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1. A  börtön történeti fogalma

Ha napjaink mindennapi beszélgetésében valaki „börtönt" mond, az nem szorul külö
nösebb magyarázatra. Köznyelvünkben a börtön jelenti általában azt az épületet, 
ahová a szabadságvesztés-büntetésre ítéltet bezáiják. De értetődik maga a büntetés is, 
ami nem más, mint a szabadság elvonása. A hétköznapok embere nem tesz különbséget 
a fegyház, a fogház vagy a börtön fogalmai között; a szakjogászok szótárában azonban 
a Csemegi kódex* hatálybalépése óta a börtön a szabadságvesztés-büntetés egyik vég
rehajtási neme, a fegyháznál enyhébb, az államfogháznál, fogháznál súlyosabb fokozat. 
A joghistória azonban szükségszerűen többet ért a börtönön. A modem büntetésvég
rehajtási és büntetési rendszerek kialakulása előtt oktalan dolog volna a mai börtön 
bármiféle megfelelőjét keresni a múltban.

Az a fogalom, amelyet a modem büntetőjog a szabadságvesztésre kidolgozott (s ami 
lényegében három paraméterrel jellemezhető: bíró által, bűncselekményért kiszabott 
ítéletben, legalább relatíve meghatározott tartamban megjelölt s az arra vonatkozó vég
rehajtási előírások szerint foganatosított szankciói a jogtörténet számára használhatat
lan. Mindazok a garanciális elemek, amelyeket e definíció magában foglal, a feudális 
társadalomban mindenestül hiányoztak. A középkori processus nem tűrte az ítélkezést 
korlátozó kereteket. Az „ököljog” társadalmában nem igényelték a formális eljárást; a 
politikai ellenlábasok bebörtönzéséhez, az alattvalók elzárásához nem volt szükséges 
törvényes per, sokszor még ítélet sem. Uralkodók és tartományurak kényükre ked
vükre tarthatták tömlőében ellenfeleiket, engedetlen alattvalóikat, zárhatták el kényel
metlenné váló családtagjaikat, sanyargatták föld alatti vermekben a befogott csavar
gókat, zsiványokat vagy éppen szabadlegényeket. A rendi előjogok alapján igényelt 
hatalom mellett oka volt ennek a széttagoltság; a hűbéri láncolat mentén, a rendi tago
zódásban is szöttéredezett társadalom sajátos jogi élete. Az a sajátos jogi struktúra,

*Az első magyar büntető törvénykönyv, az 1878 : 5. te.
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mely más szabályt ismert keleten, mint nyugaton, más rendelkezést tartalmazott váro
si polgárra, mint földművelő szegénynépre, másként bírálta el a köznemest, mint a 
bárót. S a feudális anarchián felülemelkedő központosító vagy abszolutizáló királyi ha
talom sem a garanciák irányába lépett: saját uralmi szempontjainak rendelte alá a bün
tetéskiszabás -  és végrehajtás kialakult gyakorlatát.

A börtön történeti fogalmához legkönnyebben a végrehajtási gyakorlat felől közelít
hetünk. Olyan közös jellemző, amely a fogalom gerincét képezheti, csupán egy van: 
a szabadságtól megfosztás. Ezen túl azonban a célok és körülmények olyannyira külön
böznek egymástól, hogy merészségnek tűnne bármiféle általánosítást megkockáztatni. 
Semmiféle együttes vagy univerzális előírás a végrehajtásra nem létezett, még rendsze
resen ismétlődő azonosságok is alig figyelhetők meg. (Lásd alább, a tömlőcviszonyok 
ismertetésénél)

Jean Pinatel, amikor a börtön történeti értelmezését adta, Ulpianus sokat idézett 
megállapításából indult ki.7 „Történelmi szempontból börtön az a hely,, ahová bezár
ják az ítéletükre várakozó személyeket, vagy ahol fogva tartják a semlegesítendő sze
mélyeket”^  Pinatel ehelyütt a börtön két sajátosságát fogalmazta meg, két funkció
ját, mely irányból közelítve a történeti börtön határozottabb körvonalait vázolhatjuk 
föl. A börtön legősibb funkciója feltehetően a büntetés nélküli őrzés. Akkor, amikor 
a bezárás nem szankcióként volt jelen a büntetési rendszerben, amikor a szabadság
büntetések fajai még a kiközösítés (később száműzés, kiutasítás) és a szolgaság álla
potába kerülés, a jogfosztottság voltak. Ám az elfogott, de meg nem ítélt bűnelköve
tők őrzésére ekkor is szükség volt. így alakulhatott ki a további intézkedésig történő 
fogvatartás, biztonsági fogság vagy ahogyan ma mondanánk: előzetes letartóztatás.

