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| Börtönügy az imperializmus korában

A 19. század végére rendkívüli dilemma elé került a polgári állam. A felvilá
gosodás kori emelkedett ígéretei (szabadság, egyenlőség, testvériség) most ellene 
fordultak. Rá kellett ébrednie, hogy más az abszolutizmus hatalmának bástyáit
— előbb elvekkel, majd fegyverrel — ostromolni, mint az uralmat megszerezve, 
azt immáron saját alávetettjeivel elfogadtatni. A hatalom megőrzése, a rend fenn
tartása új elveket, új (osztályuralmi) módszereket igényelt a büntetőjogban is. 
E célnak már nem felelt meg a felvilágosodás gondolatköréből kinőtt — klasszi
kus vagy másképpen abszolút — büntetéstani felfogás.1 A 19. század második 
felében sorra megjelenő büntető törvénykönyvek, melyek a megtorlás elvét hir
dették, valamint az ezekre alapozott büntetési rendszer képtelen volt eleget tenni
— a hatalom számára egyre fontosabbá váló — elnyomó feladatának. Nem tudta 
megfékezni a bűnözést és teljesen hatástalannak mutatkozott a megrögzött bűnö
zőkkel, a fiatalkorúakkal és az elmebetegekkel szemben.

Büntetőpolitikai reform irányzatok a századfordulón

A társadalmi nyugalom helyreállítására törekvő polgári állam figyelme — a 
büntetőtudományok keretében folyó antropológiai, szociológiai kutatások ered
ményeképpen — új büntetéstani felfogás felé fordult. Az új tanok szülőföldje a 
nemrégen egyesített Olaszország volt, alapítói — Lombroso, Ferri, Garofalo — 
bár nem vallottak mindenben azonos nézetet, mégis megteremtettek egy elemien 
új, ún. pozitivista büntetőjogi iskolát.2 A büntetéstan történetében először nyúj
tottak olyan rendszerezett ismeretet a bűnözés, a bűnös magatartás eredetéről, 
mely tudományos alapon megoldásokat is javasolt e „társadalmi betegség ellen”. 
Felismerésük — főként így utólag — roppant kézenfekvő. Ha a klasszikus bünte
tőjog eredménytelen, akkor az új rendszert e tanok tagadásából kell felépíteni.

1 Emlékeztetőül idézzük Carraranak, a klasszikus büntetőjogi iskola egyik jeles képviselőjének 
1859-ben megjelent műve alapján e büntetéstani felfogást: „a) A bűncselekmény nem tény, hanem jo 
gi fogalom — a bűncselekmény harmonikus disszonancia. A disszonancia az ember jogellenes tetté
ben van, ezzel a tettel szemben áll a törvény, amely azt tiltja, amely azt bűncselekménnyé minősíti, az
zal a céllal, hogy a jog harmóniáját visszaállítsa, b) Büntetőalap a védekezés, az igazság vagy a jogi 
megtorlás, a szabad akarat és az erkölcsi felelősség alapján, c) A büntetőtörvény alanya az ember, aki 
képes akarni, tehát bűntudatos, értelmes és szabad, d) A büntetés joga az államé, a jogi gyámkodás 
alapján. Ez a gyámkodás a megtorlás jogi alapja. Ez a célja is. e) A büntetések kötelező szankciók, 
meghatározottak, biztosak, példásak és arányosak az okozott kárral, és végrehajtásukban megváltoz- 
tathatatlanok és elhalaszthatatlanok. Céljuk a külső társadalmi rend helyreállítása, f )  A szabad akara
tot dogmaként kell elfogadni — minden vita nélkül —, mert ez képezi az alapját a krimináltudomá- 
nyoknak. g) A büntetőtörvény a szabadság biztosítéka, mert mint legfelsőbb funkció azt a szerepet 
tölti be, hogy megakadályozza a hatóság visszaélését a büntető-igazságszolgáltatási feladat végrehaj
tásában és gyakorlásában.”
2 A pozitivista felfogás szerint, miután a bűnözés lényege a biológiailag vagy a társadalmi környezet 
által teljesen determinált magatartás, a bűnöző erkölcsi alapon nem tehető felelőssé. Lásd bővebben 
a Módszertani Füzetek 1985/1-es számának 48. oldalán írottakat!
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A vallási eredetű szabadakarat helyébe a természettudományos alapokon nyugvó 
determinista felelősséget kell állítani, a tett helyett a tettest kell büntetni. Vitatha
tatlanul korszakos jelentőségű volt viszont az, ahogy átformálták a büntetés cel-
és eszközrendszerét. . .

