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A z első magyar börtönügyi szakíró: 
Eötvös József

„C sak a közvélem ény ad ja  súlyát a törvényes ítéleteknek, s hol az, m int Irland- 
ban, a törvénnyel ellenkezik, hol hosszú elnyom ás vagy a törvények egyoldalúsá
ga a törvényt a nem zet egy része előtt gyűlöletessé tevék, ott a biró  ítélhet, a haj
dú kegyetlenkedhetik, de m inden iparkodásával a gonosztevőt a nép előtt le nem 
alázhatja, sőt néha csak közbám ulat s tisztelet tárgyává jelöli ki azt, kit sújtani 
akart. A m artyr s bün tetett gonosztevő között csak a közvélem ény teszi a különb
séget, s ja j azon korm ánynak, mely vesztő helyén vért on that, de ítéletével meg 
nem  fertőztetheti á ldoza tá t” — írta 1837-ben a 24 esztendős Eötvös József. Nem 
véletlenül idéztük a Szegénység Irlandban  cím ű tanulm ányából ezeket a bün tető 
jogi vonatkozású m egállapításokat. Eötvöst m ár m unkásságának kezdetén mé
lyen foglalkoztatta a büntetőhatalom  eszköztára és hatékonysága, mely az állam  
és a társadalom  viszonyában a közvetítő szerepet játssza, m egtestesítve az elnyo
m ást, az igazságtalanságot.

A m agyar irodalm at összefoglaló Toldy Ferenc 1864-ben úgy tarto tta  szá
m on Eötvöst, m int aki „a  büntető , a közjogba, s a népgazdászatba tartozó mély 
tanulm ányai által legjelesebbjeinek sorába lépett” . Sajnálatos, hogy későbbi el
lenzéki szereplése, m ajd a kiegyezés u tán i közéleti tevékenysége elhom ályosíto t
ta  m éltatói szem ében nagy gondolkodónk  indulását. O lyannyira, hogy hazánk
ban  a jelenleg egyetlennek tek in thető  életrajzi lexikon (m elynek néhány éve te t
ték közzé legújabb kiadását), meg sem  em líti ilyen irányú m unkásságát, hallgat 
börtönügyi tanulm ányairól. Sem a több  kiadást m egért „ Vélemény a fogházjavítás  
ügyében”-re, sem a Lukács M óriccal közösen írt, nagyhatású  „Fogházjavítás’’-ra 
nem  utal a lexikon címszava. Az 1843-as büntetőjogi kodifikációban játszo tt sze
repe a szerkesztők szerint elhanyagolható , szóra sem érdem es.

Pedig Eötvös József a Vélemény a fogházjavítás ügyében cím ű tanu lm ányá
val u tat tö rt a m agyar büntetőjogi szakirodalom ban. K özzétette az első m agyar 
fogházjavító szakm unkát. A szakm a a m agyar börtönügy irodalm ának  úttörőjét 
Bölöni Farkas Sándorban  tiszteli, noha 1834-ben publikált útiélm ényei nem  egy 
avatott szakem ber gondolatai, fejtegetései a tudósítás szintjét nem  haladják meg. 
Bölöni a teológiai és bölcseleti képzés u tán  elvégezte a kolozsvári királyi lyceum- 
ban a kétesztendős jogi tanfolyam ot, de szinte egész életében korm ányszéki ír
nokként kereste kenyerét. A büntetőjoggal, a börtönökkel, a büntetésvégrehajtás
sal nem került szorosabb kapcsolatba. Észrevételeit észak-am erikai utazása alkal
mából vetette papírra.

Szemere B ertalan, a büntetőjog reform jának m ásik nagy képviselője a fog
házak m egjavításáról szóló m űvét Eötvös u tán  egy esztendővel, 1837-es útiélm é
nyeit pedig 1840-ben ad a tta  ki. A többiek, így Balla, Zsoldos, Nyáry, Tóth Goro- 
ve, m ajd az A kadém ia pályázata kapcsán Sárváry, Csatsko és ism ét Szemere, a 
hivatalos katedra-büntető jog  tudom ány  hívei közül meg Szokolay és Szlemenics
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szintén csupán a negyvenes években. S közölük m indenki idézi valam i m ódon 
Eötvös korszakos m unkáit.

