumann elmondta, hogy az egészségügyi helyzet szerinte 
rendkívül kielégítő, és soha nem volt komoly megbetegedés vagy járvány.

RUHÁZKODÁS: 
Használt ruhákat és cipőket a kormány biztosított a rendőri felügyelet alatt állóknak, 
amennyiben szükséges, és ugyanígy az internáltak számára, ha az elengedhetetlen. Te-
kintettel a lábbelik állapotára, alkalmanként hallható panasz mind a rendőri felügyelet 
alatt állóktól, mind az internáltaktól. Ennek a néhány példának a kivételével a ruházko-
dás az azonnali szükséget kielégítőnek tűnt, melyet még a hideg idő beállta előtt orvo-
solni próbáltak.

PANASZOK ÉS ÉSZREVÉTELEK:
Az egyik rendőri felügyelet alatt álló elpanaszolta, hogy a havi két levélküldési lehe-
tőség nagyon szigorú korlátozás. Egy másik rendőri felügyelet alatt álló, egy bizonyos 

19  Dr. Neumann Adolf, orvos (1889–1944?). Apja Neumann Kálmán kereskedő volt. Neumann Adolf 1913-
tól praktizált, 1914-től Estherházy utcai lakásán rendelt. Az első világháború kitörésekor képzést szervezett 
az önkéntes ápolónőnek jelentkezők számára. 1917-ben a váci rokkantkórház orvosa volt és a városban is 
rendelt. Munkájáért a Vöröskereszt kitüntette. Feleségét, Pápa Gizellát 1915-ben vette feleségül, akitől Éva 
nevű lánya született. Élénken részt vett a helyi zsidó közösség életében. Választott hivatását is magas szinten 
űzte, gyakran tartott felvilágosító előadásokat az egészségvédelem tárgyában. Szakmai elismertségét mutat-
ja, hogy 1935-ben tiszteletbeli vármegyei járási tiszti orvossá nevezték ki. 1939-től OTI (Országos Társada-
lombiztosító Intézet) körzeti orvosa. 1944-ben elhurcolták, nagy valószínűséggel a holokauszt áldozata 
lett. Váci Hírlap 28. (1914), 9. sz. (február 1.); 61. sz. (augusztus 16.), Váci Hírlap 31. (1917) 5. sz. (feb-
ruár 4.), 13. sz. (április 1.), 49. (1935) 6. sz. (január 20.), 30. sz. (április 14.), valamint Pottornyay, é. n., 
2., 4. Az adatok feltárásában Bednárik-Stefanek Adrienn, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár helyismereti 
könyvtárosa volt segítségemre, amiért ezúton mondok köszönetet.
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Sebastian Claria annak a reményének adott hangot, hogy ő és fia, Louis, el lesznek 
látva cipővel.

Az internáltak között általános elégedetlenség figyelhető meg. Több szabadság után 
vágyakoznak, de mivel tudják, hogy ezt nem nyerhetik el, kérték, hogy legalább enge-
délyezzék számukra a munkát. Az internáltak élete nagyon hasonló a börtönben lévő-
kéhez, azzal a kivétellel, hogy ők az elfoglaltság hiányától is szenvednek. 
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