
A BV TÖRTÉNETÉBŐL

I Börtönügy Nyugaton
(A II. világháborútól a hetvenes évekig)

Amikor a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásáról szólunk a XX. század 
második felében, a korábbiaktól némiképp eltérő útra kényszerülünk. Rendkívül 
kockázatos ítéletet alkotni a közelmúlt intézményeiről, hisz rövid távon nem raj
zolódnak ki világosan a fejlődés tendenciái. Úgy véljük, becsületesebb csupán 
vázlatos körképet nyújtani az elmúlt évtizedek börtönügyéről. Vizsgálódásunk 
körét az északi féltekére, az ún. fejlett nyugatra szűkítettük: részben terjedelmi 
okokból, részben az elérhető adatok szórványos volta, az információk rendezet
lensége miatt. A büntetésvégrehajtás elveinek kiforratlansága pedig arra kénysze
rít bennünket, hogy a büntetésvégrehajtás gyakorlatánál bővebben foglalkozzunk 
a büntetőpolitikával, az eszmék küzdelmével. így csak a legfőbb irányzatok és 
végrehajtási módok körvonalazására szorítkozunk. De inkább vállaljuk a hiá
nyosság vádját, mintsem beálljunk azon komparativisták sorába, akik (az össze
hasonlító jogelmélet népszerűvé válása óta) turista látásmóddal rögzített rész- 
mozzanatokat tupíroznak egyetemleges érvényű megállapításokká.

Körbepillantva az Elbától nyugatra, a legkülönfélébb büntetéstani fogal
mak, elvek és jogintézmények kavalkádját látjuk. Hallunk a neoklasszikus bünte
tőjogi felfogás térnyeréséről, a treatment, az ún. kezelési ideológia bukásáról, a 
skandináv modell csődjéről, a társadalomvédelem megújhodásáról, és így to
vább. Olvasunk nyitott és zárt börtönökről, hétvégi és éjszakai elzárásról, az 
elítéltek szabadságolásáról, ún. vörös házakról.1 Cikkek születnek a rabönkor
mányzatról, az angliai short, sharp, shock2 szigorú rezsimjéről, az unalom és az 
erőszak elszaporodásáról egyaránt. Üléseznek és ajánlásokat fogadnak el a kü
lönféle nemzetközi konferenciák (1975-ben például „az elkövetők intézeti és sza
bad kezeléséről, figyelemmel az elítéltekkel való bánásmód minimumszabályai
ra), miközben az Egyesült Államokban és Franciaországban börtönlázadások 
sora söpör végig.3

1 A szexuális problémák börtönbéli megoldására tett kísérletet pl. az USA Mississippi Állami Börtö
ne. Itt a férfi elítélteket minden szombaton 13—15 óra között meglátogathatja a feleségük. S külön 
erre a célra épített, tíz szobából álló ún. vörös házban a szexuális érintkezést is lehetővé teszik szá
mukra. Egyes közép- és dél-amerikai országok (pl. Mexikó, Bolívia, Kolumbia, Brazília) is hasonló 
módszerekkel élnek.
2 Angliában a 14—21 éves fiatalkorúak számára bevezetett új rezsim elnevezése, amelynek során a 
rövid időtartamú — általában három hónapos szabadságvesztést — erős fizikai és lelki igénybevétel
lel párosítják. A sokkoló hatás tulajdonképpen a napirendben van: az elítéltek élete reggeltől késő es
tig meg van szervezve. Sok az alaki gyakorlat, kötelesek naponta négy órát hasznos munkával tölteni, 
s a körleteken katonás rendet kell tartaniuk. Maguk főznek és mosnak, délután pedig szervezett okta
tásban vesznek részt. A televíziót csak a hét végén nézhetik, de a szabadfoglalkozások ekkor is szerve
zett, csoportos formában valósulnak meg. Ez a brit katonai és kollégiumi nevelésből kölcsönzött re
zsim hat hétig tart, feszítő rendje jó magaviselet esetén enyhülhet.
3 Az ENSZ ötödik, ún. bűnmegelőzési kongresszusán Genfben a részt vevő államok elfogadták és a 
közgyűlés elé teijesztették a fogvatartottak kínzását megtiltó határozat szövegét. 1975. december 9-én 
elfogadta ezt a deklarációt a közgyűlés, majd 1984-ben a végleges ENSZ-konvenció is megszületett 
az ügyben. Ennek ellenére évente 50-60 kisebb-nagyobb börtönlázadást vertek le a hetvenes évek ele
jén az USA-ban, korántsem kesztyűs kézzel.
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Egymás után jelennek meg elvi alapjukat tekintve homlokegyenest szemben 
álló álláspontok. Vannak, akik megkongatják a vészharangot a szabadságvesztés
büntetés felett, mások a rövid tartamú elzárás értelmetlenségéről írnak. Egyesek 
újra az elrettentést dicsérik, megint mások a legkülönfélébb egyéni és csoportte
rápiákra szavaznak. Ez a sokszínűség nem a szólásszabadság bizonyítéka, hanem 
a válság lázgörbéje. Míg a magas tudomány ülésezik és ajánlásokat fogalmaz, ad
dig a kormányok (a bűnözés állandó emelkedésének és a közvélemény fokozódó 
elégedetlenségének kettős szorításában) cselekvésre kényszerülnek, s olykor fél
retéve minden szakmai megfontolást, a szabadságvesztés-büntetés leghagyomá
nyosabb, megtorló formájában vélik megtalálni a kiutat.