A büntetés célja többé már nem a „megbomlott jogi egyensúly helyrebillen- 
tése, a bűnözés gátak közé szorítása, hanem a társadalom cselekvő védelme, a 
bűnre vezető okok feltárása révén, magának a bűnözésnek a felszámolása: a 
megelőzés. A társadalomra veszélyes embereket tehát kiiktatják a társadalomból. 
A halálbüntetéssel véglegesen, a szabadságvesztéssel átmenetileg. Ez utóbbi eset
ben addig kell őket gyógyítani vagy nevelni, amíg elvesztik veszélyességüket es 
újabb bűncselekmények elkövetésétől nem kell tartani. A polgári büntetéstan leg
jelesebb újítása, a szabadságvesztés, a pozitivisták felfogásában érte el a legna
gyobb kiteljesedését, de már nem mint önérték vált nélkülözhetetlenné, hanem a 
személyiséget átformáló program kereteként, mint biztonsági intézkedés.

A „keresztvíz” alatt egészen mássá lett: olyan határozatlan tartamú szank
cióvá vált, amelyet már nem a bűnösség, hanem a veszélyesség miatt alkalmaz
nak, amely mértékéről már nem a bíróság dönt (az jószerével csak „beutalj), ha
nem az eredményes kezelés alapján a büntetésvégrehajtás testülete. A „tett -bün
tető tanokon felnevelkedett börtönügyi szakma nem tudta megemészteni a poziti
visták felfogását. Különösképpen a „nulla poena, sine cnm m e” elv feladását 
minősítették elfogadhatatlannak. S az pedig, hogy a „független bíró kézéből ki
csavarják a büntető pálcát, véleményük szerint, egyenesen az ördögtől való. 
Szent felháborodásuk nemcsak szakmai gyökerekből táplálkozott. Nemelyikuk 
felismerte, hogy a pozitivista büntetőjogi fordulat egy csapásra megsemmisítene 
azokat a polgári szabadságjogokat — és nem csupán büntetéstani vonatkozásai
kat _, amelyeket eddig a polgári rend vívmányaként tiszteltek. Azt viszont már
csak a mából és egy más társadalmi berendezkedésből visszatekintő láthatja meg, 
hogy e kritika politikai része illúziókat kergetett. Nem vette észre, hogy a század- 
forduló polgári állama már rég elhajította politikai és jogi liberalizmusát, es az 
imperializmus harci jelmezébe bújva a gyors, katonás megoldások híve lett-

A politikai hatalmat nemigen érdekelte a pozitivista büntetéstan elmelete, 
sokkal inkább csábították a felajánlott végrehajtási módszerek, eljárások. Célsze
rűsége folytán bármennyire is kívánatos lett volna a társadalomra veszelyes em- 
berek elszigetelése, a büntetésvégrehajtás által — tehát közvetlenül állami utón, 
ha kell politikailag — befolyásolt „büntetés-kiszabási” gyakorlat megteremtese, 
mégis figyelembe kell venni a — tettarányos büntetés erkölcsi helyessegeben 
megingathatatlan — közvélemény várható ellenállását. Komoly politikai mérle
gelést igényelt annak eldöntése, hogy a létező társadalmi baj, a bűnözés elleni 
fellépés kíván-e ilyen nyílt állami intézkedéseket.

A „dicsőséges forradalommal” megkezdett út folyamatosságai — vagy leg
alább ennek látszatát — fenntartani kívánók kerültek többségbe, s így a XX. sza
zad elejének polgári államai névlegesen nem adták fel a felvilágosodás által köz
zétett fő elveket. Ellentmondásos helyzet alakult ki, felemás megoldás született. 
A változatlanul hirdetett elvek zászlaja alatt ülésező parlamentek és kormányok 
a büntetőjog rendszerébe sorra csempészték be a pozitivisták biztonsági intézke
déseit, azzal az indokolással, hogy a hagyományos büntetés egyes bűnelkövetői 
csoportokra (pl. a csavargókra, az iszákosokra, a visszaesőkre) teljesen hatasta- 
lan, a társadalom pedig nem maradhat védtelen velük szemben. Sorra jelentek 
meg a határozatlan tartamú — a megjavulástól függővé tett — szabadságelvonást 
kimondó törvények a munkakerülők, az iszákosok, a koldusok és csavargók el
len. 1881-ben Belgiumban, 1900-ban Norvégiában, 1903-ban Svájcban. Hasonlo 
szabályozást vezettek be a megrögzött, konok bűnözőkkel, a visszaesőkkel kap- 
csolatban is. 1902-ben például Norvégiában, 1908-ban pedig Angliában.



Franciaország letartóztatóintézetének alaprajza 1880-ból

Mint az lenni szokott, egy idő után jelentkeztek olyan szakemberek, olyan 
tudósok, akik ebbe az eklektikába is képesek voltak elméletet lehelni: így alakult 
ki az ún. átmeneti vagy közvetítő iskola.3 A német, németalföldi vezérkar (Liszt, 
van Hammel, Prins) szervezte irányzat elvi alapállását tekintve jóval közelebb 
állt a pozitivista, mint a klasszikus felfogáshoz. A két tant akként vegyítették, 
hogy a klasszikus iskola — tettarányos megtorláson alapuló — büntetési rend
szerét az alkalmi, eseti bűnelkövetőkkel szemben fenntartották. Még finomítot
tak is a százéves koncepción. Az angolszász joggyakorlatban kiérlelődött feltéte
les elítélést4 ajánlották a pozitivisták által elátkozott rövid tartamú szabadság- 
vesztés helyett. A megátalkodott, közveszélyes bűnözőkkel szemben — viszont a 
tettes büntetőjogi iskola felfogásán módosítottak — és a relatíve határozatlan 
tartamú szabadságelvonás mellett döntöttek.

