
A BV. TÖRTÉNETÉBŐL

A  testi büntetések jellege

„Hogy Isten teremtménye minden gonosznak ártalmától ment maradjon, és 
senkitől kárvallást ne szenvedjen, hacsak nem Istentől, ki előmenetelét adja, ta
nácsi végzésből vetettünk rettentő tilalmat az ördöngősöknek és bűbájosoknak: 
hogy senkit bűbájjal vagy ördöngős tudománnyal, egy embert is eszéből kiforgat
ni vagy elveszteni ne merjen . . .  Ha pedig jövendőmondók találtatnának, a kik 
hamuban s más effélékben mesterkednek, igazítsa meg őket a püspök ostorral 
így rendelkezett Szent István második dekrétumának 32. fejezetében.1 Nem ez az 
egyetlen törvény, mely testi büntetéssel sújtja a bűncselekményt elkövetőket. El
ső uralkodónk több mint húsz magatartásra rendelt ilyen jellegű szankciót.

Az osztálytársadalmak kezdetein, a rendelkezésre álló szankciók szűk köré
ben a testi büntetésekre különös hangsúly esett. Talán csak a kompenzációs va- 
gyonbüntetések bírtak olyan jelentőséggel a halálbüntetés mellett, mint a testi fe
nyítések. Az osztálytagozódás előrehaladtával azonban ezek is háttérbe szorul
tak, az uralkodó osztály mintegy belső büntetésévé váltak. A szegény nép legfőbb 
fenyítő eszköze viszont a halálbüntetés után a testi büntetés volt. A halálbünte
tésnek úgyszólván előfokozatát képezte. Jól megfigyelhető e jelenség a feudaliz
mus kései századainak halálbüntetés-végrehajtási gyakorlatában is: a minősített 
halálhoz mint súlyosbított kivégzési módhoz testi büntetés is járult.

A testi büntetés nem más, mint az elítélt fájdalommal járó fizikai sértése. Az 
enyhe vesszőzés ugyanúgy ide tartozik, mint a testrészek lemetszése. A testi bün
tetések legsúlyosabb kategóriájába az ún. testcsonkító büntetések tartoznak, ame
lyek a test állagának maradandó elváltozását eremdényezik és végleges, állandó 
következménnyel járnak. A testfenyítő büntetések ennél enyhébbek: a múló fáj
dalomokozás jegyében a verés különböző variációit ölelik fel. A testi büntetések 
speciális ága az ún. stigmatizáció2 érdekében foganatosíttatott szankciók köre. 
Ezek (kopaszítás, szakáll-lenyírás, különleges hajvágás stb.) sok esetben igazi fáj
dalmat nem is idéztek elő.

Csonkító  büntetések

„Ha valaki agyonüt egy embert, bárkit is, halállal lakoljon. Aki pedig egy ál
latot üt agyon, az fizessen az állatért állattal. Ha valaki testi sértést követ el hon
fitársán, azzal úgy bánjanak, ahogyan ő cselekedett: törést törésért, szemet sze
mért, fogat fogért. Amilyen testi sértést követett el, olyat kövessenek el rajta is.” 
így fogalmazta meg a Biblia a jus talionis3 lényegét Mózes4 III. könyvében. „Ha
1 A magyar törvények több fordításának számos kiadása ismeretes. Mi a Corpus Juris Hungarici 
szinte valamennyi könyvtárban fellelhető ún. millenniumi kiadásából idézzük a dekrétumok szövegét 
(Bp., 1900, Franklin társulat)
1 Stigmatizáció: megbélyegzés, megszégyenítő testi jellel, ún. stigmával való ellátás.
3 Jus talionis: a sértéssel azonos jellegű és mértékű büntetés elve, az azonos értékű megtorlás joga.
4 Mózes: a zsidók prófétája a Bibliában, őt ószövetségi könyv legendás szerzője, a tízparancsolat és 
egyéb együttélési szabályok meghirdetője.
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egy szabad ember szemét elpusztította: pusztítsák el az ő szeméi. Ha egy szabad 
ember csontját törte el: törjék el az ő csontját. . .  Ha szabad ember vele egyen
rangú szabad ember fogát ütötte ki: üssék ki az ő fogát.” Hammurapi5 törvény- 
könyvének sorai az ókori Kelet államainak jogalkotási termékeiből ugyanúgy 
visszacsengenek, mint az ókori Róma XII táblás törvényéből6. A tálió elvet elfo
gadja Manu7, s vele a többi indiai jogalkotó, de felbukkan ez az elv a görög jog
szabályokban is. Gaius8 Institutiones c. tankönyvében a következőket olvashat
juk: „A személyek sértésének büntetése a tizenkét táblás törvény szerint tagcson
kítás esetén hasonlóval történt.”