Napjaink kriminálpolitikai és gyakorlati válságának legyűrésére megfogal
mazódó tudományos és állami programok csak első tekintetre tűnnek szem- és 
szellemkápráztatónak. Ha ezeket a huszadik század végi csomagolásból kibont
juk, a polgári rend kétszáz éves büntetéstanának három elmélete áll előttünk: az 
abszolút, a relatív és a közvetítő. Végül is nincs semmi eredeti se a jogban, se a 
szervezetben. Újdonságokat leginkább a kapcsolódó tudományok (a pedagógia, 
pszichológia, szociológiai stb.) módszertana kínál. Mintha megállt volna az idő, s 
vele együtt a gondolat a nyugati büntetéstan fölött; mintha már réges-régen min
dent kitaláltak volna, alapokat és építőelemeket egyaránt.

*

A világháborút túlélő világ lassan magára talált, az ötvenes évek kezdetén 
pedig a pályájától eltérített tudomány is visszazökkent egyetemes útjára. A nem
zetközi méretű együttműködésnek a szövetségbe integrálódó nyugati államok po
litikai légköre is kedvezett. Felújította munkáját a Nemzetközi Büntetőjogi Tár
saság, megalakult a Nemzetközi Kriminológiai és a Nemzetközi Társadalomvé
delmi Társaság. 1955-től ötévenként szervezik meg az ún. bűnmegelőzési kong
resszusokat az ENSZ égisze alatt. A holnapot tervező programkészítés bűvöleté
ben valami újjal akartak előállni a büntetőtudományok képviselői is, de csak 
százötven évvel korábbi önmagukat lelték fel. Csökkent a polgári tudományos
ság eszköztára, hiszen a fasizmust kiszolgáló jogpozitivista büntetőpolitika hite
lét vesztette. Az állampolgári jogok garanciáit követelő — alapjaiban természet
jogi megközelítésű — büntetéstan vált egyeduralkodóvá. Szinte egy második fel
világosodás zajlott le a tudományban, amelyet roppant gyorsan újabb kiábrándu
lás követett.

A hatvanas évek gazdasági fellendülése, a szociális reformok miatt csökkenő 
bűnözés megnövelte az állami költségvetések bizalmát a különféle büntetéstani 
kísérletek iránt. Viszont a hetvenes évek közepétől kezdődő gazdasági hanyatlás 
és a bűnözés ismételt emelkedése megtorpantotta a vállalkozói kedvet. A helyzet 
a századforduló válsághangulatát idézi, s napjainkra se érett be semmiféle erede
ti megoldás. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a századforduló zseniális, a 
kortársszerzők meg ötletszegények. Csak rögzíteni kívánjuk azt a tényt, hogy a 
társadalom szociális bajai szükségszerűen kiújulnak, ha megoldás helyett félbe
hagyott gyógymódokkal kezelgetik. A hagyományos polgári bűnügyi tudomá- 4
4 Az ENSZ bűnmegelőzési kongresszusai a Nemzetközi Börtőnügyi Társaság munkáját folytatják. 
Börtönügyi szempontból az első, 1955-ös genfi, a második 1960-as londoni, a negyedik 1970-es kyo- 
tói és a hatodik, 1980-as caracasi kongresszus volt a legfontosabb. A legtöbb büntetésvégrehajtási té
ma az első tanácskozáson merült fel, itt dolgozták ki az elítéltekkel való bánásmód minimális szabá
lyait. Ezt fejlesztette tovább az ötödik, 1975-ös genfi kongresszus, az akkor divatos treatment ideoló
gia szellemében. A rövid tartamú szabadságvesztés és a börtönmunka kérdéseit Londonban tárgyal
ták meg. A kyotói tanácskozás az ún. társadalomvédelmi büntetőpolitika jegyében fogalmazott meg 
elvárásokat a büntetésvégrehajtással szemben. A caracasi értekezlet a büntető igazságszoltáltatás 
alapvető elveit, a halálbüntetés problémáit járta körül, de megvizsgálta az ún. minimális szabályról 
szóló deklaráció végrehajtását is.
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nyok látásmódjával képtelenség továbblépni, tehát a büntetéstan feladata módo
sul. A büntetőtudományok történeti tárházából úgy kell meríteni, hogy egy új, 
korszerű, hathatós ötvözetet hozzunk létre. Ehhez pedig meg kell találni az alkal
mazott társtudományok megfelelő módszereit, adekvát eljárásait. A dilemma az, 
hogy melyik elődtől mit és mennyit érdemes átvenni egy tökéletes rendszer össze
állításához.

A tettarányos büntetőjogi koncepció világossága, a közvélemény erkölcsi ér
tékítélete, valamint a jogállamiság irányába ható garanciák törvényes volta a 
klasszikus iskola mellett szól. Normativista alapgondolata, amelyről nagyon ne
héz lefújni a port, túlhaladott megtorláselmélete, és mindenekelőtt hatástalansá
ga a gyakorlatban, elvetését támasztják alá. A közvetítő iskola langymeleg elméle
te uralkodott a két világháború között, így kellőképpen lejáratta magát. Még 
komoly felfrissítésre sem alkalmas, nemhogy újjávarázsolására lehetne gondolni. 
A századfordulón nóvumnak hatott tettesközpontú büntetéstanával a reformisko
la. Mivel sehol sem vezették be, a sikertelenség élménye nem fűződik hozzá. 
Megfelelőnek látszó kiindulási alap tehát. A bűn megelőzésére törekvő büntető
politikája esélyesnek tűnik, ha sikerül kiküszöbölnie legtöbbet támadott tulaj
donságát, a törvényességi garanciák teljes hiányát. Figyelemmel kell lennie a 
közvélekedésre, meg kell nyernie a jogalkotót; az így kialakított büntetéstant 
visszafogott, mérsékelt reformiskolának is nevezhetnénk. Az ötvenes évek elején a 
fejlett nyugati világ büntetőjogi szemléletét ez az elgondolás hatotta át. Többféle 
árnyalatot foglalt magába, melyek közül a társadalomvédelem irányzata volt a 
legdöntőbb.