Azután ahogy elbizonytalanodott a természetre bízott kivégzés eredményessége, 
s a kiközösítés már nem jelentett halált a csoportból elüldözött számára, elterjedt az 
embereknek emberek általi kivégzése. Ez új funkciót kölcsönzött a börtönnek. Nem 
csupán úgy, ahogyan a görög gyakorlatot Plutarkhosz ismertette,4 vagyis mint a bün
tetésvégrehajtás, a halálos ítélet foganatosításának színhelye, hanem kifejezetten 
„kivégző eszközként”. Az ókori Rómában a kellemetlen politikai ellenfelek semlegesí
tésére hívták segítségül, nem egy esetben úgy, hogy a körülmények és az éheztetés 
végzett a fogva tartott személlyel. 6 Ebből a megoldásból bontakozott ki idők folya
mán az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés. Theodor Mommsen bebizonyí
totta: a magistratus számos esetben módosította a halálbüntetést börtönre. Ebben az 
átváltásban az örökös börtönt egyenértékűnek tekintették a halálbüntetéssel.6 Ez a 
jelenség előrevetíti a börtön egy újabb funkcióját, amelyről definíciója megfogalmazá
sánál Pinatel megfeledkezett: a büntetést. Ezt a hibát (vagy tévedést?) azonban nem 
csak ő követte el. Napjainkig uralkodó tézisnek számít a börtönügy irodalmában, hogy 
a modern börtön kialakulása előtti időkben a börtön csupán biztonsági feladatokat 
teljesített.7 Ez az Ulpianus félreértelmezéséből eredő gondolat évszázados hagyo
mánnyá merevedett. Minden valamirevaló büntetésvégrehajtás-történeti munka átveszi 
a korábbi művek idevágó megállapítását.6 Néha még joglüstorikusok is elismerték e 
dogma igazát, ám így kikerülhetetlen ellentmondásba bonyolódtak a gyakorlat elem
zéséből eredő saját tapasztalataikkal. Bónis György például a XVII. századi börtönök
ről írva elfogadta kiindulópontul a tétel igazát: „...a javaközépkor nem ismerte a sza
badságvesztés-büntetést... a carcer, a tornyokban vagy városi pincékben berendezett
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fogda nem büntetésül, hanem a vizsgálati foglyok őrzésére szolgált ügyük elintézé
séig....”9 Ahogy azonban a gyakorlat elemzésébe bocsátkozott, kénytelen volt leszö
gezni, hogy „a tömlőé és áristom a bűncselekményhez mérten egyaránt szolgálhatott 
a vizsgálati fogságra és a büntetés végrehajtására.10 Máshol: „Buda és Pest magisztrá
tusa alkalmasing kezdettől fogva használta fenyítésre és kényszereszközként a letar
tóztatást és tömlőcöt”.11 Ebben a tapasztalásban külhoni szerző is megerősítette. 
Schmidt a német tömlőéről szólván így összegzett: a szabadságvesztés-büntetés
a XVIII. század végéig megtartotta a középkori századokban reá jellemző, szabad
ságelvonással összekapcsolt testi büntetés jellegét.....12

A középkor intézményeinek félreértelmezése döntő mértékben annak köszönhető, 
hogy a büntetésvégrehajtás történetével ezidáig elsősorban gyakorló és tételes jogá
szok, a büntetésvégrehajtási gyakorlattal mindennapi kapcsolatban álló szakemberek 
foglalkoztak, mintegy történeti bevezető gyanánt. Az ismeretterjesztő művek pedig 
ezen, inkább a praxishoz szóló művek kurtított lenyomatai csupán. Arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy a modern börtön eszméjének első képviselői (akiknek megálla
pításait nagy becsben tartották és sokszor kritika nélkül átvették az utókor szerzői) 
„érdekeltek” voltak abban, hogy gyökeresen újnak, teljesen másnak tüntessék föl a 
burzsoá intézeti modellt. Szándékkal metszették el a gyökereket: a nagy hévvel táma
dott feudális tömlöc nemhogy előképe nem lehetett a burzsoá börtönnek, de elretten
tő negatív példaként állították a közvélemény, a törvényhozók, a szakemberek elé. 
A szerzők tehát, akik elvégezték a jelen büntetésvégrehajtási intézményeinek „vissza
keresését” a múltba, „kénytelenek” megállapítani, hogy a szabadságvesztés-bünte
tés, a börtön kezdetei a kapitalizálódás idejére esnek. Alig akad olyan mű a börtön
ügyi irodalomban, amely ne szabadkozna azért, mert a börtönt nem mint a szabad
ságvesztésbüntetés egyik nemét, hanem mint általános fogalmat „kénytélén” tekin
teni. Pedig a magyarázkodásra semmi ok: még a XIX. század első felében is általános 
értelemben használta a jogi szaknyelv a börtönt, mint olyan helyet, ahová embereket 
bezárnak.