Az alkotmányokban is rögzített polgári törvényességet átlépni készülő impe
rialista államot a közvetítő iskola Európa-szerte éppen azzal szolgálta a legjob
ban, hogy a „társadalomra veszélyes ember” — pozitivistáktól kölcsönvett — fo
galmát és az ellenük való fellépést szalonképessé tette. „A veszélyesség ténye és

3 Lásd bővebben a Büntetési elméletek c. tanulmányunkat a Módszertani Füzetek 1985/1-es számá
ban.

4 A feltételes elítélés két változata alakult ki: a próbára bocsátás és a büntetés végrehajtásának feltéte
les felfüggesztése. Az USA-ban a próbára bocsátás (probation) legkorábban Massachusetts államban 
jött létre 1878-ban. Ennek lényege: a bíróság a vádlottat a büntetés kiszabásának mellőzésével meg
határozott időre próbára bocsátja, ha a vádlott megjavulása büntetés nélkül is remélhető. A próbaidő 
alatt a próbára bocsátott életvezetését a pártfogó felügyelő figyelemmel kíséri, tanácsaival és intézke
déseivel igyekszik a vádlott társadalmi beilleszkedését elősegíteni. A másik típus belga—francia ere
detű. Belgiumban az 1888. évi törvény, Franciaországban pedig az 1891. évi törvény tette lehetővé, 
hogy a bíróság az első ízben elítélt személy szabadságvesztés-büntetésének végrehajtását meghatáro
zott időre (legfeljebb 5 évre) feltételesen felfüggessze.
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Madridi női fogház (1930)

foka szempontjából szinte egy sorba kell állítani a veszedelmes visszaesővel azt 
is, aki csak egy ízben, vagy még egyáltalán nem követett el bűncselekményt, ha 
benne ilyen indító okok hatnak, vagy azokra erős diszpozíció él.” Mégsem reflek
tált teljes szélességében a nyitottá tett útra. Csak a csavargást, koldulást és iszá- 
kosságot — ezeket a tipikusan bűn előtti állapotokat — nyilvánította bűncselek
ménnyé.

A közvetítő iskola egyetlen újítása az volt, hogy — a büntetőtudományok 
történetében — először fogalmazta meg a fiatalkorúak különleges büntetőjogi el
bírálásának szükségességét. A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben a szokásos 
rövid tartamú szabadságvesztés helyett határozatlan időtartamú, átnevelést bizto
sító intézkedéseket, enyhébb esetekben próbára bocsátás mellett patronázs alkal
mazását ajánlották. A fiatalkorúakra vonatkozó tételes jogi rendelkezések a köz
vetítő irányzat javaslata alapján kaptak helyet az európai büntető kódexekben, 
például 1901-ben Hollandiában, 1907—1908 között Angliában, 1912-ben pedig 
Belgiumban és Franciaországban.

Méltán vetődik fel a kérdés, mi magyarázza azt, hogy ez az elméletileg ösz
vér, megoldásaiban is jóformán minden eredetiséget nélkülöző tan nagy sikert 
arat úgy a jogalkotásban, mint a nemzetközi szakmai fórumokon.5 Gyors elterje
dését épp ötvözet jellege indokolta. A két ellentétes büntetőjogi iskola között azt 
az arany középutat testesítette meg, amely úgy próbálta követni az idők szavát, 
hogy elkerülte az újat mondással általában együtt járó túlzásokat. Ugyanakkor 
kellőképpen érzékeny volt a politikai hatalom gondjai iránt és odaadása a megol
dások kidolgozásában is tükröződött. Hozzá köthető az ún. dualista — a hagyo
mányos büntetéseket az újszerű intézkedésekkel házasító — szankciórendszer 
megalkotása. Különböző forrásokból merített, felemásan kidolgozott, laza fogal
mi meghatározásai mindenféle behelyettesítést lehetővé tettek a — társadalmi
politikai veszélyek elreteszelésére felkészülő — polgári rendszer számára. A ve-