Korábbi tanulmányunkban9 már megfogalmaztuk, hogy a büntetési rendszer 
alapjai a nemzetségi igazságszolgáltatásban keresendők. Nem kívánjuk ismételni 
magunkat, csupán a tálió értelmezése érdekében foglaljuk össze mondandónkat 
néhány bekezdésben. A közösségi társadalom romjain fölépülő államhatalomnak 
megerősödéséig, egy átmeneti korszakban még szüksége volt olyan nemzetségi 
eredetű eszközökre, melyek némileg megállították a gátjaszakadt bűnözést. 
A büntetési rendszer állami kialakításáig az általunk katalizáló elemeknek neve
zett intézményeket vették igénybe, melyek látszólag helyettesítették a vérségi tár
sadalom igazságszolgáltatási módszereit (kiközösítés, kollektív helytállás, bosz- 
szú), ugyanakkor erőteljesen korlátozták az alakulófélben lévő uralkodó rétegek 
érdekében a magánharcot, a nem állami kézben lévő végrehajtás (így a bosszúból 
eredő tálió) terjedelmét.

Ahogy a bosszú a nemzetség egy tagján vagy közösségén esett sértés hasonló 
viszontsértéssel történő kiegyenlítése, úgy a tálió ennek leszűkítése a sértett sze
mélyére. Alkalmazása az igazságos büntetés benyomását keltve kielégíti az igaz
ságérzetet; hisz az elkövető ugyanolyan sérelmet szenved, mint amilyen jellegű és 
súlyú sérelmet cselekményével előidézett. Eredetileg a tálió nem a „szemet sze
mért, fogat fogért” követelmény megtestesülése. Jól példázza ezt a vagyon elleni 
bűncselekményekkel kapcsolatban Mózes II. könyve, mely a vagyoni károkozást 
vagyoni büntetéssel torolja meg: a tálió nem pusztán büntetés, hanem az egész 
büntetési rendszert átható büntetési elv, a nyers igazságosság — az arányosság 
helyett — az azonosság megfogalmazódása.

A primitív társadalmakban a mindennapos erőszak, a napirenden lévő har
cok és fegyveres küzdelmek a közösségek között azt eredményezték, hogy a tálió 
elv leggyakoribb megnyilvánulása: az életért életet, testrészért testrészt követelése 
volt. A testcsonkító büntetések kialakulásának fő oka a tálió elv, célja pedig a tá
lión alapuló megtorlás. A csonkító szankciók funkciójának fejlődésében kétirá
nyú tendenciát fedezhetünk fel. Egyfelől kétségtelen a csonkító szankciók expan
ziója,10 másfelől megkezdődik a büntetések e nemének bizonyos fokú feloldása 
is. A csonkítások az idők során eltávolodtak eredeti forrásuktól, a tálió elvtől, 
annak egy módosult formájában, a jóval szélesebb körben érvényesülő tükröző 
elvben testesültek meg.