A társadalomvédelem mozgalma, mint a büntetőjogi reformtörekvések nagy 
része, Itáliából indult útjára. Alapítója F. Grammatica 1947-ben létrehozta a Tár
sadalomvédelem Nemzetközi Társaságát. Ez programját így körvonalazta: „A 
büntető törvények által megkívánt rend fenntartása érdekében az államnak nincs 
joga büntetni, de kötelessége reszocializálni.” Ezt megelőző pedagógiai-terápiai 
jellegű intézkedésekkel kell végrehajtani. A rendelkezéseknek az egyes egyedhez 
kell igazodniuk, és azok személyiségével, társadalomra való veszélyességével, 
nem pedig a felelősség révén okozott sérelemmel kell kapcsolatban állniuk. 
A társadalomvédelem intézkedéseinek az ember nevelése, gyógyítása lehet egye
dül a célja, s így a reszocializációs program5 6 megvalósítása határozatlan időtarta
mú kell legyen. Mondhatnánk: nincs ebben semmi különös, s ez egy vegytiszta 
relativista felfogás: az 1949-ben megrendezett második kongresszus azonban új 
szempontokkal egészítette ki a társaság munkatervét. Erős nyomatékot nyert „a 
társadalomvédelem és az emberi jogok létének, értékének szoros kapcsolata”, s 
ezáltal a jogpozitivizmus az elfogadhatóság határáig szelídült.

A harmadik kongresszuson a Társaság megoszlott. A tagok között kisebb
ségbe került a Grammatica vezette radikális csoport. A mérsékeltek M. Ancel, 
J. Pinatel és J. Graven nem kívánták a büntetőjog alapjait kiszolgáltatni a jogpo
zitivista reformtörekvéseknek. Az ötvenes-hatvanas évek fordulója óta már az M. 
Ancel vezette — magát új társadalomvédelemnek nevező — irányzat játszik dön
tő szerepet. Közben olyannyira megerősödött, hogy ma már nem egyes szakem
berek nézeteinek laza szövevénye, hanem szervezett büntetéstani iskola. Olyan 
irányzat, amely túlnő a büntetőjogi kérdéseken, és az egységes büntetőpolitikai 
szemlélet jegyében munkálkodik a büntetőeljárás és a -végrehajtás reformján.

5 A jog lényegét, szerepét, vagyis a jogelméletet kizárólag hatályos, tételes jogi szabályokból leveze
tő irányzat, amely egyedüli kötelességének a fennálló jogrend megértését és magyarázatát tartja.
6 A társadalomba való visszailleszkedés olyan — ha kell kényszerrel is végrehajtandó — módszereket 
jelent, amelyek pótolják az egyedfejlődés során keletkező hiányokat, amelyek korrigálják a szociali
záció fogyatékosságait, s végül elérik, hogy a biológiai lény társadalmi személyiséggé válik.
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Börtönlázadás Amerikában (1971)

Ha Grammaticát és követőit a legújabb kor mérsékelt jogpozitivistáinak 
mondtuk, akkor a Marc Ancel által fémjelzett társadalomvédelmet korunk köz
vetítő irányzatának tarthatjuk. 1954-ben megjelent művében erre enged következ
tetni ő maga is : „A bíró nem arra hivatott, hogy a jó vagy rossz metafizikai prob
lémáját megoldja, hanem egy bűnös beállítottság adott jelenségét kell megítélnie, 
amely egy meghatározott esetben, egy meghatározott személy egyetlen cselekvé
sében jut kifejezésre. Nem az a lényeg, hogy megtaláljuk az abszolút büntetési 
mértéket, amely a hibás cselekménynek pontosan megfelel. . .  ellenkezőleg, 
olyan szankciót kell keresni, amely egyidejűleg lehetővé teszi egyfelelől a meg- 
büntetettnek a társadalomba való visszavezetését, másfelől a társadalom védel
mét.” A szankciórendszer kérdésében is közbülső álláspontot foglalt el. Nem kí
ván kizárólag társadalomvédelmi eszközökre támaszkodni, meg akarja őrizni a 
hagyományos büntetéseket is. De az emberiség nevében elutasítja a büntetések 
és intézkedések — harmincas-negyvenes évekre oly jellemző — egymásra épülő 
alkalmazását.

Az új társadalomvédelem elvetette a vegytiszta pozitivista nézőpontot. Ancel 
nagy súlyt helyezett a szabad elhatározás képességének fogalmára, a felelősség 
érzetére, amellyel a bűnös rendelkezik. Az új társadalomvédelem szemben a szá
zadforduló jogpozitivizmusával nem amorális7 végkicsengésű. A következetes 
jogpozitivizmus a tények talaján állva nem törődik az etika kérdéseivel. Az új tár
sadalomvédelem ismételten beilleszti az erkölcsi értékeket a büntetőpolitikába, 
amelyeket a pozitivizmus a célszerűség kedvéért száműzött.

A monopolkapitalizmus a gazdaságban már bevált módszerét, a beavatko
zást a társadalomirányításra is kiterjesztette. A szocialista világrendszer megjele
nése is oly irányba hatott, hogy a polgári állam kerülni kívánt minden nagyobb 
megrázkódtatást. Igyekezett felismerni a belső bajokat, és még problémává válá
7 Erkölcstelen, itt: nincs tekintettel a társadalom erkölcsi érzületére, arra, amivel századokon át a ha
gyományos, tettarányos büntetéshez viszonyul.
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suk előtt leszerelni őket. Szimpatikussá vált a bűnmegelőzés gondolata, noha 
köztudott a reszocializációs programok költséges volta, hisz különleges intézmé
nyeket kell létesíteni, nagy létszámú, sajátosan képzett szakszemélyzetet kell al
kalmazni és így tovább. Az ötvenes-hatvanas évek fordulóján — a tudományos
technikai forradalom korábban elképzelhetetlen üteme miatt — a politikusok 
hitelt adtak a kriminológia megállapításainak. A javak bőségétől, a társadalom 
mind nagyobb csoportjaira kiterjedő jóléttől azt várták, hogy csökkenti a szociá
lis feszültségeket és általa magát a bűnözést is. Hitték, hogy több pénz jut az ok
tatási, egészségügyi feladatok megvalósítására, a bűnmegelőzés jogon kívüli esz
közeinek megteremtésére.