Mindezzel természetesen nem azt kívánjuk bizonyítani s állítani, hogy a bünte- 
tésképpeni bebörtönzés a börtön fő funkciójává lépett volna elő. Pusztán annyit sze
retnénk leszögezni, hogy mind az ókorban, mind a feudális államokban büntettek bör
tönnel, a bezárás a büntetési rendszer részét képezte. Igaz, a börtönbüntetés gazdasá
gilag fejletlenebb társadalmakban egyfelől költségessége, másfelől az elvonandó szabad
ság általános értékének elismerése híján nem lehetett domináló szankció. Évszázado
kon át a halál, a testi és a vagyoni büntetések uralmának lehetünk tanúi. De „mögöt
tük” már ott a börtön is. Helyesnek véljük ezért, ha így fogalmazunk: a börtön az a 
hely, ahol a tényleges vagy potenciális bűnelkövetőket (ideértve a politikai ellenfele
ket is) tartják fogva, legyen bármi célja is a fogságnak. Mindama intézményeket, ahová 
biztonsági vagy büntetési megfontolásból embereket bezárnak, tekintet nélkül azok 
építési körülményeire, az építmény eredeti funkciójára vagy akár esetleges végrehatási 
szabályaira, foganatosítási körülményeire, börtönnek nevezzük.

5



2. A  börtön a jogszabályokban

2.1. A dekrétumok intézkedései. Tömlöc, carcer (karcer), börtön, áristom (árestom, 
árestum), fogság (detentio, captivatio, ergastulum) egyaránt a bezárás valaminő verzió
ját jelentette a feudális jogszabályokban. Anélkül azonban, hogy azok között a 17-18. 
századig érdemleges különbségeket lehetne kimutatni. A törvények, s az alacsonyabb- 
rendű normák szövegéből az elkülönülő funkciók halvány körvonalai bontakoznak 
csupán ki.

A Corpus Jurius Hungaricibe fölvett dekrétumok között már Szent István rendel
kezéseinél is találkozunk az elzárással. „Valaki pénteki napon, melyet az egész ke
reszténységben megtartanak, húst eszik, egy hétig böjtödön bezárva" 13 -  szólt az egy
ház szabályai ellen vétőkről. Hasonlóan fogalmazott a kántornapi böjt megszegőiről 
is.14 A böjt kétségtelenül egyházi jellegű büntetés, Istvánnál azonban a jog világi szank
ciórendszerének állandó elemévé vált; tükrözője a szorosan egybefonódott világi és 
egyházi törvényhozás kezdeti egymásrautaltságának. Ezt nem vette tekintetbe Glázer 
István, midőn első királyunk idézett döntését úgy értelmezte, mintha a bezárás az egy
heti koplalás biztosítására szolgáló intézkedés lenne. 15 Nem érthetünk egyet e megálla
pítással, hiszen a böjt István valamennyi törvényében -  ahol megjelenik -  mellékbün
tetésként szerepel.!6 Nem látjuk értelmét annak sem, hogy ha az emberölésnél nem 
érzi szükségét a jogalkotó a bezárásnak, miért éppen a megszegett böjt büntetésénél 
tenné azt. Magyarázatra szorulna az a jelenség is, miért e helyütt (és csak itt!) válna 
főbüntetéssé a böjt, a nála sokkal súlyosabbnak tűnő szabadságvesztést utasítva a 
második, mellékes helyre. Véleményünk szerint tehát itt a bezárás, a szabadságvesztés 
a főbüntetés (méghozzá határozott időtartamú szabadságelvonás), s ennek súlyosbí
tását képezi a koplaltatás.17