5 A börtönüggyel foglalkozó szakemberek már a múlt század közepétől kezdve tartottak — ha nem is 
valamennyi, de több európai ország képviselőinek részvételével — nemzetközi értekezleteket. Jelen
tős volt az 1846-i frankfurti, az 1847-i brüsszeli, az 1857-i frankfurti és az 1868-i berni értekezlet. Az 
első valóban nemzetközi méretű börtönügyi kongresszust 1872-ben szervezték Londonban, ahol is el
határozták, hogy tanácskozásaikat rendszeressé teszik. így jött létre a nemzetközi börtönügyi kong
resszusok sora: 1878-ban Stockholmban, 1885-ben Rómában, 1890-ben Szentpétervárott, 1895-ben 
Párizsban, 1900-ban Brüsszelben, 1905-ben Budapesten, 1910-ben Washingtonban, 1925-ben Lon
donban, 1930-ban Prágában, 1935-ben pedig Berlinben.
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Taposómalom Angliában a XIX. sz. végén

gyítéssel — a biztonsági intézkedések beépítésével — gazdagított büntetési rend
szer eleddig a tettarányosság köré vont szilárd garanciái feloldódtak, hiszen az új 
minőség alapján nem jött létre biztos talajon álló szabályrend.

A történelem valósága a hatalom előrelátását igazolta: az első világháborút, 
a politikai radikalizmust, majd a világgazdasági válságot tünetként kísérő, hul
lámszerűen emelkedő bűnözéssel szemben megőrizte mozgásszabadságát: ügye
sen szemelgetve a közvetítő büntetéstan tételeiből. A társadalom fokozott védel
mét tartotta a legfontosabbnak, ezen belül azonban a közvetítő iskola által aján
lott megtorló, illetve az átnevelésre irányuló speciális prevenció (végső soron az 
ártalmatlanná tételt is magába foglaló) eszköztárból már gondosan válogatott. 
A korabeli jogalkotás az átnevelés gondolatára kevésbé volt fogékony, viszont 
kapva kapott a veszélyesnek minősíthető elkövető ártalmatlanná tételén. A har
mincas évek jogszabályai széles körben állapították meg a veszélyes bűnözők ja- 
víthatatlanságát, annak ellenére, hogy e fogalom igen tágan és pontatlanul nyert 
megfogalmazást. (Lásd például az 1930-as belga „Társadalomvédelmi Tör
vény”-!!)6

A biztonsági őrizet a harmincas évek Európájának általánosan elterjedt jog- 
intézményévé vált, legalábbis a jogalkotás szintjén. De a polgári demokratikus 
berendezkedésű országokban — a formális függetlenségüket komolyan vevő — 
bírák komoly ellenérzésekkel fogadták, és csak ritkán alkalmazták. Angliában
6 Belgiumban az 1800-as évek végén rendőri felügyeletet lehetett elrendelni a visszaeső bűnelkövetők
kel szemben szabadságvesztésük letöltése után. Az intézkedés alkalmazására államigazgatási határo
zat alapján került sor. Az 1930-ban hozott „társadalomvédelmi törvény” megszüntette ezt az intézke
dést, és bevezette a szokásszerű bűnözők „állami felügyeletét” . A korábbi rendőri felügyelet a szaba
dulás utáni ellenőrzésben nyilvánult meg, az állami felügyelet viszont biztonsági intézkedés volt, 
amelyet újabb szabadságelvonásként foganatosítottak a határozott tartamú szabadságvesztés-bünte
tés után. Az állami felügyelet tartama olyan visszaesők esetében, akik bűntettben bűnismétlők, maxi
málisan 20 év, egyéb szokásszerű bűntetteseknél maximum 5—10 év.
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Munkáltatás az Amerikai Egyesült Államokban a XX. sz. elején

például évente átlagosan 50 esetben, Belgiumban körülbelül 60-70 alkalommal. 
Azokban az országokban, természetesen egészen más volt a helyzet, ahol a fel
gyülemlett és levezethetetlennek látszó társadalmi-gazdasági feszültségek miatt a 
magát végveszélyben érző polgári rend a fasizmus nyílt diktatúrájától várta ural
ma megőrzését. Németország büntető gyakorlata például teljesen magáévá tette 
az 1933-ban törvénybe iktatott „veszélyes, megrögzött bűnözők” fogalmát és en
nek megfelelően a határozott tartamú szabadságvesztés mellett a biztonsági őri
zetet: 1934-ben 3925, 1935-ben 1358, 1936-ban 907, 1937-ben 692 esetben.

A  reform irányzatok hatása a büntetésvégrehajtásra

Ketté kell választani a kérdést: külön szólva a hagyományos szabadságvesz
tés-büntetés végrehajtásáról és külön bemutatva az új szabadságelvonással járó 
szankciók, az intézkedések foganatosításának rendjét. Miután mindkettőt ugyan
azon büntetésvégrehajtási testületnek kellett megvalósítania, nemcsak elméletileg 
fonódtak össze, hanem hatottak egymásra a végrehajtás mindannapjaiban is. Sa
játossá vált ezáltal a büntetésvégrehajtási munka: egészen másfajta megközelí
tést, gondolkodásmódot, végrehajtási intézeteket, módszereket, feltételezett az 
egyik, mint a másik.