A bűncselekmények tekintélyes részében nem volt alkalmazható a szemet 
szemért elv, hiszen számos magatartás nem mérhető vagyoni, testi sérelmet jelen-
5 Hammurapi: az óbabiloni birodalom legnagyobb uralkodója, i. e. XVIII. század elején készült tör
vénykönyve a mezopotámiai társadalmak egyik legbecsesebb jogtörténeti emléke.
6 Tizenkét táblás törvények: az ókori Róma jogának első átfogó összefoglalása. I. e. 450-ben készítet
te el a plebejusok harcának eredményeként egy jogtudósokból álló bizottság.
7 Manu: az ind legendák törvényhozója, akivel a monda szerinti Brahman az ind vallás főistene kö
zölte a társadalomra vonatkozó törvényeket. A Manu törvényei elmen fennmaradt gyűjtemény az ind 
jogtörténeti irodalom leghíresebb darabja.
8 Gaius: római jogtudós, jogtanár (i. sz. 110—180). Az egyetlen klasszikus tudós, akinek egy teljes 
műve fennmaradt későbbi átdolgozástól mentesen.
9 Lásd a Módszertani füzetek 1985/2-es számának 46—47. oldalait és a 49—50. oldalon lévő lábjegy
zeteket!
10 expanzió: terjeszkedés, hódító törekvés
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tett, hanem például eszmei kárt (rágalmazás, csalás, tekintélysértést stb.) okozott. 
Az államilag szervezett büntetési rendszer feltérképezte a társadalomban elkövet
hető veszélyes cselekmények körét, s a jogalkotás az idő előrehaladtával folya
matosan ellátta ezeket büntető szankciókkal. A kezdetek büntetése ilyen esetek
ben a tálió analógiájára foganatosított testcsonkítás volt.

Később a bűncselekmény és a reá kiszabott büntetés közti kapcsolat a tálió 
helyett a tükrözés lett. E szankció külsőségekkel is kifejezte a cselekményt. Új
fent a Bibliát idézzük: „Ha a férfiak verekednek egymással és egyiknek a felesége 
odamegy, hogy a férjét kiszabadítsa annak kezéből, aki veri, és odanyúl a kezé
vel, hogy megragadja annak szeméremtestét, le kell vágni az aszony kezét irga
lom nélkül.” A tükröző csonkítások többsége azon testrész eltávolításában teste
sül meg, amellyel a tettet elkövették.

Manu törvényei szerint, aki Indiában egy brahmanától" lopott akárcsak egy 
szál virágot, az a kezét veszítette; aki egy brahmanát levizelt, annak le kellett vág
ni a nemi szervét. Ha valaki megsértette a bírót: kimetszették a nyelvét. Más ind 
törvények is hasonlókról tanúskodnak. Aki brahmanát illetett kezével, az mind
két kézfejét elvesztette, a zsebmetszőnek két ujját vágták le. A felsőbb kasztbelit 
gúnyoló sudra12 nyelvét kitépték. Vérfertőzés, valamint sudra férfinak ksatrija13 
nővel történt házasságtörése esetén a férfi nemi szervét eltávolították. Nők közöt
ti kapcsolatot a középső ujj elvesztésével büntette a jogszabály. Hammurapi az 
atyját megtagadó fiú nyelvét kivágatta, a szülőjét megütő gyermek kezét lecsapat
ta. Ha a szoptatós dajka gondozottja meghalt, lemetszették a dajka mellét. A rab
szolgáról a szolgajegyet eltávolító borbély is kezét veszítette. Manu szavaival élve 
„hasonló bűntett megelőzése végett” kellett így tenni.

A tükröző büntetések köre igen széles volt. Számos esetben csupán az analó
gia14 kapcsolta össze a tettet és a szankciót. Az ind jog testcsonkítással büntette 
azokat, akik „hamis ürügyek alatt idegen jószágot kicsikarnak”. A csalót tulaj
donképpen azonosították a sértettet megkárosító tolvajjal, s így terjesztették ki rá 
a lopó büntetését.

