
A BV. TÖRTÉNETÉBŐL

A büntetés históriája

Az emberiség születése másnapjától küzd az önmagában szunnyadó, de ön
nön fennmaradását fenyegető rossz ellen. Ha kell, kitépi testéből a férges részt az 
egész továbbélése érdekében. Önmagát védi önmaga ellen, és a természeti törvé
nyek mellé vagy fölé helyezett — a közösségi rendet oltalmazó — szabályaival ki
jelöli a bűn mindenkori határait.

Ma sincs ez másképpen. Az egymást követő, egymás hagyományaiba bele
születő nemzedékek oly természetesnek érzik a bűn és a büntetés együttes jelenlé
tét, hogy csak kevesen és nagy ritkán gondolkoznak el azon, hogy mire jó a bün
tetés, visszatart-e, elrettent-e a bűntől. Sokan ma is úgy képzelik, hogy az emberi 
faj egyedüli védelme a bűn ellen az elkövetett rosszért egy „másik rossz” okozá
sa. De hogy mi ez a „másik rossz”, mi a büntetés, ez valójában kevéssé ragadja 
meg az emberek fantáziáját.

A büntetésről inkább csak különböző megjelenési formái jutnak eszünkbe. 
A bitó, a börtönrácsok által keretbe foglalt bezártság kilátástalansága, a különfé
le javaktól való megfosztottság, a kirekesztettség, a megbélyegzettség szégyene.

Történetéből is jobbára csak arra emlékszünk, ami kegyetlen és véres: a ke
resztre feszítésre, az elevenen megnyúzásra, a karóba húzásra, a lenyakazásra. 
Szinte érezzük a máglyák füstjét. Levágott fülek, orrok és végtagok, a megvessző- 
zött, pellengérre állított emberek látványa kísért. A gályára hurcolt, száműzött, 
vagy a nyirkos börtönökben lábukon súlyos vasgolyókat vonszoló rabok kínja 
idéződik fel.

Épp emiatt hirdetik büszkén a magukat fejlettnek tartó társadalmak, hogy 
napjaink büntetései mennyivel „emberibbek”, enyhébbek minden korábbinál. 
Könnyen hajiunk arra, hogy igazat adjunk Jehringnek, aki már a múlt század vé
gén akként látta „a büntetés társadalomtörténetét, mint saját folyamatos eltörlő- 
désének, megszüntetésének történetét”. Miért is ne, elvégre az őstársadalmak 
bosszúra alapozott és közösen viselt felelőssége, a hordák egymást pusztító ma
gánháborúi után valóságos enyhülést jelentett az ókori és kora hűbéri államok 
kompenzációra1, kompozícióra2, valamint a tálió3 elvére fölépített köz-igazság- 
szolgáltatása.

Csak azt felejtjük el, hogy a társadalom osztályokra szakadása megtöbbszö
rözte a büntetések rendszerét. Az uralkodó és az alávetett osztályok szerint elkü
lönülő és eltérő büntetések kettős világában a rabszolgák féken tartására például 
csak testi és halálbüntetések léteznek. A hűbériség évszázadai sem hoztak válto
zást. A feudalizmus büntetési rendszere a rendiség és a privilégiumok által bizto
sított előjogok mentén még tovább tagolódott, de meghatározó büntetései a leg
kegyetlenebb módon végrehajtott — a közhitben élő sötét középkor képét iga
zoló — halál-, testcsonkító és testfenyítő büntetések voltak.

A polgári államok forradalmi újítása a feudális önkény tagadásaként — a 
meghirdetett jogegyenlőség jegyében — egységesítette a büntetési rendszert. 
Mindamellett az általános emberi szabadságjogok — a személyi szabadság és a 
magántulajdon sérthetetlenségének — elismerése a büntetések körében csupán
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annyi változást hozott, hogy az élettől való megfosztást kiegészítették a főbünte
tésként bevezetett különböző mértékű szabadságvesztésekkel és a vagyonelkob
zással.

Az azóta eltelt időszakban lényegi változtatás nem történt a büntetések rend
szerében: a világ háromnegyed részén érvényben van a halálbüntetés, egyes (isz
lám) országokban újra bevezették a testcsonkító és testi büntetéseket, mindenütt 
léteznek börtönök és vagyoni büntetések. Mégis van előrelépés, hiszen a jelenkor 
haladó polgári és szocialista büntetéstana azon szorgoskodik, hogy valamikép
pen felszámolja a büntetési rendszeren belül a szabadságelvonás nyomasztó túl
súlyát. A börtönt helyettesítő szankciók kidolgozásával párhuzamosan keresik a 
szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának minél emberibb és eredményesebb 
tartalmát.

Tehát összességében mintha mérséklődne az emberiség „büntető kedve”, ke
vesebb a vér, csak imitt-amott sújt le a pallos. Ezt látszik megerősíteni Durkheim 
gondolata is: „ .. .  a büntetések annál súlyosabbak, minél alacsonyabb típusú az 
adott társadalom és minél abszolútabb jellegű a központi hatalom.” E megállapí
tás számos — akár a közelmúltból vett — példával igazolható. Gondoljunk a 
végsőkig kiélezett belső politikai küzdelmekre, vagy a kívülről fenyegető háborúk 
történetére.