A szervezet tehetetlenségén túlmenően is várható volt, hogy a bezárásnál 
többre alig vállalkozó, a büntetés fenyítés jellegéhez szokott, régi „cellaszemlé
let” rendkívül nehezen fogadja be a cselekvő közreműködést kívánó speciális 
prevenció7 gondolatát, a hétköznapi munka nyelvére lefordítva az ún. átnevelési,

7 Egyéni megelőzés, vagyis annak elérése, hogy a bűnelkövetőt visszatartsák újabb bűncselekmény 
véghezvitelétől.
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Elmirai tusfürdő (USA, XX. sz. eleje)

megjavítási eljárásokat. A gyakorlatban roppant lassú volt ez az átalakulás, an
nak ellenére, hogy a tudományos-szakmai közvélemény és a jogalkotás — kor
szerű elvárások megfogalmazásával — siettette a folyamatot. Viszont kevés fi
gyelmet és pénzt fordítottak az államok a szükséges — úgy tárgyi, mint személyi
— feltételek megteremtésére. Igaz, a kor sem kedvezett a fenti változásoknak: 
közbeszólt a két világháború, a nagy gazdasági válság — átrangsorolva az állami 
feladatokat.

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtását áttekintve megállapíthatjuk, 
hogy ez a közel ötven év nagyobb formai újítások nélkül telt el,8 ha a büntetés
végrehajtó intézetek külső megjelenését, a falakat, a rácsokat vesszük szemügyre. 
Ám a börtönök belső világa, ha lassan is, de hatalmas, mondhatni történetének 
egyik legjelentősebb változásán ment át. A pozitivisták — szűk szakmai körben 
terjedő — eszméi csak fuvallatként érintették, a közvetítő iroda jogszabályokba 
foglalt tanai viszont már teljesen átjárták, felfrissítették a fegyintézetek áporodott 
levegőjét. A célt önmagában hordó — így ezt puszta foganatosításával nyomban 
elérő — megtorlás háttérbe szorult, és helyébe vagy legalábbis mellé a szó igazi 
értelmében felfogott egyéni megelőzés céltételezése nyomult.

Kibővült a börtönügyi szakemberek köre: a jogászok mellé felsorakoztak a 
különböző társadalomtudományok képviselői, hisz újra kellett gondolni a börtön 
belsőépítészeti problémáitól kezdve az étkeztetés, az egészségügy, a munka- és 
szabadidős tevékenység, az erkölcsi jobbítás kérdésén át az általános és szakmai 
kérdésekig sok mindent. Hogy nem volt robbanásszerű ez a változás, hogy lépés
ről lépésre haladt előre a börtönügyi gondolkodás, azt leginkább a Nemzetközi 
Börtönügyi Bizottság munkájában figyelhetjük meg.

Ha az ötévenként megrendezett kongresszusok ajánlásait kézbe vesszük, 
meglepődünk, mennyi korunkban is megoldatlan, izgalmas kérdést vetnek fel. 
Még mielőtt a „nincs semmi új a nap alatt” frázisa elpuffanna, fel kellene tár-

8 Lásd a fényképeken: a börtön alaprajza és belső kialakítása a legtöbb helyen változatlan, de az el
lenkezőjére is találunk példát.
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nunk a hasonlatosság okát. A társadalmi-gazdasági rendszer és politikai beren
dezés azonossága, a polgári rend keletkezésével kialakuló — és csak létével 
együtt felszámolható — ellentmondások jó, de nem elégséges magyarázatok.

Mi az évszázadnyi idő alatt ugyanolyan módon megfogalmazódó büntetés
tani gondok, gondolatok hasonlóságát a kapitalizmus formaváltozásainak kísérő 
jelenségeként értelmezzük. A szabadversenyben és annak jogeszményében való 
tömegméretű csalódottság megemelte a bűnelkövetők számát. Az ötvenes-hatva
nas évek „jóléti állam” felfogását kikezdő értékválság hasonló következménnyel 
járt. Mindkét gyógymódhoz a korabeli bűnügyi tudomány szolgáltatta a receptet. 
Tudvalevő persze, hogy a tudomány — különösen egy nemzetközi testület — 
ajánlásai csupán választékot nyújtanak a politikai rendszer döntéseihez. Ha a 
jogalkotók el is fogadnak egy-egy elméletet, az gyakorlattá lassan válik, egy sor 
politikai-hivatali kompromisszumon megy előbb át. Az elméletnek és a gyakor
latnak ezt a fajta széttartását tehát állandóan figyelembe kell venni.

A régi börtönkeretek csak fokozatosan módosultak, hisz az 1885. évi római 
és az 1900-as brüsszeli kongresszus még a magáncellarendszer mellett foglalt ál
lást. A döntő fordulat az 1905. évi budapesti tanácskozáson következett be, ami
kor megtárgyalták az elítéltek osztályokba sorolásának szempontjait és a csopor
tosítás érdekében javasolták a fokozatos rendszer bevezetését. (Ez magánzárka 
esetében fel sem merül, mert az eleve elkülöníti az embereket.) Véglegesen csak 
az 1925-ös londoni és az 1930-as prágai kongresszus fogadta el a fenti tervezetet.