Egyes cselekmények tükröző szankciója még ennyire sem kapcsolódott az 
elkövető magatartásához. A büntetések bizonyos esetekben csupán az ideológiai 
befolyással függtek össze. Mivel a tűz a keresztény vallás szerint a pokol jelképe, 
a boszorkányokat nem véletlenül büntették tüzes bélyeggel, tűzhalállal. Az ind 
jog is a tüzet hívta segítségül a brahmanák elleni bűncselekmények zöménél. 
A főpapok szóval történő megsértése izzó vasdarab szájba szúrását eredményez
te; a brahmana szőnyegére telepedő sudrát feltüzesített fémrúdba ültették. A leg
felsőbb katszbéliek privilégiumát, a Védák15 tanulmányozását bitorló alsóbbren- 
dűek szájába forró olajat öntöttek.

A testcsonkító büntetéseknek minden kétséget kizáróan praktikus funkció
juk is volt. A korai társadalmak bűnnyilvántartó lehetőségei meglehetősen korlá
tozottak voltak. A szokásszerű elkövetők fokozott veszélyességét felismerve meg
próbálták tehát a rendelkezésre álló feltételek mellett megszervezni a büntetett 
előéletűek nyilvántartását. A testi büntetések elterjedésével bizonyos típusú cson
kítások a bűnismétlés kifejezőjévé, meghatározott bűnelkövetők stigmájává vál
tak. Az ind jogban például, ha valaki egy művészt úgy csonkított meg, hogy az 
többé nem tudott dolgozni, az elkövetőt megvakításra ítélték. A tolvajnak vagy
11 brahmana: ind pap, a rendkívül szigorú ind osztályszerkezet, az ún. kasztrendszer legfelsőbb réte
géhez tartozik, a társadalomban a tudományt képviseli.
12 sudra: az indiai kasztrendszer alsó rétegébe való ember, akinek az Úr egyetlen tevékenységet írt 
elő: a felette állók irigység nélküli szolgálatát.
13 ksatrija: az ind kasztrendszer második rétegéből származó ember, akinek Brahman a nép megvédé
sét, az élvezetek terén a mértékletességet rendelte el.
14 analógia: hasonlóság, hasonlatosságon alapuló egyezés
15 Védák: az ind vallás legrégibb emléke, himnuszgyűjtemény
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az orrát, vagy az egyik fülét metszették le, a visszaeső zsebmetsző már a teljes 
karját és az egyik lábát is elveszíthette. Aki kis állatot lopott, az az egyik lábát, te
ve, ló vagy elefánt jogtalan eltulajdonítója pedig az egyik kezét veszélyeztette.

A korai társadalmak büntetési rendszerei szűkös eszköztárral rendelkeztek. 
Egyes rétegek számára alig adódott büntetésfajta, hiszen — mint említettük — a 
megvonható értékek köre korlátozott volt. Az alsóbb néprétegek számára, az elé
gedetlenkedők fékentartására a halál- és a testi büntetéseken kívül nem volt 
egyéb eszköz. Az elrettentés hatotta át az egész osztályuralmat. „Valamennyi bör
tönt közel a nyilvános országúthoz építtesse a király, hol a bűntevők nyomorban 
vagy eltorzítva láttassanak” írja Mánk. Azért kell fenyíteni és csonkítani a bűnel
követőket, hogy „borzalom támadjon”. Ezt illusztrálja az emberrablás súlyos 
büntetése: a tettes karjait és lábait levágták, majd „mindenki okulására” az or
szágúira vetették.

Mindezekkel szemben létezik egy másik tendencia is. Amíg a lázadó töme
gek megfékezésére kegyetlenebbnél kegyetlenebb szankciókat alkalmaztak, ad
dig például Indiában a felsőbb kasztok számára a csonkító büntetések alterna
tív16 módon fogalmazódtak meg; a bírói gyakorlatról szólva pedig a kutatók kife
jezetten emberségről számolnak be. Az izraeli jog táliójának érvényesüléséről a 
Talmud17 tanúskodik: a szemet szemért elv megfogalmazta követelmény csak 
végső és legsúlyosabb határesetben döntött az azonos jellegű és mértékű büntetés 
mellett. A gyakorlatban a Mózes által elrendelt kegyetlen büntetés composítióvá 
alakult át. A testi sértést elkövető tettes büntetése „ötszörös” bírság. A homályos 
megfogalmazás (valaminek a többszöröse) utal arra is, hogy — miként Európa- 
szerte később mindenütt — kialakult a testrészeknek, a testet sértő cselekmé
nyeknek valamiféle „ára”.