A múltba nézés azonban sokszor torzít. A későbbi korban fogant gondolko
zásunkkal meg sem próbáljuk beleélni magunkat az évszázadokkal ezelőtti embe
rek észjárásába, és a visszanéző magabiztosságával nyilvánítjuk saját korunkat 
emberibbnek. Menthetetlenül hamis képet festünk a múltról akkor is, ha az egyes 
nagy társadalmi-gazdasági formációk (a rabszolgatartó vagy a feudális társadal
mak stb.) büntetési rendszereit az egész korszakban egyneműnek, változatlannak 
tekintjük. így nemcsak a formáción belüli sokszínűség, de maga a büntetés lénye
ge, az évszázadok óta állandó közös elem is elvész.

A büntetés, ahogy Marx írja, mindenkoron védekezés „a társadalom létfelté
telei elleni támadásokkal szemben”. Kényszerű válasz a rosszra, ám tartalma 
örök és egyféle: megfosztás valamilyen emberi értéktől: az élettől, a testi épség
től, a szabadságtól, a vagyoni javaktól. Ez nem változott. Amire viszont Jehring, 
Durkheim és a nagy többség gondol, az nem más, mint a büntetés formaváltozá
sa, a megfosztás mikéntjének módusulása.

A büntetés eszköztárának fejlődése valóban azt mutatja, hogy „emberibb” 
lett az emberiség. Ez azonban csak azért vált lehetővé, mert egyre bővült azon el
ismert értékek (a társadalmon belüli szabadság fokának) köre, amelyek megvoná
sát fel lehet használni büntetésként. Ezek koronkénti változását pedig csak a 
büntetések — saját korukba ágyazott — fejlődéstörténetének felvázolásával lehet 
bemutatni. A szemléletesség kedvéért — a korszakonkénti jellemzést megelőzően 
— a napjainkig megtett út meghatározó ismérveinek áttekintéséhez az alábbi áb
rával nyújtunk segítséget.

A „természeti egyenlőség" korának büntetései 

A büntetés megszületése
A büntetés egyidős az emberi társadalommal. Egyetlen közösség sem enged

heti meg magának, hogy ne értékelje az emberi magatartásokat, ne sorolja azokat 
helyes és helytelen kategóriákba. Az is természetes, hogy a pozitív és a negatív 
cselekedetekre reagál a társadalom — a nagyszámú, számára közömbös eset mel
lett — helyesli vagy rosszallja, jutalmazza vagy bünteti azokat, aszerint, hogy
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mennyiben hasznosak avagy veszélyesek a közösség, illetve a fejlődés bizonyos 
fokán az uralkodó osztály szempontjából.

így volt ez az állam és jog kialakulását megelőzően a nemzetségi társadal
makban is. A nemzetségi igazságszolgáltatás a kommunisztikus jellegű társada
lom legfőbb összetartó erején, az érdekközösségen nyugodott. A fejletlen gazda
sági-társadalmi viszonyok következtében nap mint nap érvényesülő egymásra- és 
közösségreutaltság mai ésszel szinte felfoghatatlanul szoros összetartást hozott 
létre a nemzetség tagjai között.

A közösségtudat, a közösségvédelem spontán kialakuló szabályrendszere ve
tette meg az igazságszolgáltatás alapjait, határozta meg sajátosságait. Fő jellem
zője, hogy az igazságszolgáltatási tevékenység zöme a közösségen kívülre helye
ződött, ugyanis a nemzetségen belüli összetartozás érzése meggátolta a közösség- 
ellenes magatartások közösségen belüli előfordulását. A magányosan és szórvá
nyosan előforduló közösségsértő cselekedetekkel való leszámolásra elegendőnek 
bizonyult a kiközösítés intézménye.

A külső viszonyok rendezésének volt azonban egy jelentős akadálya: a belső 
önkormányzatra támaszkodó nemzetségi társadalom nem rendelkezett olyan kö
zösségeken felül álló hatalmi szervvel, amely a közösségek egymás közötti viszá
lyaiban ítélkezhetett volna, így az egyetlen megoldás a nemzetség önmaga általi 
bíráskodása maradt: a bosszú, a háború. A korai társadalmaknak ez az ösztön
szerű, természetes reakciója hivatott helyettesíteni a büntető hatalom jelenlétét. 
A bosszú igazságos és kötelező volt, végrehajtásában az egész nemzetség részt 
vett, és megfordítva: a sértő egész nemzetsége állotta a bosszú következményeit. 
A kollektív felelősségre vonás és felelősségvállalás ugyanazon tőről fakadt, mint 
a közösség belső igazságszolgáltatása: a csoportösszetartó erő terméke volt. 
A jog kialakulásának hajnalán átmenetileg különös jelentőséggel bírt a bosszú 
garanciális jellege. Egészen bizonyos volt, hogy a sértett nemzetség fegyverre kel, 
tehát a megtorlás elkerülhetetlen.

Természetesen látnunk kell a bosszú korlátozhatatlan és brutális voltát is. Az 
erőszak egész nemzetségeket, sőt törzseket pusztított el, ezért már az ősi közössé
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gek bomlásával egyidőben megjelentek a bosszú visszafogására irányuló törekvé
sek. Kezdetben a nemzetségi vezetők tettek lépéseket a békekötésre, később a 
megjelenő állam lépett fel erélyesen a vérbosszú megszüntetése vagy legalábbis 
ésszerű határok közé szorítása érdekében.