A büntető jogpolitikát alapvetően nem a szakmai prognózisok, hanem a tár
sadalom érdekviszonyai határozzák meg. A mérsékelt jogpozitivizmusnak nem 
sikerült megszereznie azt, amit Platón óta minden tudós remél, hogy az eszmei 
bizalomhoz a kormányrudat is megkapja. Az államhatalom a felkínált tudomá
nyos program végrehajtásához rendkívül óvatosan látott hozzá. A jogon kívüli 
eszközök igénybevételét magáévá tette, viszont a büntető igazságszolgáltatás év
százados rendjét vonakodott módosítani. A reformköveteléseknek csak egyes 
pontokon engedett. Az átalakítás homlokterébe a büntetésvégrehajtás került, s 
ezzel összefüggésben a büntető anyagi jognak főként a szankciórendszerre vonat
kozó szabályai. A büntető eljárás a legtöbb országban érintetlen maradt. Kivételt 
képez néhány észak-európai állam, ahol — pl. az 1956-os svéd társadalomvédel
mi törvényben — kísérletet tettek az ún. prognóziselven8 alapuló büntetőjog 
megteremtésére. Megtoldva azt a klasszikus elveket feladó (széles bírói mérlege
lést biztosító) büntetőeljárási reformmal és az elítélt kezelését, gyógyítását célul 
tűző büntetésvégrehajtással. Innen származik a skandináv modell elnevezés a 
szakirodalomban, bár a valóság alapján inkább svéd modellről kellene beszél
nünk.

Finnország se 1966-ban, se a legutóbbi szabályozáskor, 1975-ben nem követ
te a treatment-ideológiát. Az 1958-as norvég törvény is csak a büntetésvégrehaj
tást érintette. A dán megoldás közel áll a svéd szisztémához, sőt azt egy negyed
századdal hamarabb vezette be, ráadásul a harmincas évek közvetítő iskolájának 
hatása alatt. Nyugat-Európában a társadalomvédelem felfogása csak a börtönök
re hatott termékenyítőleg. Itt az elítéltek osztályozásának új rendjével, a bv-inté- 
zetek specializációjával, a preventív átnevelés treatment nélküli programjával — 
tiszteletben tartva az anceli emberiesség szempontjait is — alakult át a büntetés
végrehajtás.

A svéd változat közeli rokonságban volt az észak-amerikai ún. rehabilitációs 
ideológiával9. Az alapgondolat lényegében azonos: mindenfajta deviáns maga
tartást betegségként, valamiféle pszichikai-szocializációs zavar jeleként fogták 
fel. A büntetésvégrehajtás egyetlen feladata a betegség feltárása, és megfelelő 
gyógymóddal történő kezelése. A treatment elképzelhetetlen szabadságelvonás 
nélkül, sőt a gyógyulás programjának leginkább a határozatlan időtartamú sza
badságvesztés felel meg. A szabadlábra helyezés legkedvezőbb időpontja csak a 
kezelés során derül ki, így előre, bírói ítéletben nem határozható meg. Ezzel a 
treatment gyakorlata túllépett a társadalomvédelem által meghirdetett elveken, 
és tulajdonképpen eljutott a Ferri-féle jogpozitivista büntetéstan megvalósításá-
8 Olyan jövőbe vetített személyiségformáló beavatkozás, amely alkalmassá teheti az elítéltet arra, 
hogy a társadalom hasznos, törvénytisztelő tagjává váljon. Ezt akkor a „treatment”-től várták. Az 
1973-as büntetésvégrehajtási reform napjainkra viszont felszámolta az úgymond kezelési végrehajtást 
Svédországban is, olyannyira, hogy teljes lett a visszatérés — természetesen rendkívül humánus kere
tek között — a klasszikus elvekhez.
9 Warren, Studt, Messinger nevével fémjelezhető irányzat a lényegét tekintve szintén egy reszociali
zációs iskola, amely a bűnelkövető társadalomba való visszavezetését a kezelési módszerek segítségé
vel képzelte el.
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hoz. Egész szélsőséges kezelési modellek is születtek, melyek még az emberi jo
gokat is mélyen megsértették. Az Egyesült Államok kísérleti börtöneiben elektro- 
sokk-kezeléssel, sőt sterilizációval is próbálkoztak.

A fenti modellek ellen a klasszikus és közvetítő iskola egyaránt éles táma
dást intézett. Az össztűz először csak a treatment — költségéhez képest — ala
csony hatásfoka ellen irányult.10 Később, amikor az emberi jogokat sértő beavat
kozásra fény derült, már a közvélemény is szembefordult a treatment szemlélet
tel, s aztán általában az ilyen jellegű bűnmegelőzési koncepcióval. A bűn okaira, 
s magára a bűnre egyaránt lesújtó mérsékelt pozitivizmus mindkét fronton vere
séget szenvedett. A szociálpolitika intézményrendszere nem tudott megbirkózni 
az egyenlőtlenségek szülte társadalmi gondokkal. Az általános jólét növekedése 
mellett fönnmaradtak a hátrányos helyzetű rétegek, sőt egyre élesebbé vált hely
zetük feszültsége, vagyis emelkedett a bűnözők száma, gyarapodott a börtönné
pesség. (Lásd az alábbi táblázatot!)