Ha István intézkedései még vitathatók is, Szent László királyunk dekrétumaiban 
már konkrét formát öltött a börtönbüntetés. Második törvénykönyvében elrendelte, 
hogy „Aki kivont karddal embert öl, vessék tömlöcbe (in carcerem) a király ítélete 
szerint és osszák három részre minden vagyonát, úgymint: szőlleit, földeit, cselédségét, 
szolgáit...” Ha csupán a szöveget tekintjük, nem kétséges: a király ítéletétől függő 
szabadságvesztés-büntetésként funkcionáló tömlöccel van dolgunk. Ellentmond azon
ban ez értelmezésnek a következő bekezdés, miszerint ha „száztíz pénz érőnél keve
sebb vagyona lenne, szabadságát is veszítse el”18. Ennek így csak az esetben van lo
gikája, ha a) a király ítélete határozott tartamra szól, s szabadulása után szolgasorba 
kerül az elítélt, amiért a vér díjat megfizetni nem tudja vagy ha b) a tömlöcbe tétel 
ideiglenes, tehát csupán az ítélethozatalig tartó biztonsági fogság.19 Ez esetben 
magunk is e megoldás felé hajiunk. Ugyanakkor egy másik passzus rendelkezése már 
félreérthetetlen. A lopáson tettenért rokon (ellentétben a törvénykönyv más helyei
nek tolvajlókra vonatkozó szigorú szabályaival) „...ne szenvedjen akasztófát vagy 
testi veszedelmet, hanem adják el, mint számkivetettet, ha közrendű ember, ha pedig 
nemes embert kapnak azon vétekben rokonai, azt nem kell eladni, hanem vessék a 
tömlőé fogságába"20 Tehát míg a közrendűek büntetésére a szabadság teljes elvesz
tése, az eladás szolgál, addig az előkelők részére tömlöcöztetést rendel a jogalkotó. 
A tömlöc itt büntetésként funkcionál.
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Mint tudjuk, a nobiles a XIII. század derekáig a világi nagyurak, az arisztokrácia 
elnevezése.21 A szálak tehát az előkelőkhöz vezetnek: oda, ahol a hatalom összpon
tosul, ahol a várakat építik, ahol feltehető, hogy bebörtönzésre alkalmas körülmé
nyek léteznek, ahol nem okoz gondot az elítélt ellátása és őrzése. (Nem zárható ki az 
az összefüggés sem, hogy az enyhébb megítélés rétegprivilégium lett volna: ezt azon
ban nehéz összeegyeztetni az első árpádházi törvényalkotók egyik alapvetőnek tűnő 
büntetési elvével, azzal, hogy a magasabb társadalmi állású bűnelkövetőt súlyosabban 
büntették, mint az alacsonyabban állót.22 A közrendűek tömlöcöztetésére a feudaliz
mus stabilizálásával elfoglalt állam nem alakította még ki (nem is alakíthatta ki) az 
állami börtön intézményét. Sok egyéb (gazdasági, politikai, jogi) okok mellett ez 
ellen hatott a szabadságnak mint értéknek devalválódása akkor, amikor a társadalom 
széles rétegei veszítették el szabadságukat -  nem büntetésként, hanem a termelési 
redszerbe illeszkedés velejárójaként.

Tipikusan végrehajtási jellegű fogságról más árpádházi királyt* is rendelkeztek, 
így például III. András szólt arról a bűnösről, ki „az erőszakoskodási ügyben a megítélt 
büntetést nem képes megfizetni”. Az ilyen elkövetőt „vessék fogságra, és megfelelő 
büntetéssel lakoljon”.23 Ez a bebörtönzés egészen egyértelműen büntetés-végrehaj
tási jellegű. Mivel az elítélt, ha utóbb a büntetést megfizette, szabadul fogságából, 
tekinthető lenne az adóssági fogság valamiféle szinonimájának. Mi szívesebben látunk 
benne alternatív szankciót, mely a fizetni nem tudó büntetését szabadságvesztésre 
váltja át.24

A XV. században datálták azt a dekrétumot, amely a káptalant* és konventek hite
les tanúbizonyításával kapcsolatos visszaéléseket büntette. „A kiről pedig kiderül, 
hogy esküje ellenére hamisan járt el, vagy hamis jelentést tett, az olyan, mint hami
sító és hamis esküvő javadalmának (ha van neki) elvesztésével fogságba kerüljön” 
(... perpetuis carceribus mancipetur). A jogalkotó életfogytiglani börtönbüntetést 
állapított meg. S bár törvényi nyoma nincsen, a szöveg arra enged következtetni, hogy 
nemcsak az egyházi tanúsítók juthattak e sorsra, hanem a hamisítók, hamisan eskü
vők is.25 Zsigmond törvényét lényegében szóról szóra megismételte s megerősítette
II. Ulászló.26 Miksa kiegészítette a hamisítók törvényi körét, ő a csaló és hitszegő 
ügyvédekre mondta ki: „mint csalókat és hamis esküvőket örökös fogságra vessék..22 
Vagyis igazolja a fenti állítást, hogy a hamisítókat, csalókat, hamis esküvőket, legyenek 
akár egyházi, akár világi személyek, életfogytiglani rabság várta. Ez az artikulus szerin
tünk meggyőző bizonyíték arra, hogy a tömlöc feudális büntetési rendszerünk jogsza
bályban megfogalmazott részét képezte.

Mátyás 1486-os intézkedése sajátos biztonsági őrizetet fogalmazott meg. A főben
járó ítéletben marasztaltat bírója azonnal foga el és egyezkedés végett három napig 
tartsa fogva: az egyezkedés nem sikerültével harmadnap szolgáltassa ki az ellenfelek
nek.”28 Nem büntető fogságról esett itt szó, de a letartóztatás nem is tisztán e lő 
zetes” jellegű: a szentencia kimondása után, a végrehajtás részét képező cselekmény 
mozzanata e fogság.