Eötvös 1838-as műve, m elyet még egyedül jegyzett, a hum ánum  nagy a lko tá
sa, az em berhez m éltó büntetés szózata. Stiláris kívánnivalót nem  hagy m aga 
után, sodró  lendületű, ugyanakkor a szakirodalm at pon tosan  tükröző m unka. 
A reform kor szerzőihez hason lóan  a kritikai u ta t választotta, a fennálló  rendszer
től közelített a kívánatos felé. „ Institu tionk  nagyobb része a középkor szülem é
nyei, valam int azokat a hom ályos hajdan  szükségtől, vagy egyes indulatok-, ’s 
szenvedélyektől vezérelve alkotá, úgy hagyták azt a ’ következő századok, ’s úgy 
bírjuk mi.” A hazai töm löcállapotok  vázlata u tán  részletesen indokolja a gyanú
síto ttként letartózta to ttak  (szerinte közel 40%-ban árta tlanok) töm egeinek és az 
elítéltek egyazon börtönben  tartásának  helytelenségét.

M agáról a büntetésvégrehajtási intézetről szólva rendkívül vehem ensen tá 
m adja azokat, akiket a fogházjavítás eszm éjéhez a rom antikus felbuzdulás, a h ir
telen hevület vezetett el. Szerinte a fogházjavításhoz hűvös és em berséges m eg
fontolás kívántatik. N em  a tüneteket, ,,a’ lánczok terhességét”, „a ’ börtön  hom á
lyosságát”, „a m agány szörnyeit”, „az étkek durvaságát” kell orvosolni, hanem  a 
gyökereknél kell keresni a m egoldást. Vagyis: az egész rendszert kell m egváltoz
tatn i !

Itt kapcsolható  be az utazás során gyűjtött szám talan tapasztalat. A nyugat
európai és észak-am erikai börtöngyakorlat kim unkált alternatívái közül kell a 
legjobbat kiválasztani, és m eggyőződéssel érvelni m ellette. A reform kori szerzők 
nagy részétől eltérően Eötvös praktikus és elvi m egfontolásokból elu tasíto tta  a 
pennsylvaniai rezsim et és az ún. hallgató  rendszerre voksolt: „ . .  . egészen az au- 
burn ira  szavazok, meg lévén győződve, hogy az, nem  csak m ert építési költségei 
csekélyebbek, a ’ rabok szerzem énye pedig, melly nagy részint tartásuk ra  forditta- 
tik, nagyobb, m ár csak olcsósága végett a ján lhatóbb , de hogy az egyszersm ind 
hazánkra nézve sokkal czélirányosabb, m inthogy henyéléshez szokott pászto ra
ink, kik nagy részt töm löczeinket töltik , a kényszeritett m unkában  nagyobb b ün
tetést ta lá landanak , m int a ’ ph iladelph iai m agányban, m ellyet ha bár Isten sza
bad  ege alatt, régen m egszokták” .

M ár ekkor érzékenyen reagál a fogházjavítókkal szem beszegezett későbbi 
nagy érvre. Akik szerint a börtön  felem elkedést hoz, szállást, élelm et, ruhát, biz
tonságot, szakm át, közösséget nyújt a társadalom  jelen tős rétege szám ára. A fog
házjavítók ellentábora, Széchenyi Istvánnal az élen kem ény szavakkal kritizálta a 
„rom antikus” reform ereket. H olott Eötvös m ár 1837-ben leszögezte, hogy a rab 
tartás nem  lehet jo b b  m inőségű, m int a szegény béresek életnívója, de ugyanak
kor az élelem korlátozás vagy az életkörülm ények sanyarításai nem  vezethetnek 
„testi veszedelem re” .

Széles látókörét példázza a genfi kísérletek pontos ism erete. A később önál
ló irányzattá váló genfi szisztém a szerint véli m egoldhatónak  — és szükségesnek
— a rabok osztályozását. Ellenzi a bíró általi kategorizálást, az a vélem énye, 
hogy a bíró csak a tettet képes m egítélni, a személyiség kivizsgálására nincs lehe
tősége. Tájékozott a börtönépítési elképzelésekben, haladó  á llásponto t foglal el a 
rabm unkáltatás, kü lönösképpen a javítás kérdésében.