A Talmud ötszörös büntetése a következőket tartalmazta. Az alapösszeg 
nem más, mint a testet ért támadás (csonkítás, verés, sebzés) ára. A második bír
ságrész oka a tekintélysérelem, amelyet a megtámadott elviselt, amikor bántal
mazták (ez körülbelül az erkölcsi kár kompenzálása). Biztosítani kell a gyógyítás 
költségeit, továbbá a fájdalom fejében is jár egy rész. Végül az ötödik bírságrész 
a munkaképtelenségből eredő kiesett hasznot kívánta fedezni. Ugyanez a jelen
ség a Földközi-tenger másik partján is megjelent. A tizenkét táblás törvény sze
rint minden törött vagy kificamodott csontért 300 as volt a büntetés, a többi sér
tésé pedig 25 as.

Fenyítő jellegű büntetések

„ .. .  ha a bűnös verést érdemel, fektesse le a bíró és veressen rá a jelenlété
ben annyit, amennyit a bűne miatt megérdemel” — mondta Mózes. A testfenyítő 
büntetés egyidős a testcsonkító szankcióval. Célja ugyanaz: fájdalomokozás. 
Eredményét tekintve azonban jóval „hasznosabb”. Az elítélt munkaképességét és 
egészségét súlyosan nem csorbítja, ezért a társadalom (s főként az uralkodó osz
tály anyagi érdeke) inkább ezt kívánta elterjeszteni, mintsem a nyomorékok tö
megeit. Ráadásul a nyilvános végrehajtás során visszarettentő hatása nem sokkal 
volt kisebb, mint a csonkításé. Végrehajtása pedig lényegesen egyszerűbb volt. 
A jogszabályok verése mögött botozás, korbácsolás, ostorozás húzódott meg. In
diában a bot volt az igazságszolgáltatás jelképe, Rómában pedig a lictorok18vesz- 
szőnyalábot hordoztak.
16 alternatív: vagylagos

' ló hagyományoknak, hitvitáknak és bibliamagyarázatoknak szent iratként elismert

Rómában az állami tisztségviselők kíséretét alkotó személy, aki vesszőnyalábba du
gott bárdot hordozott a hatalom jelképeként. A vessző a megcsapást, a bárd a halálbüntetést szimbo
lizálta.

" lalmud: a zsic 
gyűjteménye 
18 lictor: az ókori
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A zsidó joggyakorlat szerint leginkább bottal hajtották végre a verést. Erre 
utal Mózes V. könyvének 25. fejezete, melynek címe: A botbüntetés. A harmadik 
könyvben szól az ostorozásról is, melyet bikkarethhel, azaz ökörbőrszíjból font 
korbáccsal hajtottak végre. Az ótestamentumi büntetés felső határa 40 ütés volt, 
de 39-nél többször soha nem sújtottak le.

A testi büntetések hatékonyságát fokozta a nyilvános végrehajtás, mert meg
szégyenítő jelleget kölcsönzött neki. A nyilvánosság lehetett korlátozott (pl. bírák 
előtti), de lehetett (pl. ünnepnapon, vásártéren) teljes is. A végrehajtás leggyak
rabban fekve, erősen meghajolva vagy állva, oszlophoz kötözötten történt. 
A vesszőzés sajátos válfaja volt az ún. vesszőfutás. Dosztojevszkij, aki maga is 
hosszú ideig raboskodott cári büntetőtelepen, mint a fenyítés legrettegettebb esz
közéről számolt be erről. „A vesszőzést megelőző percek természetesen rettenete
sek az elítélt számára; néhány éven át alkalmam volt megfigyelni több elítéltet a 
végzetes nap előtt. . .  Van aki szorongását büszkeséggel igyekszik palástolni, de 
ez a suta, erőltetett hetvenkedés nem téveszti meg társait, ^lindenki tudja, hogy 
miről van szó, de emberszeretetből hallgatnak. . .  a vesszőzés előtti napon a fo
goly mindig szerez pálinkát.. . .  Az elítélt hajlandó akár fél éven át a legszüksége
sebbről is lemonani, csak hogy összekuporgassa a pénzt a negyedpint pálinkára, 
amit a vesszőzést megelőző negyedórában hajt fel. A foglyok között általános a 
vélemény, hogy részegen a bot — meg vesszőcsapás — nem fáj annyira. . . ”