A  fogvatartottak statisztikája az európai tőkés államokban

1972-1975
között 1977-ben 1983-ban 1984-ben

Hollandia 2 772 3 500 4 000 4 500
Görögország — 3 050 3 736 3 930
Írország — 1 350 1 466 1 669
Spanyolország 13 826 21 753 22 720 14 691
Norvégia 1 554 1 900 2 051 1 996
Svédország 3 538 4 100 5 461 4 742
Svájc — 3 500 4 000 4 400
Portugália — 3 500 6 093 6 820
Dánia 2 705 3 100 3 236 3 430
Belgium 5 610 6 322 6 525 7 204
Franciaország 27 100 32 000 39 086 41 545
Olaszország 30 726 31 500 41 413 43 348
Anglia és Wales 41 722 42 000 43 415 41 310
NSZK 50 519 50 000 63 431 64 091
Ausztria 7 784 8 000 8 748 8 516
Finnország 4 706 5 500 — —

Törökország — — — 76 258

A treatment megnövelte a szabadságvesztéssel járó büntetések hányadát. De 
a kezelési elv alapján működő büntetésvégrehajtás nem vált egyetemessé a nyu
gati világban; a többi fegyintézet megmaradt a hagyományos formák között, s 
folytatta harcát a túlzsúfoltsággal. A kísérletbe bevont intézetekhez képest jelen
tősen lemaradtak, a feszültség a hatvanas-hetvenes évek fordulóján tetőzött, so
rozatos börtönlázadások jelezték a válságot.

A közvéleményt meglehetősen nehéz volt meggyőzni e büntető igazságszol
gáltatás költségességének fontosságáról. Ráadásul a kísérleti intézetekben vég-

10 A kezelés ideológiája arra épül, hogy a büntetésvégrehajtási eljárások az orvosi eljárásokhoz ha
sonlíthatók. Valójában azonban nem léteznek tisztán börtönbéli módszerek csak sok személyen ke
resztül, különböző körülmények között. Ugyanakkor a börtönkömyezet erősíti az elidegenedés érzé
sét, a közönyt, a negatív önértékelést és mindjobban hozzájárul a törvényen kívüli életforma elfoga
dásához. Sok esetben súlyos bűncselekményeket követnek el tömeges méretben teljesen normális 
személyek, mintegy megcáfolva a kezelés híveinek alapgondolatát (a bűnözés : betegség). Az elmélet 
bírálói rámutattak arra is, hogy az orvosi kezeléstől eltérően, a bűnözők kezelése alapvetően kénysze
rítő jellegű, hiszen nem a beteg igényli a gyógyulást. A kezelési ideológia hívei eltekintenek a bünte
tőpolitika jó néhány célkitűzésétől, így többek között az elrettentéstől, a közvélemény igazságról al
kotott elképzelésének kielégítéséről és általában a társadalom védelméről a bűntettekkel szemben.
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A biztonsági börtön hagyományos formája New York állambeli zárkabelső

zett hatékonysági kutatások megállapították, hogy az ideális treatment-elbánás- 
ban részesült elítéltek inkább visszaesnek, mint a szakszerű kezelést nem ka
pott fogvatartottak. Csődről, bukásról beszéltek a tömegkommunikációs eszközök, 
s hamarosan a politikusok is. Időközben a gazdasági feltételek is megváltoztak. 
Az olajválság érzékeny csapást mért a költségvetésekre. Mind kevesebb pénz ju
tott az államkasszából a büntetésvégrehajtás számára. Csökkent a társadalom tű
rőképessége, a közvélemény az átnevelési programot már nemcsak drágasága mi
att nem tudta elfogadni, hanem azért sem, mert nőtt a szakadék a szabad élet 
romló körülményei és az eszményi börtönhelyzet között. A világpolitikai esemé
nyek is kedvezőtlen fordulatot vettek, előretört a politikai konzervativizmus, 
amely nem fogadta el a treatment büntetési ideológiáját.

A polgári államok természetesen hallgattak felelősségükről a mérsékelt po
zitivista büntetéstan bukásában, mulasztásukról, hogy a társadalompolitikát nem 
hangolták össze a büntetőpolitikával, s így a szociálpolitika terhét is a büntetőpo
litika vállára helyezték. Ezzel az állam a társadalomvédelem leglényegesebb, a 
bűn felszámolására irányuló elképzelését hiúsította meg. A társadalomvédelem 
eredeti elképzelésének hátbatámadása volt az is, amikor a jogszabályok a bünte- 
téstani programot felemás módon és részlegesen vitték át a gyakorlatba, meg
bontva ezzel a büntetőpolitika egységének, rendjének harmóniáját.

*
A megváltozott, újkonzervatív polgári rend igényeinek megfelelő ideológiát 

keresett. A büntető igazságszolgáltatás középpontjába ismét a bűnös tettet és an
nak veszélyességét állította, vagyis a tettarányos büntetést nyilvánította méltá-
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nyosnak. N. Morris és G. Hawkins, az irányzat jeles képviselői így fogalmaznak: 
„Tartózkodnunk kell a szemforgatástól: embereket azért küldünk börtönbe, mert 
bűntettet követtek el; néha azért, mert nem tudunk velük mást tenni. Igazságta
lan volna azért bezárni valakit, mert meg kell változnia . . .  a büntetés nem kúra, 
hanem a büntetőjog gyakorlásából eredő feladat.” A neoklasszikus iskola eléggé 
borúlátó. Képviselői szerint a bűnözéssel meg kell tanulnunk együtt élni. A meg
torlásban látják az általános és különös visszatartó erő egyidejű megvalósulását. 
Természetesen ez a megtorlás nem azonos a büntetőjog sötét évszázadainak re- 
torzív szankciójával. Aki a XX. században a megtorlás híve, nem feltétlenül anti- 
humánus. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a neoklasszikusok legharcosabb 
szószólói csökkenteni akarják a szabadságelvonással járó büntetési formákat, a 
hatástalan és drága rövid tartamú szabadságvesztést pedig fel kívánják cserélni 
egyéb büntetésre, illetve próbára bocsátásra. Föllépnek a hosszú időtartamú sza
badságbüntetések ellen is.