A Lukács M óriccal együtt publikált m unkája lényegében em lített könyvének 
bővebben illusztrált és m agyarázott változata. Ebben is a hallgató  rendszert ta rt
ják  „a legczélszerűbb b ö rtö n ”-nek. A B entham  tervezte panoptikus építkezést 
ajánlják  bevezetésre, és úgy vélik: a büntetés célja az elítéltre nézve „a repressio 
és a jav ítás” . Amit a korábbi tanulm ánynál részletesebben bon tanak  ki, az egy 
képzeletbeli börtönigazgatás számos m om entum a. Úgy a belső korm ányzásról, 
az olyan börtönállapo tró l, m elyet fizikai és erkölcsi egészség jellem ez, azaz tisz-
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E ötvös József, a reform kori politikus . . .  . . .  és a kultuszm iniszter

taság, fürdők, sétálóudvarok, tisztességes m unkáltatás, em berséges bánásm ód, 
szigorú, de hum ánus kapcsolatrendszer.

H a e sorokat m a olvassuk, nincs semmi különös a m egfogalm azott törekvé
sekben; néhány évtized m últán  m ár m inden valam irevaló börtönügyi szakem ber 
ezekre a célokra hivatkozik az elm életi m unkákban és a gyakorlatban egyaránt. 
De ezek a gondolatok  nem  a m agyar börtönügy kibontakozásának  periódusában , 
a kiegyezést követő harm inc esztendőben fogalm azódtak meg, hanem  a feudaliz
m us korában , a középkori töm löcviszonyok idején. S nem  egy hivatásszerűen 
büntetésvégrehajtásban dolgozó vagy büntetőjoggal foglalkozó szakem ber, ha
nem  egy arisztokra, egy báró  to llából szárm aznak.

Ki volt ez az ifjú, aki polem izálásra kényszerített számos gondolkodó t? Aki 
hihetetlenül széles körű m űveltséggel, társadalom politikai tájékozottsággal, a 
m egújuló m agyar nyelvben való tökéletes jártassággal jellem ezhető? Aki — tú l
zás nélkül m ondhatjuk  — m egalapíto tta a m agyar börtönügyi szakirodalm at, aki
nek m unkásságára tám aszkodva épült ki az a polgári büntetésvégrehajtás M a
gyarországon, m elynek nem  egy elem e még jelenkori büntetésvégrehajtási rend
szerünkben is m egtalálható?

Báró Eötvös József 1813. szeptem ber 30-án született B udán, udvarhűségéről 
híres fam íliában. N agyapja királyi biztosként tette h írhedtté  nevét, ap ja  pedig az
1831-es felvidéki ko leralázadás leverésével és véres m egtorlásával vált gyűlöltté. 
Eötvös Ignác e szereplése ellen tm ondásban  van azzal a ténnyel, hogy fia mellé 
nevelőül azt a Pruzsinszky Józsefet választotta, akit három esztendei börtönre ítél
tek a m agyar jakob inus m ozgalom ban való részvételéért.

A francia forradalom  eszm eiségéért lelkesedő, dem okratikus politikai és tá r
sadalm i nézeteket valló Pruzsinszky kétségtelenül nagy hatással volt a fiatal Eöt
vösre. Egyetlen életrajzírója sem m ulasztja el ezt m egem líteni, am ikor arra keres 
m agyarázatot, m ilyen úton ju to tt el az ókonzervatív család gyermeke a reform el
lenzék vezető posztjaira. „Az egykori reform szem élyiségek közül Eötvös József
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tette meg a legnagyobb társadalm i u tat — írja Varga Csaba. — Ha mai fogalm a
kat használunk, a társadalom  csúcsán született és lecsúszott a társadalom  köze
péig méghozzá úgy, hogy ezt a radikális változtatást m aga is akarta. Persze ily 
m ódon az arisztokrácia egy nem túl jelentős tagjából a m agyar reformszellemiseg 
vezető alakja lett, mely kiemelkedés m esszemenően m eghaladta a „lecsúszás ne-

gativumaU ávai yaló szakítás előtt a pesti egyetemen tanult, előbb bölcseletet, 
maid jogtudományt. Itt került kapcsolatba a magyar társadalom  egy másik rad i
kális mozgalmával, a húszas években megerősödő patriótam ozgalom m al, itt kö
tött barátságot Szalay Lászlóval, a későbbi tekintélyes politikussal. Első ízben az
1832—36-os országgyűlésen vett részt, ekkor még apja oldalán. Itt indult meg az 
első átfogó tám adás a feudalizm us ellen, itt születtek az első reform törvények, itt
küzdött Kölcsey és Deák. , ,. . , ,