Ennél differenciáltabb büntetési rendszer létrehozására nem volt szükség. 
Hisz a csoport egymásrautaltság-tudata minimálisra csökkentette a belső sérté
sek számát, ha pedig egy cselekmény közösségellenes volt, veszélyességétől (aho
gyan ma mondanák: súlyától) függetlenül védekeztek ellene, kiközösítéssel bün
tették, ami egyenlő volt a halállal, hiszen a termelőerők fejlettségének ezen a 
kezdetleges fokán az oltalmazó és segítő közösségen kívül lehetetlen volt életben 
maradni. Ugyanakkor a bosszú a közösségek közötti viszonyban meglehetősen 
jól működő eszköznek bizonyult.

A nyílt jogegyenlőtlenség büntetési rendszere

A jogi büntetés megjelenése

Az állam megjelenése után lényeges változás következett be. A vérbosszú 
korlátozását, más eszközökkel történő sikeres fölváltását, valamint a büntetőjog 
(s vele együtt a büntetőjogi büntetés) kialakulását három tendencia tette lehe
tővé. A nemzetségek a folytonos háborúskodásban tűrőképességük végső határára 
jutottak, gazdaságilag kimerítették egymást, a népesség rohamosan pusztult. Al
kalmanként már hajlandónak mutatkoztak más eszközökkel megoldani nézetelté
réseiket.

Erre az adott időszakban egyetlen lehetséges mód kínálkozott: a vagyoni 
vagy személyi kompenzáció.1 Az okozott sértés súlyával, a keletkezett kárral 
arányban álló kiegyenlítés. A sértő nemzetség például a sértőt a megsértett nem
zetség hatalma alá helyezte, vagy hasonló módon pótolta az ott mutatkozó hiányt 
(pl. elhalálozott nőért másik asszonyt adtak cserébe).

A második megoldás a kompozíció2, a sértő által a sértettnek (vagy nemzet
ségének) adott vagyoni elégtétel (azaz megváltás) a bosszú elmaradásáért. Ahhoz, 
hogy a megváltás háttérbe szorítsa a bosszút és lehetőséget adjon az államnak a 
béke megteremtésére, szükség volt a gazdasági viszonyok fejlődésére. Részben, 
hogy a vagyoni érték összevethető legyen a személyi sértéssel, részben, hogy a 
megváltáshoz szükséges javak rendelkezésre álljanak. (Szent István törvényköny
ve szerint például egy szabad ember élete 110 tinót „ért”.) De szükség van továb
bá egy ez idő tájt kibontakozó társadalmi jelenségre, a nemzetségi társadalom 
bomlásának belső folyamatára.

Az anyagi különbségek kialakultával, az önellátás javulásával, a kommunisz- 
tikus vonások fellazulásával erősen lecsökkent a közösség iránt érzett elkötele

1. Kompenzáció: A latin compensatio szóból ered, és kiegyenlítést jelent. A korai büntetési rendszere
ket uraló elv. Egyfelől a magánharc, a bosszú visszaszorításának eszköze abban a folyamatban, mely
nek során a nemzetségi igazságszolgáltatás intézményeit fölváltották az állami normák, másfelől ezek 
helyébe lépve a nemzetségi intézmények „pótlására” szolgált. Kifejezte azt a követelményt, hogy a 
sértésre „visszasértés”, megtorlás következzék, a bűncselekménnyel megvalósított rossz valamiféle 
hátránnyal kiegyenlítődjék. A hátrány lehet anyagi vonatkozású (vö. kompozíció), de megvalósulhat 
a személyi felelősség érvényesítésével is (pl. a megöltért cserébe odaadják a sértőt).
2. Kompozíció: A latin compositio elrendezés, egyezkedés szóból. Az állami büntetőjog hatalomátvé
telét kísérő kompenzációs megoldás, mely a különböző sértéseket meghatározott vagyoni értékben fe
jezte ki. A sértő ezen „kiengesztelési díj” átadása ellenében szabadulhatott a felelősségtől. Kezdetben 
a felek szabadon állapíthatták meg a szóban forgó összeget, később már jogszabály határozta meg 
nagyságát, s ezzel egy időben természetesen kötelezővé tette elfogadását is. A fejlődés során a tisztán 
kártérítési funkciót betöltő kompozícióban a magánjogi jelleg mellett megjelentek a közjogi vonatko
zások is: egy része az összegnek már pénzbüntetésként szerepelt.
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zettség tudata is. A közösségek egyre kevésbé voltak hajlandók viselni a sértő tetté
nek következményeit, vonakodtak megfelelni a kollektív fizikai helytállás követel
ményének. Hajlottak arra, hogy a közösségi felelősségvállalást az egyéni felelős
ség irányába tolják el, s azon belül is a fizikairól mindinkább áttérjenek a vagyo
ni kárpótlásra. Ha a sértőnek megfelelő vagyona volt, a közösség hozzájárulása 
korlátozódott.

A változásokat jelentős mértékben befolyásolta az állam létérdeke, a viszony
lagos békesség megteremtése az általa igazgatott területen, a bosszú határainak 
beszűkítése, hiszen saját alattvalói (eltartói) pusztították egymást.