III. András 1298-as dekrétumával mutat rokonságot II. Ulászló egyik artikulusa. 
E szerint az előkelők kárt okozó szolgáikat (várnagyaikat, vártisztjeiket) „káruk meg
térítése czéljából elfoghatják, nemességük előjoga ellen nem állván”. Azokat egészen 
„káraik megtérítéséig o tt tarthatják" W  Ez az intézmény büntető jellegű szankciónak
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föl nem foható; a fogva tartás a magánjogi követelés, a kár megtérítésének biztosítására 
szolgált. Habár a kor jogi zűrzavarában s főként tagolatlanságában talán nem vált el 
ennyire egymástól büntetés és biztosítás.

Az életfogytiglani fogság más helyütt is fölbukkan: Dózsa parasztfelkelésében tevé
keny szerepet játszó „részes papokat” ítélte a törvény örökös börtönre.30 A tömlöcöz- 
tetés gyakoriságát példázza Ferdinánd törvénye, mely a „nyilvánvaló vétséget vagy ki
hágásokat elkövető-jobbágyok bebörtönzését (in carcerem) tilalmazta.31 Arról hallgat 
a szöveg, hogy a bebörtönzés itt büntetést vagy vizsgálati fogságot jelent-e. A különb
ség persze közel sem olyan lényeges, mint napjainkban. Említettük már, hogy a feuda
lizmusban általában, de különösen a Dózsa-féle mozgalmat követő években, évtizedek
ben, a török elleni háborúk zűrzavarában, a három részre szakadás traumájának sűrűjé
ben egyáltalán nem volt szükség processus lefolytatására ahhoz, hogy valakit büntetés
ként tömlőébe csukassanak. A röghöz kötött, az 1514-es megtorló törvények hatálya 
alatt álló jobbágyságra pedig még fokozottabban áll a megállapítás. Az ítélkezési gya
korlatban nem ritkák az olyan esetek, mikor a több éve börtönben sínylődő rab előze
tes fogva tartását „beszámítva” az ítélet után nyomban szabadon engedik, letöltöttnek 
tekintve büntetésété.32

A börtönt használták zsarolásra is: mint azt Miksa dekrétuma tanúsítja, aki eltiltotta 
a véghelyek kapitányait attól az elterjedt szokástól, hogy „valamely keresett ürügy 
alatt a szegény jobbágyoknak az elfogását, fogságba vagy tömlőébe vetését „pénz, ter
mények kicsikarására használják”. A tömlőének itt semmi büntető jellege nincs, ám leg
alább annyit bizonyít e passzus, hogy a véghelyek, várak tömlöcökkel rendelkeztek.33

A tudományos tévhitek terjedésére kiváló példa az 1723 :12. törvénycikk esete. 
Szinte kötelezően citált megállapításként került be büntetésvégrehajtás-történeti szak- 
irodalomba, hogy , határozott tartamú szabadságvesztést először III. Károly alatt az 
1723: XlI.tc. állapított meg”.34 Ez egy nemrégiben napvilágot látott műben már a kö
vetkezőképpen hangzott: .Magyarországon például az 1723. évi 12. te. volt az első, 
amely a hamis vád büntetésére szabadságvesztést írt elő”.35 Most azt nem is tekintve,, 
hogy a törvénycikk nem a hamis vádról, hanem a harmad- és negyediziglen elkövetett 
vérfertőzés büntetéséről rendelkezett, az állításnak a szabadságvesztésre vonatkozó 
megállapítása téves. Egyrészt, mert a nevezett artikulus vonatkozásában talán a határo
zott tartamú (2 illetve 3 esztendőről szóló a törvényszöveg) szabadságvesztésre lenne 
igaz, különösen a szerző egy másik megállapításával összhangban:, .korábban ez a bün
tetési nem jogrendszerünkben ismeretlen volt-36

Ez a nézet sem a dekrétumok tükrében, sem a gyakorlat ismeretében nem állja meg 
a helyét: a középkor évszázadaiban még a legfelsőbb jogalkotói szinten is megjelent 
a börtön, mint büntetés.

Másrészt ingatag a tézis a határozott tartamú szabadságvesztésre nézve is: jogrend
szerünkben igenis jelen volt a meghatározott időre történő elítélés, amit Bónis 
György37, Király János38 és Varga Endre39 szerintünk meggyőzően bizonyított.