A neoklasszikus angolszász büntetőjogászok ennél tovább mentek. Sajátos 
keverék-ideológiát hoztak létre : a neoklasszikus alapokat treatment-elemekkel ve
gyítve. A személyiség befolyásolása érdekében keresik a szabadságelvonás nélkül 
megvalósítható átnevelés feltételeit. A klinikai pszichológiáról áttértek a szociál
politikai jellegű gondozásra, mely nagy gyakorlati segítséget jelent. Az új kö
vetelmények jegyében átalakították a próbára bocsátás századforduló óta meglé
vő intézményét. Megszervezték a próbárabocsátottak otthonát, amely nem átme
neti szállás, hanem nevelő- és szakképző intézet. A próbára bocsátáshoz kapcso
lódóan ún. nappali központokat hoztak létre, ahol az elítéltnek mindennap meg 
kell jelennie, a számára kijelölt munkát el kell végeznie, és különböző egyéni, 
csoportos foglalkozásokon kell részt vennie.

Az újklasszikus büntetéstan hívei a közmunkára kötelezést tartják a szabad-

49
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ságvesztés legreményteljesebb pótlásának. Javaslatuk Angliában, utóbb Francia- 
országban meghallgatásra talált. A büntetés 40—240 óra ingyenes munkát jelent 
a közösség javára. Ezt körülbelül 12 hónap alatt kell elvégezni. Az angol változat 
szerint hivatásos pártfogók irányítják a munkát. Egy pártfogó-felügyelő hat 
elítéltért felel.

A tudományban a nagy kudarc ellenére tovább él az új társadalomvédelem. 
Vezetőjük még mindig Marc Ancel. Képviselői a körülmények kényszerének en
gedve a nyolcvanas évek elején hozzáfogtak az ún. minimális program felülvizs
gálatához. Állásfoglalásukban elítélték a treatment túlkapásait, melyek a mérsé
kelt pozitivizmus vereségéhez vezettek. Úgy vélik, a bűnmegelőzés szociálpoliti
kai programjának mielőbbi megvalósítása, a büntető igazságszolgáltatás belső 
harmóniájának megteremtése, nélkülözhetetlen tényezői a kibontakozásnak. Az 
ötvennégyes elgondolásokon érdemben nem változtattak, csupán módosították 
követeléseik egy részét. Ugyanakkor tovább kívánják erősíteni a büntető útról va
ló elterelés, a dekriminalizáció11, depönalizáció eszközét. Céljuk a szabadságel
vonás nélküli büntetések kiszélesítése és általában a büntetési rendszer humani
zálása.12. A társadalomvédelem mozgalma ezzel az utolsó szálat is elszakította, 
amely a századforduló jogpozitivizmusához kötötte. Nem követelik már az átne- 
velés szükségleteihez igazodó, relatíve határozatlan időtartamú szabadságvesz
tést.

Az elmúlt negyven év büntetésvégrehajtásának gyakorlatát igen sok tartal-
11 A büntetéssel fenyegetett magatartások körének szűkítése (pl. a vagyon elleni bűncselekményeknél 
az értékhatár felemelése).
12 A büntető útról való elterelés azt jelenti, hogy az adott ügyben a bíró eltekinthet a törvény által 
előírt felelősségre vonástól, ha az eset körülményei (kisebb súlyú bűncselekmény), vagy a tettes sze
mélye (csekély fokú veszélyessége) miatt célszerűtlen a büntetést kiszabni. Ilyen intézkedésre általá
ban a büntetőeljárást szabályozó jogszabály hatalmazhatja fel a bírót.
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mi-formai újítás jellemezte. Néha ugyanaz a forma ellentétes tartalommal telítő
dött. A relatíve határozatlan időtartamú szabadságvesztés lényege például gyöke
resen megváltozott. A hatvanas évek büntetésvégrehajtásából lassan kikoptak a 
veszélyes visszaesők ártalmatlanná tétele érdekében bevezetett intézkedések. 
Ugyanakkor a treatment jegyében megjelentek a bűnelkövetők kezelésére, gyó
gyítására hivatott intézetek.

A börtönrendszer komoly külső átalakuláson ment át. Az erőd jellegű, zárt 
börtönök mellett nyílt és félig nyitott büntetésvégrehajtási intézetek'3 sora épült fel. 
A teljes elszigetelés hátrányos hatásainak felismerése vezette a skandináv orszá
gokat e modell kialakítására. Hamarosan követőkre leltek Hollandiában, Olasz
országban, az Egyesült Államokban és Kanadában is. Az ENSZ ötvenötös bűn
megelőző kongresszusa Genfben pártfogásába vette a nyílt börtönöket, mond
ván, hogy az „egyik legsikerültebb megoldása a büntetés egyéniesítésének”. 
A hatvanas évtized a börtönnyitás diadalútjának ígérkezett, ám a treatment csőd
je magával ragadta a nyílt börtön ügyét13 14, s az észak-európai országok kivételével 
teljesen zátonyra futott az új megoldás.