Az osztálytársadalmak kialakulásakor, az állam és a jog létrejöttekor a hata
lom új szervezete alapvetően a nemzetségi hagyományokra támaszkodva építette 
ki büntetési rendszerét. A rabszolgatartó és (az ősközösség után nyomban feudá
lis útra lépő) hűbéri államok büntetőjogi büntetései hosszú időn keresztül magu
kon viselték az ősi jegyeket. A használható, elfogadható intézményeket az állam- 
hatalom szinte változatlanul beépítette a büntetőjogi intézmények közé. így pél
dául szinte változtatás nélkül került át a kiközösítés, a proskribálás3 az osztálytár
sadalmak jogába. Akad persze némi különbség: korábban a természet hajtotta 
végre a halálos ítéletet, amit most már a társadalomra bíztak. A kiközösített em
bert bármikor bántatlanul meg lehetett gyilkolni, vagyonától meg lehetett fosz
tani.

A harmadik irány a tálió4, mely nem más, mint a nemzetségi bosszú moder
nebb változata. A gyakorlatban jó ideig élt még osztálytársadalmakban is a nem
zetségi bosszúból kiterebélyesedő háború nyomán ez az államilag engedélyezett 
magánharc.

Az államnak magánharcot korlátozó tevékenysége akként ment végbe, hogy 
a régi nemzetségi megoldásokat helyettesítő, de azok eredeti alakját valami mó
don tükröző, alternatív ajánlásokat dolgoztak ki. így a korlátozás eszköze volt a 
már említett kompozíció, mely a vagyoni büntetések csírájának tekinthető. Ebből 
az eredetileg megváltásnak, kártalanításnak szánt intézményből alakult ki a bün
tetéspénz, a kártérítés melletti vagyoni büntetés, a bírság, mely kezdeti formája 
később az államnak fizetendő büntetésnek.

A megszégyenítő büntetésekben könnyen fölismerhető a nemzetségi össze
tartozás ellen vétők kollektív erkölcsi elítélése, a kiközösítéshez ugyan nem veze
tő, de helytelenített magatartások iránti állami rosszallás. A testcsonkító bünteté
sek is a tálió korlátozott érvényesülési területének tekinthetők. Az állami igazság
szolgáltatás és a büntetésvégrehajtás kialakultával a halálbüntetés végrehajtását 
sem bízzák a véletlenre. A kiközösítés, proskribálás mellett megjelenik a halál- 
büntetés állami foganatosítása.

Az állam kialakulásakor a büntetőjog előtt három olyan feladat állt, mely
nek megvalósítása tulajdonképpen meghaladta lehetőségeit. (Ennek köszönhető 
relatív hatástalansága az osztálytársadalmak kezdetén.) A megszűnt csoportösz- 
szetartozás-tudat helyébe, mely a társadalmon belül eddig többnyire megakadá
lyozta a közösségre veszélyes cselekmények (ide sorolván még a személy elleni

3. Proskribálás: A latin proscripíio szóból ered. A földönfutók nevének közzététele, úgymond levelesí- 
tése. A feudális büntetőjog intézménye. Magyarországon a nádori közgyűlés ítélkező tevékenységé
hez kötődött. A congregatión gonosztevőnek bélyegzett, de ott meg nem jelent (s ezért ott törvényes 
processus keretében felelősségre nem vonható) bűnelkövetőket a nádor levelesítette. A proskribáltat 
bárki megölhette, javaitól megfoszthatta. így járt az is, aki rejtegetni próbálta, aki segítette a menekü
lésben. A korai germán jogokban (Friedlos, azaz közbékevesztés címen) szintén előfordult.
4. Tálió: Latinból átvett szó. Általában a szemet szemért, fogat fogért elv alkalmazásával azonosítják. 
Valójában és eredetileg a bűncselekménnyel azonos súlyú — de nem feltétlenül azonos nemű — bün
tetés végrehajtásának teóriája az ősi zsidó jogban. Tulajdonképpen a kompenzáció arányos megvaló
sításának megfelelője.
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támadásokat is) elkövetését, valami mást kellett állítani. Ha eltekintünk a vallá
sos ideológia ugyan csöppet sem lényegtelen szerepétől, az államnak ehhez csu
pán büntetőjogi eszközök álltak rendelkezésére. Ezzel egy időben az igazságszol
gáltatásnak idáig nem létező problémákat is meg kellett oldania. A magántulaj
don kialakultával egyidejűleg központi feladattá vált a kizsákmányolás védelme. 
A fejlettebb gazdasági viszonyok pedig a sértések új körét nyitották meg: a va
gyon elleni támadásokét.

Az állam tekintélyének speciális oltalma pedig első helyre került a büntető
jog értékrendjében. Az állam az uralkodó osztály erőszakszerve, mely a kizsák
mányolást egész működésével biztosítja, a társadalmi rendet fenntartja, s egyben 
a termelés legfőbb szervezője. Kulcskérdéssé vált tehát szilárdságának, feltétlen 
tekintélyének bármilyen körülmények közötti fenntartása. Megsértőivel szemben 
a legkeményebb eszközökkel lépett fel. Ebben a helyzetben a büntetőjog óhatat
lanul az egyre nagyobb számban alkalmazott és egyre súlyosabb büntetések irá
nyába sodródott.