2.2. A dekrétumoknál is nagyobb hatással volt a jogalkalmazásra a törvénnyé sosem 
vált, ámde a bírói gyakorlatba beépülő Hármaskönyv, „a nemesség bibliája”. Werbőczi 
István szokásjogi gyűjteménye elenyésző számú rendelkezésben ugyan, de megemléke
zett a tömlöcről, fogságról. Tudjuk, a Tripartitum szerzőjét két fő törekvés motiválta

8



munkájában: a jogösszefoglalás és a modernizáció; a rendteremtés a feudális jog kusza 
világában és a korszerűen kimunkált jogtudományi fogalmak meghonosítása. Tükröző
dik tehát művében a kor judikatúrája, de jellemzi Werbőczi didaktikus-elméleti felfogá
sa is. Tartogathat tehát számunkra tanulságokat a Hármaskönyv vonatkozó szabályai
nak áttekintése: rendelkezéseit tényként is, törekvésként is értékelhetjük.

Werbőczi szövegezésében captivatio néven foglalta össze a fogság legkülönbözőbb 
fajait az ellenség kezébe kerüléstől40 az eljárási fogságon át41 a büntetésként foganato
sított tömlőéig42

A Tripartitum III. részének 28. címe ekképpen rendezte a károkozó (adós) és sér
tett (hitelező) viszonyát, amennyiben a tartozás (károkozás) bíróilag megállapított, de 
az adós (elkövető) nem hajlandó vagy nem tud fizetni: „... akkor a földesúr köteles az 
eképpen elmarasztalt parasztot fogva ellenfelének kezébe adni és kiszolgáltatni, kit is 
az ellenfél vagy felperes tizenöt napon át (ha az elmarasztalt azalatt vele ki nem egye
zik) saját börtönében tarthat; testén azonban díjának büntetése alatt semmi sérelmet 
nem tehet hanem tartozik őt ezalatt kenyérrel és vízzel ellátni. És ha a paraszt azon 
idő alatt magát az ilyen fogságból nem is szabadítja ki, az ellenfél őt mégsem vetheti 
szolgaságba, hanem eskü alatt tett fogadására (hogy mindaddig, míg adósságát le nem 
rója, mindannak, a mit munkával vagy koldulással szerezhet, harmadrészt hetenkint 
ellenfelének hűségesen kiszolgáltatja) szabadon bocsátani tartozik. Ki ha erre meg
esküdni vonakodnék, vagy talán szabadságának visszanyerése után ellenfelét megcsal
ná: akkor az ellenfélnek teljes hatalmában áll ezt a parasztot mindenütt, a hol csak te
heti, újból letartóztatni és bebörtönözni és mindaddig amíg...eleget nem tesz, szolga
ságra vetheti...” Figyelemre méltó a rendelkezés 3. §-a, amely e végrehajtási intézke
dést kiterjesztette a nemesi származásúakra is!

A citált szövegben szemléletesen mutatkozik meg a jogintézményeknek a korra oly 
jellemző differenciálatlansága és keveredése. Vagyonjogi kérdések (adósság, kár) keve
rednek büntető anyagi jogiakkal (pl. esküszegés következménye). A magánjogi 
érdekű proceszuális szabályok (szerződésszegés következményei) büntető eljárásjogi 
jellegű szakaszokkal (bebörtönzés mint biztonsági őrzés). Nem is kíséreljük meg a töm
lőé funkcióinak elválasztását. Megelégedhetünk annyival is, hogy rögzíthetjük: a töm
lőé a korabeli jogrend intézményes eleme volt. Nézetünk szerint az idézet elsősorban 
őrizetről szól, fogságról, mely biztosítja a teljesítést (ha kártételről, adósságról van szó) 
vagy a díj megfizetését (ha büntetőügybeni marasztalásról).43 Ily módon az említett 
fogság végrehajtási jellegű, célja nem a szabadságvesztés, mint büntetés realizálása, ha
bár személy elleni szankcióról van szó. Ezt fejezi ki a latin szöveg is, amikor a fog
ságra a „captivatio” s a „detentio” szavakat alkalmazza. Kivéve azt a fordulatot, ami
kor kifejezetten börtönről mint olyan helyről szól, ahová az őrizetbe vetteket bezárják. 
Az „in carceribus” szóhasználat az épület vagy helyiség megjelölésére szolgált. A carcer 
tehát nem a sajátos szabadságelvonás mint anyagi jogi, hanem végrehajtási intézmény: 
a börtön mint funkcionáló egység létezik. Sőt, a szövegben a tömlöcviszonyokra is ta
lálunk előírásokat: a foglyot legalább kenyérrel és vízzel élelmezni kell, továbbá a testi 
bántalmazás , díjának büntetése alatt” tilos.