„Egy nyári napon a rabkórházban elterjedt a hír, hogy megvesszőzik Orlo- 
vot, a híres rablót, s a büntetés után behozzák a kórházba . . .  Félig eszméletlenül, 
halottsápadtan cipelték be, a fejét sűrű, koromfekete borzas haj borította. Meg
dagadt háta véreslila színben játszott. . .  már az első alkalommal elviselte a reá 
kiszabott vesszőcsapásoknak több mint a felét.” Az író arról is beszámolt, hogy 
két fajtája létezett e büntetésnek: az egyszerű és a szigorított vesszőzés. Ez utóbbi 
a csapások mennyiségében és a veszőzésre felsorakozott végrehajtók létszámá
ban tért el az előbbitől.

A vesszőfutást a börtönökben fenyítésként, a hadseregben rendes büntetés
ként alkalmazták. A hadseregben általában csak a közlegényeken hajtották vég
re, de gyakran a lovasállomány is megmenekült tőle. A vesszőzéshez kirendelt le
génységet két sorban állították fel. Vájná Károly kutatásai szerint a gyalogságnál 
300, a lovasságnál maximum 150 embert. A végrehajtás általában az alábbi mó
don zajlott. A fölsorakozott kettős sor közé kivezették az elítéltet, aztán a bíróság 
rendelkezésétől függően vagy lemeztelenítették a felsőtestét, vagy fönnhagyták az 
ingét. A kezét elöl összekötözték, hogy ne tudjon védekezni, fejére arcát is eltaka
ró sapkát húztak. Szájába vasgolyót tettek, nehogy elharapja a nyelvét vagy a fo
gait. Majd végig kellett futnia a felállított sorok között annyiszor, ahányszor azt a 
törvényszék elrendelte. Ennek legfelsőbb mértéke a gyalogságnál öt forduló, azaz 
tíz hossz, lovasságnál pedig három forduló, azaz hat hossz volt.

A végrehajtás közben a tisztek arra vigyáztak, hogy társai ne kíméljék az el
ítéltet. Ahogyan az egykorú leírás összefoglalta: „ . . .  az két véghin egy-egy all 
tiszt álván, és az Feő Tisztek Főllyeb és leillyeb, minden köz ember tartozik egyet 
tehtsighe szerint hát hosszában vagy vályan által csapni, hollot az Oberstvachme- 
ister19 egy felül kardál, mellyet már mikor commandérozni kezdett, ki vont, más 
felül pedigh az adjutáns20 palczaval az rendeken túl az Deliquens21 iranttyaban 
föl s alá nyargalódzik, s ha valamellik közember eleget nem tenne kötelességé
nek, jót ütnek rajta . . . ”
19 oberschwachmeister: főtörzsőrmester
20 adjutant: segédtiszt
21 deliquens: bűnös, tettes
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Az elkövetőket stigmázó csonkítások nemcsak a bíráknak adtak támpontot a 
visszaesés értékelésében, de a társadalom többi tagja is jelzést kapott az illető 
személy megbízhatóságáról, előéletéről. Megjegyzendő, ez több esetben volt hát
rányos, mint előnyös, hiszen a megjelölt egyén beilleszkedése a társadalomba le
hetetlenné vált.

A stigmatizáló funkció kialakított néhány lényegében testi büntetésnek te
kinthető, de fájdalmat nem okozó szankciónemet. Ilyen volt például a hajlenyí- 
rás, mely — különösen nők esetében — nyilvánvalóvá tette a bűnt. A kopaszítás, 
a részleges hajlenyírás, a szakáll-levágás a testi büntetések és a becsületbünteté
sek határán állt. Mi a testiek közé soroltuk, mivel a test egy önálló funkcióval bí
ró részének eltávolítása. Indiában, a brahmana nőt, ha saját kasztjabélivel követ
te el a házasságtörést, nagy nyilvánosság előtt szamárvizelettel megkopaszították.