A kongresszusok fél évszázados munkáját áttekintve egy korszerűsítésre tö
rekvő gonolatsor rajzolódik ki. Az egyéniesítés és az osztályozás lehetőségét 
ugyanis a fokozatos rendszer teremtette meg. Az egyéniesítés elvének követelése, 
amelyet már az 1878. évi stockholmi kongresszuson megfogalmaztak, keresztül
húzódott a jogalkalmazás — jelesül a büntető igazságszolgáltatás és végrehajtás
— egészén. Az új gondolat, a tettes személyének előtérbe állítása, alapjaiban 
kezdte ki a tettközpontú büntetőpolitikát. A büntetésvégrehajtási egyéniesítés 
megvalósítása szempontjából pedig az elítéltek osztályozása volt a legelső vitás 
kérdés. Az individualizáció apostolának, Wahlbergnek a tevékenysége nyomán
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általánosan elfogadottá vált az az elv, hogy más-más jellegű börtönre és bánás
módra van szüksége az elítéltek különböző típusainak.9 A húszas évekre — külö
nösen a közvetítő iskola térnyerése folytán — kialakult az ún. összetett (lélektani, 
erkölcsi, társadalompolitikai ismérveket felvonultató) osztályozási rendszer. 
(Lásd a táblázatokat!)

A bűnelkövetők csoportosítása és a velük szemben — a közvetítő iskola által — 
ajánlott büntetőjogi eszközök rendszere

Az első csoportba azokat a normális (átlagos, ép eszű felnőtt) bűntetteseket kell sorolni, akik a 
hagyományos, tettarányos büntetőeszközökkel igazságosan és célszerűen sújthatok.

BŰNELKÖVETŐK CÉL BÜNTETÉSI
ESZKÖZÖK

BÖRTÖNRENDSZER

1. ALKALMI BŰNÖZŐK 
1.1. enyhén veszélyesek megtorlás feltételes elítélés 

és rövid tartamú 
szabadságvesztés

magánelzárás, 
mert szigorúsága 
visszatart

1.2 közepesen veszélyesek javítás
viszonylag rövid tartamú, 
de végrehajtandó 
szabadságvesztés

fokozatos rendszer, 
de ha kell: magánelzárás

2. MEGRÖGZÖTT 
BŰNÖZŐK

ártalmatlan
ná tétel, 
de a javítás 
sem kizárt

hosszabb tartamú 
végrehajtandó 
szabadságvesztés 
és helyette vagy utána 
biztonsági intézkedés

fokozatos rendszer 
belső differenciálással 
(a javíthatatlan 
akár egész idejét 
magánelzárásban töltheti]

A második csoportba azokat a serdületleneket és abnormális (testi vagy lelki beteg) bűnözőket kell 
helyezni, akik sem az igazságosság, sem a célszerűség elvei szerint nem sújthatok rendes (tettarányos) 
büntetőeszközökkel.

1. SERDÜLETLENEK
azok az általában 18 év alatti bűnelkövetők, akik sem jogi, sem emberiességi szempontból nem 
büntethetők, ezért rendelendő el javítóintézeti nevelésük, illetve ezért kell velük szemben javí- 
tó-nevelő jellegű intézkedéseket foganatosítani.

2. ABNORMÁLIS BŰNELKÖVETŐK
azok a korlátozott beszámítási képességű (elmebeteg) bűntettesek, akiket el kell szigetelni a 
társadalomtól ún. kényszergyógyító intézkedések révén.

Az egyéniesítés feltételét és egyben szervezeti oldalát a büntetésvégrehajtási 
intézetek közötti szakosodás jelentette volna. Rájöttek, hogy egy intézetben há
rom vagy még többféle fokozatot, s mindegyikben eltérő módszereket alkalmazni 
lehetetlen. Ezért a gyakorlatban csak a fiatalkorúak és az elmebetegek intézetei 
különültek el. Némileg kiváltak a biztonsági őrizetesek. A többiek viszont „közös 
fedél alatt” töltik le büntetésüket.