Magáról az építményről nem derül ki semmi, de hát ez így rendjénvaló: az egyszerű 
paraszti ház szobájától vagy melléképületétől az uradalmi építményeken keresztül 
várak tornyáig és kastélyok pincéjéig széles a skála, amely a „saját börtön” kategóriáját
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kimeríti. Okkal tételezhető föl (mint alább, a gyakorlat áttekintésénél látni fogjuk), 
hogy míg a várak, kastélyok, uradalmi központok állandó tömlöccel rendelkeztek ad
dig a paraszti végrehajtás alkalmi helyiségek igénybevételére szorítkozott. (Esetleg fa
lun is lehetett ilyen célra használt épület, talán a „bíró házánál” , ahol a leggyakrabban 
a kaloda is fellelhető volt.)

Ugyancsak végrehajtási jellegű fogság, de már egyértelműen a büntetésvégrehajtást 
szolgáló, a főbenjáró ítéletben elmarasztaltak őrizetbe vétele azon célból, „hogy a tör
vény szerint rendelt büntetés vgérehajtása végett bírói kézbe" adják.44

Egyik másik helyen45 Werbőczy ismét említette a tömlöc intézményét. Azokról az 
esetekről írt, amelyekben az apa a fiát jószágmegosztásra kényszerítheti „... ha a fog
ságba esett apát az ellenség kezéből vagy a tömlöcből, midőn azt tehetné, ki nem vált
ja, sem ki nem szbadítja, vagy érette kezességet vállalni vonakodik” , a megosztásnak 
helye van. A fogság szót tág értelemben itt is „captivatióval” jelöli, amibe azonban 
a tömlőében létet is beleérti.

A fogalmazásból kitűnik: különbséget tett az ellenség kezébe esés mint fogság 
(amely természetesen jelenthet akár börtönbe zárást is) és a tömlöcbe csukás között. 
A szöveg második fordulata is ezt támasztja alá: a gyermek köteles szülőatyját kiválta
ni, kiszabadítani vagy érte kezességet vállalni. Ez utóbbi nyilván nem vonatkozhat az 
ellenséggel folytatott tárgyalásokra, a kaució a végrehajtási eljárás egyik jellemző ele
me volt a feudális perjogban. (De az sem valószínű, hogy a török a gyermek kezességi 
ígéretére -  ami nem azonos a túszszedéssel -  elengedte volna atyját.)

A Tópartitumban olvasottakból kirajzolódik a végrehajtói minőség köre. Az esetek 
egy (kisebb) részében a börtön foganatosítását a sértett (hitelező, károsult) gondjaira 
bízták, ilyenkor ő gondoskodott „saját börtönről”. Máskor a bíró kapta meg a jogot, 
hogy az elmarasztaltat „legott és nyomban fogságba teheti és (a mondott rend szerint) 
őrizet alatt tartatja és büntetheti, nemesi szabadsága ellent nem állván”46 Természe
tesnek tűnik, hogy e célból a folyamatosan funkcionáló bírói apparátus kialakította 
.hivatalos” tömlöceit.

2.3 A szabadságvesztés-büntetés a vármegyei és városi statútumokban. Kolozs me
gye 1741. június 3-i gyűlésében unanimi voto J. Cottus concludáltatott.Az nemes já
rásban ha comperiáltatnak, hogy az forspontos falusi emberek Marhájokat eladják, 
és azok helyében más vonó marhákat nem szereznek, V. liszt atyánkifiai azokat 
comperta rei veritate megtömlöcöztessék.47 Ez a rendelkezés korántsem egyedül
álló: a törvényhatóságok a 17-18. században sorra alkották statútumaikat, amelyek
ben büntető szankcióként a szabadságvesztés szerepelt. Különösebb válogatás nélkül 
felsorolunk néhányat: Abaúj vármegye 1612-ben48 Torna vármegye 1656-ban49 
Kraszna 1723-ban50 Liptó 1730-ban5* Szepes vármegye 1747-ben52 Pozsony vár
megye 1762-ben53 Turóc 1795-ben54 és Bereg vármegye 1797-ben55. Ezek csupán 
példák, a fölsorolást bekezdéseken keresztül folytathatnánk.

Sopron városa több ízben alkotott szabályrendeletet a börtönökről. Már 1446- 
ban határozott a magisztrátus, hogy a kisebb ügyekben letartóztatott polgárát a 
közönséges bűnelkövetőktől elkülönítve kell bebörtönözni: az őrszoba, a torony he
lyett a városházán kell az elzárást foganatosítani.58 A XV. századi soproni végrehaj
tásban tehát már elkülönült a később egyre határozottabban kettéváló árestum és
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tömlöc kategória. Az árestum a „polgári ügyek” , a vagyoni viták, kártételek és adós
sági kérdések, kisebb bűncselekmények, becsületcsorbító sértések során letartóztatot
tak, illetőleg a tekintélyes polgárok, a város vezetői, a magisztrátus tagjai, céhmeste
rek elzárására szolgált, míg a súlyos bűntettek elkövetői sokkal rosszabb fogva tar
tási körülmények közé, tömlöcbe kerültek. Az áristomot többnyire a városházán 
vagy a városi őrség parancsnokának szálláshelyén rendezték be, míg a tömlöc pincében, 
vár-, illetve várostoronyban, városfalban, netán a hóhér házánál volt. Hogy e rendszer 
utóbb is fennmaradt — bizonyítják a város későbbi statútumai 1546-ból57 6s 1620- 
ból58