13 Az első valóban nyílt büntetésvégrehajtási intézet a hollandiai Eggelshofenben létesült 1957-ben. 
Ez a börtön tulajdonképpen szálláshely, ahol az elítélt lakik és a város valamely üzemében, gyárában, 
hivatalában — rendes bérezés szerint — dolgozik. Szabad idejében mehet moziba, színházba, sport- 
rendezvényre stb. Hozzátartozóival is találkozhat a városban. De ha a szálláshelyén megszegi a házi 
szabályokat, fegyelmi vétséget követ el, s ha az súlyos, akkor visszakerül a zárt börtönbe.
14 Európán kívül még napjainkban is épülnek a hatvanas évek szellemét idéző börtönök,mint például 
1981-ben Kínában. A pekingi városi börtön révén a kulturális forradalom által megtépázott büntetés
végrehajtás visszakanyarodik a kőtörő-munkatábortól a humánus javító-nevelő börtön felé. Hasonló 
késedelemmel létesült Mexikóban egy büntetőtelep. Az elítéltek a szárazföldtől 200 km-re fekvő szi
geten családjukkal együtt töltik büntetésüket. Itt dolgoznak, hozzátartozóik munkát kapnak, gyerme
keik iskolába járnak. Ez a módszer nemcsak formailag tér el az európaitól, hanem tartalmilag is; úgy 
célozza meg a reszocializációt, hogy az elítélt mikroközösségét átemeli a büntetésvégrehajtásba.
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A nyílt börtönök mégis részét képezik már a bv-intézetek hálózatának. Az 
így felépített börtönök szakítottak a magas falak, kis ablakok, komor rácsok 
együttesével: többnyire pavilonrendszert alkotnak. A finn soumenlinnai intézet 
barakkjainak mindegyikében egyágyas szobák vannak közös zuhanyzóval, öltö
zővel, teakonyhával és klubhelyiséggel. Van szauna és sportolásra alkalmas terü
let is. 50-80 körül mozog a férőhelyek száma.15 A huszadik század anyagi-techni
kai és kulturális színvonalát ezek az intézetek tükrözik. De a börtönök többsége 
még a mai Nyugaton is régi létesítmény. Ismét finn példával élve: a hämmenlin- 
nai megyei börtön a 13. században még erődként funkcionált, s 1634 óta használ
ják szabadságvesztés-büntetés töltésére.

Az európaiak a továbbélő fokozatosság és egyéniesítés alapján építik fel sza
badságelvonásuk rendszerét. így pl. Franciaországban némi módosítással ma is 
alkalmazzák a klasszikus fokozatos rendszert. A kötelező magánelzárást, az au- 
bumi, azt pedig az ún. javító szakasz követi. A félszabadság lényegében éjjeli el
zárást jelent. Az elítélt számára legelőnyösebb az ötödik fokozat, a feltételes sza
badság. Svédországban és a nyomdokain haladó északi államok büntetésvégre
hajtásában a fokozatosság vesztett korábbi jelentőségéből. A többnyire nyílt vagy 
félig nyitott börtönökben az eredeti elv alaposan módosult. Ezek a rendszerek in
kább csak a fokozatosság szisztémában kiforrt kedvezményeket vették át.

A társadalomvédelmi mozgalom leginkább az elítéltek osztályozására, a bv- 
intézetek specializációjára hatott. Ismét egy francia példával élnénk. 1950 óta a 
hosszabb időtartamú szabadságvesztésre ítéltek központi megfigyelő és osztályo
zó intézetben kezdik meg büntetésük letöltését, s innen kerülnek — klinikai és 
szociológiai vizsgálatok eredményeként — a számukra megfelelő intézetbe. Az 
egyéniesítést nem csak a tudományos módszerekkel végzett osztályozás szolgálja, 
hanem a különböző rezsimű bv-intézetek sajátos hálózata is. A század tízes évei
től már természetes, hogy a fiatalkorúak intézetei elkülönülnek. Korszakunkban 
pedig már a pszichopatákat, az elsőbűntényeseket, néhol az alkoholistákat, a ká
bítószer-élvezőket, a súlyos vagy közveszélyes, illetőleg a megrögzött bűnelköve
tőket is külön intézetekben helyezik el.16

A börtönök légköre esett át a leglényegesebb tartalmi változáson. Amikor 
felismerték, hogy a börtön ún. totális intézmény, hisz az elítélt teljes életét meg
határozza, az átnevelés szolgálatába állították. Újfajta kapcsolatot próbáltak ki
alakítani az elítéltek és börtönőreik, nevelőik, munkáltatóik között. Ebben az at
moszférában a börtönszemélyzet magatartásának célja, már nem a társadalom 
megvetésének közvetítése, hanem az átnevelési program megvalósítása. Vala
mennyi irányzat első dolga a szakszolgálatok közötti évszázados választófal le
bontása volt. Ez egységes, nagy létszámú, humán tudományokban jártas, szak
képzett bv-testületet igényelt. De e tendenciák gyakorlati kivitelezését erősen 
gátolta és gátolja ma is a börtönök túlzsúfoltsága, a börtönszemélyzet — majd

15 Az emberközpontú, összkomfortos börtön is okozhat problémát. Például az 1978-ban megnyitott 
genfi bv-intézetet egy mező közepére építették. Egy-, két- esetleg háromszemélyes cellái szállodai szo
bákra emlékeztetnek, nagy ablakokkal, rács nélkül, szép kilátással. A rabok többféle étel közül vá
laszthatnak, tágas jól felszerelt műhelyekben dolgoznak, mégis sokan tiltakoztak áthelyezésük ellen. 
Kiderült a teljes izoláció miatt a szabad mező állandó látványa nyomasztó kontrasztként hat, mások 
ezt a furcsa felzúdulást azzal magyarázták, hogy hiányzik a büntetés révén való vezeklés érzése.
16 A humánus börtönök mellett terjed az ún. biztonsági intézetek építése is — a különösen veszélyes 
bűncselekményeket elkövető személyek őrzésére. így például 1979-ben megnyílt a spanyolországi 
Herrera de La Mancha börtöne. Itt rendkívül szigorú a házirend: ébresztő után minden rabnak föl 
kell kelnie és rendbe kell hoznia a fekvőhelyét. A celláját senki sem hagyhatja el, minden mozdulatot 
ellenőrizni tudnak televíziós kamerákkal. A rabok a nap 24 órájából 22-t a cellában töltenek (a fenn
maradó két órában sétálnak), de újságot nem olvashatnak és csak a vezetékes rádió műsorát hallgat
hatják. Minden bútor mozdíthatatlan, be van ágyazva a vasbeton padlózatba. Szökni nem lehet, há
romszorosan biztosított elektromos rendszer és gépfegyverekkel felszerelt őrség vigyáz a fogvatartot- 
takra.
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minden országban — alacsony létszáma, a költségvetésből elégtelenül csordogá
ló pénzek okán pedig a bérek, s egyéb fejlesztési elgondolások befagyasztása.