A büntetési rendszer megtöbbszöröződése

Az osztályokra szakadt társadalomban a büntetések is a kialakult kizsákmá
nyolás védelmét, a kényszerű alá- és fölérendeltség tudatosítását szolgálták. Az 
eleddig mindenkire egyformán lesújtó büntetés a társadalmi-gazdasági tagozó
dásnak megfelelően felbomlott. Ugyanezen bűncselekmény elkövetőjét más bün
tetéssel fenyegették például Rómában, ha az patrícius volt, mintha plebejus, és 
megint mással, ha rabszolga. A hűbériség közel egy évezrede alatt — az utókor 
számára — szinte áttekinthetetlen módon többszöröződött meg a büntetési rend
szer. Nemcsak a két alapvető osztálynak, a földesuraknak és a jobbágyoknak a 
büntetései tértek el egymástól, magán az uralkodó osztályon belül is elkülönült a 
papság, a főnemesség, a köznemesség és a városi polgárság büntetőjoga. Külön 
privilégiumok alapján tovább színezte ezt az egyes népcsoportok (pl. Magyaror
szágon a kunok, jászok, székelyek stb.) egymásra sem hasonlító, önálló büntetési 
rendszere. Hosszadalmas magyarázat helyett inkább felidézzük a kora középkor 
frank szokásjogi gyűjteményének, a Lex Salicának egyik rendelkezését: „Ha va
laki szabad frankot. . .  öl meg és ez rábizonyul, 200 solidusra büntessék . . .  Ha 
valaki király védelmében állót. . .  öl meg, 600 solidusra büntessék . . .  Ha valaki 
adófizető rómait. . .  öl meg, 62 és fél solidusra büntessék.”

Amint már korábban megjegyeztük, igen nagy hibát követ el az, aki bármely 
társadalmi jelenséget az utókor szemével vizsgál, illetve értékel. A büntetőjogot is 
a kor viszonyai szülik, tükrözve annak sajátosságait. Mit jelent például a feuda
lizmus állandó jelzője, a kegyetlen és véres? Mai értékrendünk szerint valóban 
hátborzongató kínt és gyötrelmet. Pedig ez akkor természetes volt, a territtoriali- 
tásra5 épülő, partikuláris érdekekre támaszkodó anarchia korában tág teret bizto
sított az ököljog érvényesülésének. Ha a jogon kívüli életben mindennapos volt 
az erőszak, vajon milyen lehet az a jog, amelynek feladata a tomboló tartomány
úri hatalom, a bárói ligaharc, az anarchikus önkény megfékezése?

A kor fejlettsége önmagában is behatárolja a jogalkotás és jogérvényesítés 
lehetőségeit. A fogvatartásra alkalmas helyek hiánya következtében fel sem me
rülhetett az a lehetőség, hogy a modern jogok által leginkább alkalmazott szank
ció, a szabadságvesztés jelen legyen a büntetési rendszerben. A kisebb, néhány 
hetes „árestumot”, a városi börtönt, a várak tömlöceit ismerte ugyan a feudális

5. Territorialitás: meghatározott földterületre vonatkozó, vele kapcsolatos elv: a feudalizmusban a 
tartományúri hatalom, a széttagoltság, a kiskirályság jelzője.
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jog, ezek jelentősége azonban elenyésző volt. Főként az ítélethozatalig való fog- 
vatartásra, illetve az uralkodó osztály ellenszegülő tagjainak fékentartására szol
gáltak. A munkáltatást nem lehetett például büntetésként alkalmazni, hiszen a 
társadalom jelentős részének ez volt mindennapi életformája (lásd: rabszolga- 
munka, robot!), az uralkodó osztályt pedig előjogok védték alkalmazásával szem
ben.

A büntetés hatékonyságát mindig befolyásolja az az arány, amely a kilátás
ba helyezett hátrány és a bűncselekménynek nyilvánított magatartásból esetleg 
eredő előny között fennáll. A feudalizmus évszázadaiban a társadalom peremén 
élő jobbágy számára a tyúklopás feltehetően családja létfenntartásának eszköze 
volt, s ez meglehetősen hatástalanította a kilátásba helyezett halálbüntetést. Vagy 
milyen hatékony büntetést lehet azzal a rabszolgával szembén kiszabni, akit éle
tén kívül mindentől megfosztottak. Egyetlen lehetőség a büntetésre az értékét 
nem csökkentő (hisz vagyontárgynak számított), életét el nem pusztító testi bün
tetés. A kor tehát adott esetben nem biztosít lehetőséget a ma humánusnak titu
lált büntetések alkalmazására, mert vagy érvényesítésének feltételei hiányoznak, 
vagy pedig a fennálló társadalmi viszonyok korlátozzák hatékonyságát. A rab
szolgatartó és a hűbéri jog kegyetlensége így szinte adott volt, a büntetőjog moz
gástere a rendkívül embertelen és a kevésbé borzalmas büntetések körére szűkült. 
Ezen az úton jutottak el az osztályviszonyok kiéleződésének idején az emberi el
me által ma már elképzelhetetlenül véres büntetésvégrehajtás gyakorlatához.

A polgári jogegyenlőség büntetési rendszere

A büntetési rendszer egységesítése

A burzsoá jog a feudális jogbizonytalanság, jogegyenlőtlenség és ököljog el
lenében alakult ki, akárcsak a burzsoá társadalom a feudális előjogok rendszeré
vel szemben. A harc eredménye többek között a társadalom jelentős részét érintő 
személyi függés megszüntetése, a törvény előtti jogegyenlőség megteremtése, a 
jogi garanciák struktúrájának kiépítése volt. Ez jelentős változásokat hozott a 
büntetőjog és a büntetések körében is.