Megítélésünk szerint ugyanezen körhöz tartozik a megbélyegzés, amely 
ugyan fájdalommal jár, de maradandó egészségkárosodást nem okoz. A testre sü
tött letörölhetetlen jegy sokszor a testcsonkítás nyilvántartó hatásával ért fel. Az 
ind jog leggyakrabban a házasságtörőket bélyegezte meg. A homlokbélyegzés dí
vott mint forma: különféle jeleket — leggyakrabban fejetlen emberalakot — sü
töttek, illetőleg véstek az elkövető homlokába.

A  testi büntetések kiszabása

A testi büntetések különféle válfajait számos esetben önálló büntetésképpen 
szabták ki. A tolvaj, akinek kezét levágták, a rágalmazó, akinek nyelvét vették, a 
vakító, aki szeme világát veszítette, a megtorlással elnyerte büntetését, s további 
büntetésre — hacsak nem mellékbüntetésként, például böjtölésre — nem került 
sor. A korai osztálytársadalmakban a testi büntetéseket általában főbüntetésként 
alkalmazták. Az idők előrehaladtával a testet érő szankciók jelentősége megvál
tozott. Az elnyomott réteg szervezkedése, társadalmat megrázkódtató mozgalma
ik a büntetőjogi eszközök durvulásához vezettek. Mindennapos lett a halálbünte
tés, mely mellett a testi retorzió csak mellékbüntetésként kapott helyet. Semmiség
nek tűnik a lekopasztás a teljes vagyonvesztés, néhány ujj levágása a szolgasors
ba kerülés mellett.

Azzal párhuzamosan, ahogy a testi szankciók nagy része elveszítette főbün
tetés jellegét, eltűnt táliós, illetőleg tükröző funkciójuk is. Már nem az volt a lé
nyeg, hogy a csonkításból a bűncselekmény típusára lehessen következtetni, ha
nem fájdalomokozás, tartós hátrány előidézése, látványos és visszarettentő meg
torlás volt a cél. Különösen megfigyelhető ez abban a folyamatban, amelynek 
során a testi büntetések a főbüntetések súlyosbító végrehajtási körülményeivé vál
tak. így a főbüntetések lassan kialakuló köre (életvesztés, börtön, gályarabság- 
hajóvontatás, vagyonelkobzás) mellé fölsorakoztak a súlyosbító, pontosabban 
csonkitó és sanyargató büntetések. Ide sorolhatók még a pénzbüntetések, a bírsá
gok, valamint a megszégyenítő büntetések és a böjt.

A testi büntetések mint súlyosbító elemek leggyakrabban a minősített halál- 
büntetések végrehajtásánál, továbbá a halálbüntetések minősített foganatosításá
nál jelennek meg. A feudális joggyakorlat szerint (hacsak a bíró nem írt elő kife
jezetten valamiféle kívánatos módozatot, pl. kézlevágást, ajaklevágást stb.) a hó
hérnak szabad keze volt a minősített halálbüntetés kimondása után az elítélt 
kivégzés előtti megkínzásában. Eszközeinek tárházába tartozott a verés, a végta-
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gok, testrészek levágása, a csontok összetörése, de rendelkezésére állottak a bizo
nyítási eljárásban bizonyítékként alkalmazott tortúra22 aprólékosan kimunkált 
instrumentumai23 is.