’ Ezzel kapcsolatban idézzük Finkeyt: „A végrehajtás egyéniesítésére nézve is ( . . . )  tisztában kell len
nünk azzal, hogy az nem jelenthet valamennyi elítélttel szemben különböző, más-más végrehajtási 
rendszert, egyfelől azért, mert ehhez oly komplikált intézetekre s oly apostoli buzgalmú és lélekisme
rő börtönhivatalnoki személyzetre volna szükség, aminőt emberileg alig állíthatunk elő, másfelől, ha 
igaz is Wahlberg mondása, hogy minden ember egy-egy pszichológiai unikum ( . . .) ,  azért az emberek, 
s így az elítéltek is lélektanilag oly rokon vonásokat, hasonlóságokat tüntetnek fel, hogy a teljesen ha
sonló jellegűeket bátran csoportosíthatjuk, s az így nyert osztályokkal az egyéniesítés elvének lénye
gesebb sérelme nélkül hasonlóan bánhatunk el a végrehajtásban is.”
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Az egyéniesített büntetésvégrehajtás sikerének zálogát a megjavítási, átneve- 
lési tevékenységben lelték fel. Ezen belül beszéltek munkára nevelésről, értelmi, 
erkölcsi és testi nevelésről. A modern börtönügy egyik legfontosabb sarktételévé 
vált, hogy az elítélteket a büntetés időtartama alatt — kivétel nélkül és rendszere
sen — hasznos munkával kell foglalkoztatni. Ez elengedhetetlen a rabok testi és 
szellemi egészségének fenntartása, erkölcsének javítása, valamint fegyelmezése 
szempontjából ugyanúgy, mint gazdasági okokból. A meghirdetett elv rendkívül 
szépen hangzott — ma sem lehetne különbül megfogalmazni —, de megvalósítá
sa igencsak csökevényesre sikeredett. Feloldhatatlannak tűnt egy magánvállalko
zói versenyre alapozott gazdaságban a rab- és a szabadmunka értéke között fe
szülő ellentét.10

A börtönfalak közé vitt nevelés mostoha sorsra jutott egyéb területeken is. 
A testi nevelésről a legtöbb európai ország elfeledkezett, az értelmi nevelés az 
elítéltek elemi iskolai oktatására szorítkozott, az erkölcsi átnevelés pedig a leg
több helyen kimerült a valláserkölcsi oktatásban és a vallásgyakorlás engedélye
zésében.

Csak későbbi jelentősége miatt kell szólnunk a rabgyámolításról (mai nevén 
az utógondozásról), mint a nemzetközi börtönügyi kongresszus egyik témájáról.11 
Az egyéni megelőzésre alapozott büntetőpolitikai megfontolások eljutottak an
nak felismeréséig, hogy a legtökéletesebb büntetésvégrehajtás sem tudja önmagá
ban az elítéltet visszavezetni a társadalomba. Komoly fejlődésen ment keresztül 
ez a gondolat, amíg (az 1878-as stockholmi kongresszuson felvetett) rabgyámolí- 
tásból (az 1930-as prágai kongresszus által megfogalmazott) állami feladat lett.

Az új kriminálpolitikai felfogás a fiatalkorú és a visszaeső bűnözőkkel szem
ben új típusú végrehajtási intézetek kialakítását igényelte. Hosszab-rövidebb kí
sérletezés után létrejött a — zömében angolszász tapasztalatokra épülő — javító- 
intézetek rendszere és megszülettek — kifejezetten biztonsági intézkedés céljából
— a dologházak különböző típusai.12

1908-ban, az angliai Borstalban állították fel az első javítóintézetet, ahová 
határozatlan időre utalták be a fiatalkorú bűnelkövetőket. Az intézeti nevelés leg
alább egy és legfeljebb három évig tartott. Célja a serdületlen ifjak megjavítása,

10 A nemzetközi börtönügyi kongresszusok munkájában különösen nagy súllyal szerepeltek az 
elítéltek munkával foglalkoztatásának kérdései. A témát tizenegy kongresszus közül kilenc napirend
re tűzte. Érdekességként megemlíthető, hogy az 1872-es londoni kongresszuson Nagy-Britannia kép
viselője még a taposómalom alkalmazása mellett szállt síkra. Az 1895-ös párizsi kongresszuson már 
érdemi kérdéseket tárgyaltak, és egyhangúlag kimondták, hogy a szabadságvesztés-büntetés végrehaj
tása alatt kötelező az elítéltnek fizikai munkát végezni. Nagy vitát váltott ki a bérezés kérdése, bár 
döntés nem született. A kongresszus résztvevői úgy vélekedtek, hogy az elítéltnek nincs joga a munka 
utáni bérre, de az államnak ösztönzésképpen érdeke bizonyos térítés adása. Külön figyelmet érdemel 
az 1905-ös budapesti tanácskozás állásfoglalása az elítéltek intézeten kívüli munkáltatásával kapcso
latban: aj „Egy évnél hosszabb és tíz évnél rövidebb büntetésre ítélteket lehet különmunkában foglal
koztatni, ha már legalább hat hónapot letöltöttek büntetésükből, b) Mezőgazdasági munkával csak 
azokat lehet foglalkoztatni, akik büntetésük előtt ilyen munkát végeztek; jó  magaviseletűek; csavar
gók; koldusok; alkoholisták, ha van remény a megjavulásukra, valamint ha kedvezőtlen egészségi ál
lapotúak. c) A különmunkák további formáit (vízszabályozás, útépítés, csatornaépítés, kőfejtés, erdő
irtás stb.) csak a javíthatatlan elítéltekkel végeztessék.” A későbbi konferenciák sem léptek túl — 
tartalmilag — ezeken a határozatokon.
11 így például az 1930-as prágai kongresszus „a társadalmi erők aktivizálása” kérdésében több — fia- 
talkorúakra vonatkozó — határozatot hozott. Pártfogó- és patronázsegyletek létrehozását, átmeneti 
otthonok fenntartását szorgalmazták.
12 A fiatalkorúak javítóintézetének első — gyakorlatban megvalósult — formája az 1876-ban létesített 
USA-beli intézmény, az ún. Elmira Reformatory volt. Határozatlan tartamú ítélettel fogadták be ide 
azokat a bűntetteseket, akiket eddig legfeljebb egy esetben sújtottak szabadságvesztés-büntetéssel. 
Megjavításukat alapvetően két tényezőhöz kötötték, a munkához és az oktatáshoz. Az elmirai javító
rendszer az angol fokozatos rendszer továbbfejlesztett változataként működött olyképpen, hogy a fel
tételes szabadság teljes ideje alatt a kirendelt pártfogó felügyelő (probation officet) irányította a ked
vezményezett életét.