A társadalomvédelem hatása alá került országok büntetésvégrehajtásának 
alapgondolata a szabad életviszonyok megközelítése: az önkormányzatok beve
zetése, a levelezés, a látogatás (Svédországban az ún. konjugális látogatás17 is), a 
szabadságolás, valamint a szabad állampolgárokkal közösen alakított szövetke
zetek támogatása. A börtön funkciójáról vallott felfogás megváltoztatásával tova
tűnt a korábban szakszolgálatként kezelt nevelés. Az új koncepció szerint az inté
zet egésze nevel, a személyiségformálás feladatát az őrök, pedagógusok, pszicho
lógusok összehangolt tevékenységükkel látják el.

A foglalkoztatás is az egységes hatásmechanizmus alkotó eleme. Ugyanak
kor élesen eltér az európai és észak-amerikai felfogás abban, hogy jogként, illet
ve kötelességként értelmezi-e a fogvatartottak munkáját. Az Egyesült Államok
ban „az állampolgári jogok tiszteletben tartása” azt követeli, hogy az elítélt csak 
akkor dolgozzon, ha kedve van, tehát önkéntes alapon. Az európai országok túl
nyomó többségében a munkáltatás kötelező, azt a személyiségformálás aktív, 
szerves részeként mint közösségi nevelést fogják fel. Az intézetek zöme kézmű
ipari tevékenységet folytat, a nagyüzemi munkáltatás csak a hetvenes évek köze
pe óta kezd tért hódítani. A munkára alapozott terápia teljes körű és célirányos 
megvalósítása több akadályba ütközik. A szabad életre felkészítő korszerű mun
káltatás alkalmanként heves ellenállást vált ki a vállalkozókból, sőt néha a szak- 
szervezetekből is. Az elítéltek munkavégzésével kapcsolatos bérezés kérdései 
megoldatlanok, általában nem teljesítményük alapján fizetik őket, hanem ún. 
munkajutalmat kapnak.

Végül nem hallgathatjuk el az Egyesült Államok egyik legfrissebb újítását 
sem a II. világháború után, nevezetesen a magánbörtönöket. Tudomásul véve az 
állami költségvetés véges voltát, amely akadályozza a büntetésvégrehajtási célok 
realizálását, az állam lehetővé tette a magántőke betörését a börtönügy területé
re. Ugyanakkor egy közjogi büntetés végrehajtásának magánkézbe adása: elvi 
paradoxon. Nem jelenti a börtönviszonyok érdemi megváltoztatását, csupán a 
tőkés gazdaság lényegét jobban kifejező finanszírozási forma.

Dr. Kabódi Csaba—Dr. Mezey Barna

Felhasznált és ajánlott irodalom
Bárd Károly: A finn büntető törvénykönyv re

formja. Jogtudományi Közlöny, 1978. 10. szám.
Bócz Endre: A szabadságvesztés-büntetés vég

rehajtásának keretei Finnországban. Jogtudomá
nyi Közlöny, 1978. 9. szám.

Az Egyesült Nemzetek Hetedik Bűnmegelőzési 
Kongresszusa (Milánó, 1985). Tanulmánykötet 
(szerk.: Szűk László) IM Bp., 1986.

Gönczöl Katalin: A „rehabilitációs” ideológia 
„csődje” — börtönreformok az amerikai konti
nensen. Jogtudományi Közlöny, 1977. 12. szám.

Hall, Williams J. F. : A büntetésekre, a bűnözők 
kezelésére és megjavítására vonatkozó mítoszok. 
Jogtudományi Közlöny, 1976. 12. szám.

Horváth Tibor: Börtönügy Dániában. Állam- 
és Jogtudomány (XIV. évfolyam) 1971. 4. szám.

Nagy Ferenc: A büntetésvégrehajtás összeha
sonlító elemzéséről. Belügyi Szemle, 1985. 10. 
szám.

Nagy Ferenc: Intézkedések a büntetőjog 
szankciórendszerében. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Bp., 1986.

Az összehasonlító Kriminológia Nemzetközi 
Központjának IV. regionális szemináriuma (Viseg- 
rád, 1979) Tanulmánykötet (szerk.: Vígh Józsefi 
ELTE Bp., 1980.

Pál László: Nevelés a büntetésvégrehajtásban. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp., 1976.

Pinatel, Jean: A büntetésvégrehajtás válsága. 
In: Büntetésvégrehajtási rendszerek — büntetés
végrehajtási jog. Szakirodalom-gyűjtemény 
(szerk.: Horváth Tibor) Rendőrtiszti Főiskola 
Bp., 1980.

Szabó, Denis: Kriminológia és kriminálpoliti- 
ka. Gondolat Kiadó Bp., 1981.

Walker, Nigel: Gondolatok az ésszerű bünte
tésről. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp., 
1976.

17 Az első koedukált börtön 1976-ban létesült a dániai Funen szigeteken, ahol 70 férfi és 20 női elítélt 
él együtt.

53