Hasonlóképpen megjelent a börtönbüntetés súlyosbítása is. Például az egy 
esztendőre elítélt számára az ítélet bizonyos számú botütés kiállását szabta ki. 
Voltak azonban ilyen súlyosbító elemei a börtönszokásoknak is. A fegyelmezés 
érdekében alkalmazták a verést, a bilincselést, a gúzsbakötést vagy éppen az 
éheztetést. A korai társadalmakon kívül a testi büntetés csak a feudális jog jel
lemző szankciója. Még a burzsoá ideológusok halálbüntetés-ellenes mozgalma 
sem váltott ki olyan támogatást és egyöntetű igenlést, mint a testi büntetések elle
ni fellépésük. Ennek köszönhetően (bár már a felvilágosult abszolutizmus is kor
látozni törekedett a fenyítést) a feudalizmus végén a szankciók közül a csonkítás 
teljesen eltűnt, a testfenyítés pedig erősen megszorítva, elsősorban mint a sza
badságvesztés-büntetést végrehajtó intézetek fegyelmező eszköze maradt fenn.

„Ki nem iszonyodik el, ha a történelemből látja, mily barbár és szükségtelen 
kínokat találtak ki és alkalmaztak hidegvérrel oly emberek, kiket bölcseknek ne
veztek? Ki nem rendül meg lelke mélyében, ha látja, hogy ezreket arra kényszerí- 
tett a törvények okozta vagy törte nyomor, hogy kétségbeesve a természeti ősálla
potba térjenek vissza, részint azért, mert gyáva tudatlanság költötte lehetetlen 
bűnökkel vádolták őket, részint azért, mert bűnük csak az volt, hogy hívek ma
radtak elveikhez? Miként marcangolták őket lassú kínokkal, körmönfont eljárás
ban, a rajongó tömegeknek kedves látványul oly emberek, akik hasonló érzékkel 
bírván, hasonló szenvedélyekben leiedzettek.” Beccaria24 a felvilágosodás tételeit 
összefoglalva nem csupán az érzelmekre próbált hatni, nem csupán az emberte-
22 tortúra: kínvallatás
23 instrumentum: eszköz
24 Cesare Bonsena Beccaria: olasz humanista jogtudós (1738—1794), a feudális jog ellentáborának 
vezéralakja
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len végrehajtás elleni érzelmi kitöréseket akarta a nagy ideológiai támadás eredő
jébe kapcsolni. Nagyon is praktikus érvekkel igazolta, hogy az egyre kegyetle
nebb testi büntetéshullám céljával éppen ellentétes eredményt ér el a társadalom
ban.

„A büntetések kegyetlensége még két más, a büntetés céljával szintén ellen
kező, vészes következménnyel jár. Az egyik, hogy nehéz a bűntett és a büntetés 
közti szükséges arányt megóvni. Bármennyire szaporítsa ugyanis a találékony ke
gyetlenség a büntetés fajait, ezeknek végre is határuk van az ember testi szerveze
tének és érzékenységének végpontján . . .  A másik következmény az, hogy a bün
tetések kegyetlensége egyenesen büntetlenségre vezet. Az emberi természet korlá
tolt, úgy jóban, mint rosszban; elbírja az érzést túlságosan sértő látványt, ha az a 
múló düh kifolyása, de nem tűri mint állandó rendszert.”

A polgári rend ideológusai győztek. A Code Pénal25 már nem tartalmazott 
testi büntetéseket (kivéve a megbecstelenítő hatású megbélyegzést), s a lassan 
polgárosuló Közép-Európa is meghozta — igaz jelentős fáziskéséssel — az első 
humánus büntető rendelkezéseket. „Az összes alattvalómnak — az egyenlően 
adományozott politikai jogokról szóló legutóbbi törvényeknek megfelelően — az 
államminisztérium javaslatára ezennel elrendelem, hogy a polgári és katonai bí
róságoknál ezentúl testi fenyítés büntetést ne szabjanak ki, hanem helyette meg
felelő szabadságbüntetést alkalmazzanak...” — rendelte el 1848. május 6-án 
Frigyes Vilmos, Champhausen, Bronemann és Canitz grófja.

Dr. Kabódi Csaba—dr. Mezey Barna

A szokásos ajánlott irodalmat a következő számunkban közöljük.

25 Code Pénal: francia büntető törvénykönyv (1810), Napóleon utasítására készült második burzsoá 
büntetőtörvénykönyv.
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