átnevelése volt. A végrehajtás rendjét a — felnőtteknél már bevált — fokozatos
ság elve határozta meg: a fiatalkorú elítélteknek három osztályon kellett keresz
tülmenniük, amíg — kifogástalan magaviselet esetén — feltételesen szabadlábra 
kerülhettek. A megjavítási program megvalósulását az általános és szakmai kép
zéstől, valamint a szigorú — angol kollégiumi hagyományokat követő — nevelés
től várták. A javítóintézeti végrehajtás alapvető újítása a hagyományos büntetés
végrehajtásra jellemző merev őrizet mellőzése volt; fegyőrök helyett pedagóguso
kat és más polgári szakembereket foglalkoztattak. A század tízes éveitől kezdve a 
Borstal intézet mintájára terjedtek el a javítóintézetek az európai kontinensen.

Szintén a század elején jött létre a csavargók, munkakerülők, koldusok, 
prostituáltak ellen a dologház intézménye.13 A dologházi őrizetet elrendelő ítélet
— egyes országokban közigazgatási rendelet — határozatlan jellegű volt, csak az 
eltöltendő idő legrövidebb tartamát — nagy szóródást mutatva egy és tíz év kö
zött — szabta meg. A szabadulás — a beutalt javulásától függően — a dologház 
igazgatóságának döntésén múlt. A dologházi őrizet foganatosításának módszerei 
állandóan változtak, anélkül, hogy bárhol is kikristályosodott volna valamiféle
— csak reá jellemző — végrehajtási rend. Általában a fogházra érvényes szabá
lyokat alkalmazták, tehát mintegy büntetésként hajtották végre, és ezt a fogvatar
tottak parazita előéletére hivatkozván munkakényszerrel toldották meg. Dolog
házakat először — és nem véletlenül — a közvetítő iskola szülőföldjén, Németor
szágban, Hollandiában és Belgiumban hoztak létre, innen terjedtek el elég széles 
körben a harmincas-negyvenes években.

A bűnözéssel — különösen a visszaeső bűnelkövetőkkel — szemben tehetet
len polgári állam legdurvább szankcióneme — mely szintén a közvetítő iskola ta
naiból merített — a szigorított dologház volt. Ezt a megrögzött bűnözők ellen 
életbe léptetett biztonsági intézkedést olyanokkal szemben alkalmazták, akiket 
javíthatatlannak minősítettek, és ezért ártalmatlanná akarták őket tenni, hosszú 
időre el óhajtották őket szigetelni. A határozatlan tartamú elítélés háromtól öt 
évig, egyes országokban tizenöttől húsz évig is terjedhetett. A bíróság csupán a 
legrövidebb időtartamot jelölte meg. A feltételes szabadságról a börtönigazgató
ság — egyes államokban az igazságügyi minisztérium — döntött. A világgazdasá
gi válság a legtöbb európai országban arra késztette a polgárságot, hogy saját al
kotmányos kereteit áttörve cselekedjék. így került bevezetésre majdnem vala
mennyi államban a szigorított dologház intézménye. A kapkodásban — hasonló
an a dologház esetéhez — kevés idő maradt e biztonsági intézkedés sajátos végre
hajtási rendjének kimunkálására. Általában a legszigorúbb rezsimű büntetésvég
rehajtási intézet szabályaihoz igazították a szigorított dologház foganatosítását, 
így aztán nem csoda, ha mind az elítéltek, de maga a büntetésvégrehajtás testüle- 
te is csak egy újfajta, kissé igazságtalan — hisz nem tettarányos, hanem „veszé
lyesség” miatt alkalmazott — szabadságvesztés-büntetésnek tekintette.

Dr. Kabódi Csaba—dr. Mezey Barna

13 Valójában felelevenítették a X V I-X V II. századból ismert dologház intézményét, amely a munka
képes, de dologkerülő csavargók, koldusok elhelyezésére és munkára szorítására szolgált. Lásd pl. az 
amsterdami „fegyelmezés házát” 1596-ból.
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