Megváltozott a kizsákmányolás módja és megváltozott a kizsákmányoltak 
körének társadalmi állása. A nyílt erőszak helyét a gazdasági kényszer váltotta 
föl. A bűncselekménynek nyilvánított magatartások tanúsítóinak — szemben a 
rabszolgával és a jobbággyal — már volt vesztenivalója. A „szerződési szabad
ság” és a „tulajdon szentsége” elvek értelmében rendelkezhetett vagyontárgyai
val, a kapitalizmus munkaerőigénye pedig garantálta szabadságát. Lehetett va- 
gyonbüntetéssel sújtani, és a korábbihoz képest jócskán megnőtt a szabadság
vesztés-büntetés jelentősége is. E két büntetési nem visszaszorította a feudális 
önkény kínzó fenyítéseit és az emberi méltóságot megalázó úgynevezett becsület
büntetéseket. A halálbüntetést kiegészítve tulajdonképpen a büntetési rendszer 
túlnyomó részét kezdték uralni.

A szabadságvesztés-büntetés mai formája a feudális korszak végén, a kapita
lista termelés csíráival egy időben alakult ki. A munkáskezeket igénylő tőkés gaz
daság és az egykori várbörtönök hagyományait keresztezve alakították ki a sza
badságelvonás alatti munkáltatást, a mai szabadságvesztés-büntetési fokozatok 
fajtáit. A száműzés utódaként alakult ki a deportacio6, a relagacio7 és a transz- 
portacio8.
6. Deportáció: A latin deportatio száműzést, életfogytiglani számkivetést jelent. Törvényi megfogal
mazására 1791-ben került sor Franciaországban. Célja a politikai bűncselekmények elkövetőinek az
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A halálbüntetés végrehajtási nemeit kiiktatták a gyakorlatból. A XIX. szá
zadtól felerősödött az úgynevezett abolicionista mozgalom9, amely a halálbünte
tés teljes eltörlését követelte, így a század végén számos tőkés államban megszün
tették ezt a büntetési nemet.

A dualista büntetési rendszer kialakulása

A tőkés államokban a 19—20. század fordulóján a felvilágosodás kori indít
tatású törvényesség elve alapján megújított büntetési rendszerbe vetett hitet erő
teljésen aláásták a társadalmon elhatalmasodott válságjelenségek. A bűnözés 
erőteljes növekedésével a klasszikus büntetőjogi irányzat büntetéstani felfogása 
és különösen gyakorlata már nem elégítette ki a bűnözés elleni küzdelemhez fű
ződő társadalmi igényeket.

A reform, vagy az úgynevezett tettes-büntetőjogi irányzatok a bűnözés elleni 
harc eszköztárának teljes átalakítását követelték. Dolgozzon ki az állam olyan át
fogó és ésszerű büntetőpolitikát, amelyben már nem dominál a büntetőjog, a 
büntetést pedig váltsa fel a személyi veszélyességre alapozott társadalmi (pedagó
giai, orvosi, szociálpolitikai) és jogi intézkedések rendszere! Mint ismeretes, az 
irányzatok harca végül is kompromisszummal végződött.

A 20. század első harmadában a polgári államok újfajta gyakorlati büntető
politikát alakítottak ki, amelyben úgy tartották meg a büntetőjog törvényességi 
garanciáit, hogy beépítették a büntetési rendszerbe a személyi veszélyességre ala
pozott büntetőjogi intézkedéseket. A gyógyító jellegűeket az elmebeteg bűnelkö
vetőkkel, a javító-nevelő intézkedéseket a fiatalkorúakkal, és a biztonsági intéz
kedéseket a fokozottan veszélyes, megrögzött bűnözőkkel szemben.

A 20. század második felének útkeresései

A második világháború után tovább nőtt azoknak az országoknak a száma, 
amelyek büntetési rendszerükből kiiktatták a halálbüntetést és helyettesítésére 
széles körben az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetést alkalmazták.

A haladó nyugati pönológusok10 figyelmének középpontjába a szabadság
vesztés-büntetés végrehajtása került. A börtönben eltöltött időt új tartalommal, a 
reszocializációval kívánták kitölteni. A legjobb példa erre az úgynevezett skandi
náv modell, melyet az egyéni és kiscsoportos kezelés, a nyílt és félszabad végre
hajtási intézetek és a komplex átnevelés elvei jellemeznek. A büntetésvégrehajtás