Időközben (mindössze húszévesen) Pozsonyban letette az ügyvédi vizsgát es 
Fejér vármegyében, mint aljegyző megkezdte a korabeli nemesseg hagyományos 
útját az állam gépezetben, melynek célja általában a központi hivatalok, illetőleg 
országos m éltóságok egyikének a megszerzése volt. S valóban: egy esztendő m úl
tán már az udvari kancellárián, a szokványos karnertörtenetek  ujabb lépcsőfo
kán látjuk viszont, m int fogalmazót. c  a„ a*

1 3 3 6 _37-ben a kor arisztokratáinak szokasa szerint körbeutazta Európát.
Svájc N ém etalföld, Anglia, Franciaország: megannyi polgári társadalom . Es tér- 
mészetesen Németország, amely szintén nem mentes a polgárosodás hatasaitol. 
Csakhogy míg kortársaink zöme az úti élvezeteket részesítette előnyben, o magat 
a társadalm at vette szemügyre. Első politikai művei, a Szegenyseg Irlandban , a 

Zsidók em ancipációja”, s az általunk m ár említett „Velemeny a foghazjavitas 
üevében” m ind az ekkor szerzett benyom ások termékei. Visszatérté u tán  telve re
form gondolatokkal, érlelődő radikalizm ussal még egyet lép az arisztokrata élet
pályáján: mint az eperjesi királyi tábla bírája ítélkezik.

Ax i839__i840-es diétán m ár apja politikai ellenfeleként a Batthyány Lajos 
iránvította ellenzék tagjaként csatázik. Az im már nyilvánvaló politikai szakitas 
után bekövetkezik a személyes konfliktus. 1841-ben lem ondva jussáról, vagyoná
ról elhagyta a szülői házat. Ettől kezdve, bár bárói címe változatlan, es szuletese 
jogán a főrendi tábla tagjaként hirdeti reformelveit, lenyegeben a társadalom  ho- 
norácior rétegéhez tartozik; gondolataiból élő értelmiségi.

A fogházjavításról több m unkát nem írt (ezután születtek legjelentősebb 
szépirodafmi művei: „A falu jegyzője” vagy a „M agyarorszag 1514-ben politi
kai téren pedig az átfogóbb társadalm i reform ok kezdtek foglalkoztatni), de az 
ügy menedzseléséről ezután sem m ondott le. Elég csak elolvasni A falu jegy
ző -iének egyes részeit, am ikor például a M acskahazy gyilkosságával vadolt Ten
gelyi!^Takony vármegye töm löcébe zárják; vagy belelapozni az 1843-1844-es 
országgyűlésről készített N apló feljegyzéseibe ahol is eles vitakban védi a bünte
tőjogi kodifikáció három  törvénytervezetének radikális reform m egoldasait. Az 
1840-ben kiküldött Választmány m unkáiban maga is reszt vett es aktívan ko 
m űködött a diéta elé terjesztett plánum ok m egalkotasaban. De nemcsak k i e t 
lenül érvel, hanem  az általa indíto tt börtönügyi polém ia egyik vezéralakja, a fog
házjavítás eszméjének évek óta m unkálkodó terjesztője is volt.

A reform er báró nem ragaszkodott a m űfajokhoz. Hol újságcikkben, hol ta 
nulm ányban, m áskor lírában, drám ában vagy regényben megint más alkalom 
mal esszében fogalm azta meg m ondanivalóját. De Pandi Pál szavaival elve min
dig a súlyos problém ákkal megvesztegethetetlenül szembenezo iroi m agatartas 
vezette tollát. Kötelességünknek érezzük, hogy szuletesenek 175. évfordulóján 
megemlékezzünk a börtönügyi szakirodalom  magyarorszagi megteremtojerol.
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„Az ő tere nem a bonyolult ügyek szálainak szétszedése, a nehéz m egoldatúak- 
nak pozitív alapon megoldása, m int Deáké és Dessewffy Aurélé, hanem  inkább 
azon nagy kérdések szerencsés m egalapítása, melyek az emberi és társas legszen
tebb jogokkal, s a kedély követelményeivel állnak kapcsolatban. Ily vezérbeszé
dekben — írja Toldy Ferenc — őt senki sem m últa felül, a felfogás magas, min
dig gyakorlati m egalapításában, az okok ereje, újsága, s módszeres kifejtésében; 
és senki sem érte el — a kornak talán  m inden szónokai közt — beszédei művészi 
szerkezetére, a kifejezésnek ékesgetés nélküli szépségére, komoly m éltóságára, s 
költői nemes egyénisége melegítő hatására nézve.”

Szerencse, hogy a magyar fogházjavítás ügyét egy ilyen képességű politikus 
karolta föl.

Mezey Barna
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