anyaországból a gyarmatokra történő eltávolítása volt. Végrehajtása során a deportált nem volt köte
les dolgozni, családját államköltségen magával vihette.
7. Relegáció: A latin relegatio, azaz kitiltás a francia büntetőjog terméke a visszaesők elleni küzde
lemben. Életfogytiglani szabadságvesztést jelentett valamelyik gyarmaton. Jó magaviseletével azon
ban a bűnelkövető elérhette, hogy hazatérhetett az anyaországba. A határozatlan tartamú szabadság- 
vesztés egyik alakja.
8. Transportáció: A latin transportatio szóból származik, átszállítást, elszállítást jelent. A száműzetés
nek történetileg elsőként kialakult formája, a burzsoá büntetőjog 1682-ben honosította meg Angliá
ban. Ekkor főként a bűnözők amerikai és ausztráliai gyarmatokra történő kiszállítását jelentette. Éle 
a súlyos, megrögzött bűnözők ellen irányult.
9. Abolicionizmus: A latin abolitio, azaz eltörlés, felfüggesztés szóból. Az Amerikai Egyesült Álla
mokban a rabszolgaság eltörlését célzó XIX. századi mozgalom. Később valamely jogintézmény, il
letve jogszabály eltörléséért, felfüggesztéséért küzdők mozgalma. Tanulmányainkban abolicionisták- 
nak a halálbüntetés ellenzőit nevezzük.
10. Pönológusok: A latin poena, azaz büntetés, váltság szóból. A büntetéstannal foglalkozó büntető- 
jogászok közkeletű elnevezése.
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során olyan nevelési eszközöket, illetve módszereket alkalmaznak, amelyek elő
segítik az elítélt társadalomba való visszatérését.

A skandináv elképzelés teljesen átformálta a börtön képét, szanatóriumi kö
rülményeket teremtett a reszocializáció számára. A hetvenes évek végén viszont a 
gazdasági körülmények romlása és a nevelési programok eredménytelensége 
miatt egyre többen beszélnek a skandináv modell kudarcáról.

Már a 19. század végén döntő fordulatot jelentett az a felismerés, hogy a 
büntetés célja nem valósul meg a szabadságvesztés letöltésével. A gyakorlati ta
pasztalatok világossá tették, hogy a szabadulást követő rövid időn belüli vissza
esésnek egyik oka, hogy hiányzik a társadalomba visszatéréshez szükséges segít
ség. így alakult ki az a felfogás, amely a büntetésvégrehajtás utolsó fázisának az 
utógondozást tekinti és különböző formákban (segélyező egyletek, szociálisgon- 
dozó-egyesületek, átmeneti otthonok) a mai modern nyugati büntetésvégrehajtás 
mindennapi gyakorlatává teszi.

Napjaink elméletileg legnagyobb hatású, legátfogóbb kriminálpolitikai kon
cepciója a Marc Ancel által alapított új társadalomvédelem. A nemzetközivé szé
lesedett mozgalom elismeri a hagyományos büntetőjogi felelősség alapvető ele
meit, a büntetés szükségességét, de nyomatékosan hangsúlyozza a büntetőjogi 
eszközök korszerűsítésének igényét, amelyet nem a büntetések szaporítása vagy 
éppen szigorítása révén képzel el.

Az erőket a büntetés helyett a megelőzésre kell koncentrálni, és minden 
olyan területről vissza kell vonni a büntetőjogi eszközöket, ahol azok eredmény
telenek, feleslegesek. Az elítéltekkel való bánásmódban pedig mind nagyobb te
ret kell engedni a szociális gondoskodásnak, és ezt elsődlegesen társadalmi és 
nem pedig állami úton kell hozzácsatolni a büntetésvégrehajtás rendszeréhez.

A szocialista jogegyenlőség büntetési rendszere

A büntetés szocialista felfogásának újdonsága

A marxizmus klasszikusainak társadalomelmélete kimutatta, hogy a bűnö
zés mint tömegjelenség a kizsákmányoló társadalmak szükségszerű és megszün- 
tethetetlen velejárója, hiszen az ősközösség természeti egymásrautaltságának fel
bomlását követően a társadalmi rend csak külső állami kényszerrel biztosítható. 
Az emberek közötti alapvető érdekazonosság, összhang csak az új közösségi el
ven felépülő kommunista társadalomban fog helyreállni, s ezzel meg is szűnik 
majd hagyományos értelemben a büntetés.

Lenin, az első szocialista állam vezetője gyakorlati államszervezőként azt ta
pasztalta, hogy ez a marxi törvényszerűség nem automatikusan érvényesül: a po
litikai hatalom megragadása, a kizsákmányolás felszámolása csak az első lépés a 
bűnözés társadalmi okainak megszüntetése felé. Hosszabb időn át számítani kell 
a „rosszra rosszal válaszoló” büntetés továbbélésével.

Természetesen a szocialista társadalomban alapvetően megváltozik a bünte
tés társadalmi szerepe és tartalma. A bűnözés egésze ellen elsődlegesen nem jogi, 
hanem gazdasági, társadalmi eszközökkel kell fellépni. Erre a gazdasági és politi
kai hatalom birtokában az államnak minden lehetősége megvan. Az egyedileg el
követett társadalomellenes tettek felszámolásában viszont megmaradt a büntetés 
szerepe, de mint utolsó eszköz, amely tartalmában nem a megtorlást, hanem át
nevelő jellege révén a megelőzést hordozza.

A sztálini időszak kitérője után a szocialista büntetéstan visszatért a lenini 
felismerés útjára és a bűnözés elleni több frontos küzdelem egyik elemeként ha
tározza meg a büntetések rendszerét.
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A büntetés lényegéről vallott hazai felfogás

A büntetés helyéről, szerepéről vallott honi elképzelés alapvetően nem tér el 
a szovjet — és általában az európai szocialista országok — büntetéstani elméle
teitől. A büntetés tartalmáról szóló tanítás is csak némileg más. Amíg a szovjet 
irodalom a büntetés lényegének megragadásakor inkább annak nevelő szerepére 
helyezi a hangsúlyt, addig a magyar szerzők többsége a büntetés alapelvének a 
hátrányokozást, a „malum” (a rossz) okozását tartja, amely az elítélt számára 
szenvedés, korlátozás.

A büntetés fogalmát — épp ezért — az Állam- és Jogtudományi Enciklopé
dia úgy határozza meg, hogy az olyan „a büntető törvényben meghatározott jog
hátrány, amelyet bűncselekmény elkövetése miatt az elkövetővel szemben a bíró
ság a büntetés céljának elérése végett törvényben meghatározott eljárásban szab 
ki és amelyet kényszerrel is végrehajtanak, és amely kifejezi a társadalom rosszal
ló erkölcsi értékítéletét a bűncselekménnyel és elkövetőjével szemben”. Ugyanezt 
fejezi ki a hatályos büntető törvénykönyv is: „A büntetés a bűncselekmény elkö
vetése miatt a törvényben meghatározott joghátrány.”

A hazai szakirodalom a nevelés eszközjellegét hangsúlyozza, nem a büntetés 
lényeget meghatározó voltát. Jóllehet a büntetés — a szó legtágabb értelmében 
— magatartás- és tudatformáló erő, vagyis maga is egyfajta nevelés. Hiszen sem
miféle nevelés nem nélkülözheti meghatározott hátrányoknak a nevelendő sze
mély beleegyezésétől függetlenül történő alkalmazását. A nevelés és a büntetés 
tehát általában nem egymást kizáró fogalmak, de mégsem azonosíthatók egymás
sal.

A büntetés lényege a hátrányokozás, mert ennek kilátásba helyezése, illetve 
kiszabása — visszatartó erejével — védi a társadalmat a bűnözéstől, míg végre
hajtása neveli a bűnelkövetőt. Viszont a büntetés végrehajtásának folyamata sem 
egyenlő a neveléssel, ugyanis ha a büntetésvégrehajtás lényegét a nevelés adná, 
akkor a büntetésvégrehajtást nem kényszer-, hanem „nevelő” intézeteknek kel
lene megvalósítaniuk. A nevelés — az egyéni és társadalmi megelőzés — eltérő 
súllyal jelentkezik hatályos büntetési rendszerünkben, amelyet az alábbi ábra 
mutat be:

SZANKCIÓRENDSZER EGYÉNI
MEGELŐZÉS

HALÁLBÜNTETÉS

D<eo<
N
GO

életfogytig tartó 
10 év feletti 
5 év feletti 
5—2 év közötti 
1—2 évi végrehajtott 
1—2 évi felfüggesztett 
I év alatti végrehajtott 
I év alatti felfüggesztett

SZIGORÍTOTT JAVÍTÓ-NEVELŐ MUNKA

JAVÍTÓ-NEVELŐ MUNKA 

PÉNZBÜNTETÉS

ÁLTALÁNOS
MEGELŐZÉS

Az ábrában a háromszögek által határolt területek szélességével jelezzük a 
Btk-ban meghatározott — törvényalkotói — büntetési célok érvényesülését. Ter-
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mészetesen az 1978-as kodifikáció óta a két évet meg nem haladó (illetve a kény
szergyógyítás esetén a hat hónapot el nem érő) szabadságvesztés-büntetés helyet
tesítésére bevezetett, önállóan is alkalmazható mellékbüntetések és intézkedések 
a megfelelő helyre értendők". Mindezek ellenére a törvényhozói szándék szerint 
legyezőszerűen szétterülő, mindinkább gazdagodó — formájában megújított — 
szankciórendszer tartalmában nem hordoz semmi meghökkentően újat.

Véleményünk szerint sem a büntetés lényege — sem az intézkedések alap
vető tartalma11 12 — nem változott évezredek óta. A büntetés ma is — persze formá
jában vitathatatlanul humanizálódva, eszközeiben bővülve — az emberhez mint 
fizikai és társadalmi lényhez kapcsolódó értékek — az élet, a szabadság, a becsü
let, a vagyon és egyéb javak, illetve jogok — korlátozásából, megvonásából áll. 
Azt pedig, hogy ezek a különböző mértékű és jellegű korlátozások mit jelentettek 
a múltban és mivé alakultak napjainkra, az egyes büntetési nemek történetének 
áttekintésével a sorozat következő tanulmányaiban mutatjuk be.
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11. Az más kérdés, hogy a közvélemény szemében, ha például egy súlyos közúti balesetet okozó jár
művezetőt — önálló mellékbüntetésként — azzal sújtanak, hogy eltiltják a járművezetéstől, akkor ez 
az eltiltás nagyon enyhének tűnik. (Kicsi a generálpreventív hatása.) Az elitéit számára viszont ko
moly hátrányt jelent (a speciális prevenció teljes mérvű érvényesülést), főként, ha a gépkocsit munká
jával összefüggésben használja. így az önállóan alkalmazható mellékbüntetések beillesztése az ábra 
további finomítását igényelné.
12. Bár a jogalkotó nem szól az intézkedések céljáról, az intézkedések körében világosan elkülöníthe
tők az ún. felelősségi szankciók (pl. kényszergyógyítás, megrovás, próbára bocsátás), amelyek alkal
mazásánál szintúgy az állam büntető igényének érvényesítéséről van szó.

57