Kassán a 17. század elején tettek lépéseket a tömlöc leválasztására. 1621-ben 
„... a fog- vagy börtönház felől végezte az nemes község, hogy az halálra való fog
lyok felől az n.tanács másképpen provideáljon, hogy mikor valamely Burgleiter atyánk
fia oda vitetik, együtt azokkal ne legyen.5? 1646-ban már a konkrét megoldásról 
döntenek: „Az bertenházban lévő felház megépíttessék a tavali articulusok continen- 
tiája szerint,... hogy minden aprólékos vétekért concivis atyánkfiái vasban ne veret- 
tessenek és a malefactorok között ne tartassanak concivis atyánkfiái kicsiny véte
kért.”60 1698-ra a börtönt már három részre osztották: nemcsak a közönséges gonosz
tevőket választották el a ,.kisebb vétkek” elkövetőitől, hanem ez utóbbit is kettébon
tották, s külön helyezték el a városi polgárokat, s külön a városban élő vagy cselek
ményüket ott elkövető de még polgárjogot nem nyert személyeket.61

3. A  börtön a gyakorlatban

Eger városában is a börtön két típusát különböztették meg. Tömlöcbe a bűncselek
ményért letartóztatott gyanúsítottak vagy elítéltek kerülhettek; lopók, verekedők, 
garázdák, patvarkodók. A purger-áristomoX nem tekintették annyira megalázónak, 
mint a tömlöcöt: elsősorban a céhbelieket büntették vele.62

A tömlöc és az árestum közötti különbséget nem annyira a börtönfunkciók elkü
lönülésében (vizsgálat — büntetés) kell keresni, hanem a bekerültek személyében, stá
tusában, esetleg a cselekmények súlyában. Erre a Pest-Budai bírói gyakorlat elemzése 
alapján Bónis György is rámutatott: „A tömlöc és áristom a bűncselekményhez mér
ten egyaránt szolgálhatott a vizsgálati fogságra és a büntetés végrehajtására”63

A megyei gyakorlatot vizsgálva, rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy a carcer és az 
árestum közti differenciálás a vármegyei, úriszéki bírói gyakorlatban nem vagy csak 
alig jelent meg. A tömlöc középkori kategóriáját ismerő rendi jog a bebörtönzést nem 
tartotta méltónak a nemes emberhez; egészen a 18-19. század fordulójáig nemességre 
megbecstelenítőnek tekintve, nem alkalmazták, csak a legszélsőségesebb esetekben. 
A közrendűek (jobbágyok, zsellérek, munkások, csavargók) között pedig nem volt 
lényeges különbség. Egyöntetűen tömlöcbe kerültek. A vármegyei, úriszéki (rendi) 
jogban nem volt szükség a szabadságvesztés-büntetés kevésbé infámis, „előkelő” vég
rehatási módozatára. A városokban az árestum többnyire a patríciusok személyére 
tekintettel kialakuló fogságnem volt -  a vármegyében, az uriszéken erre nem tartot
tak igényt. A 18-19. századi úriszéki perekről publikált kiváló monográfiájában Kállay 
István is arra mutatott rá, hogy az úriszéki processzuális gyakorlat nem támasztja alá
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az árestum és carcer elkülönítését. A terminológiában nem tettek különbséget; bör
tön gyanánt hol „tömlöcre” , hol „fogságra” szólt az ítélet.64

Maga a börtön elnevezés jogi és köznyelvi terminológiánkban csupán a 17. század
ra bukkant fel. Valójában a börtön vagy berten nem az épületet, hanem a hóhért, a ba
kót jelentette.65 Czuczor Gergely és Fogarasi János azon a nézeten voltak, hogy a bör
tön a kikiáltó, hirdető egykori elnevezéséből nyerte (bordó, bördő), s az összekötő ka
pocs az ítéletvégrehajtó volt. A hóhérnak kellett tudniillik a különböző hirdetménye
ket dobszó mellett kihirdetnie (köztük természetesen az ítéleteket). így kapcsolódha
to tt egybe a hóhér és a kikiáltó személye, amely az elnevezés átszállását is eredmé
nyezte.66 Az is logikusnak tűnik, hogy a börtön elnevezés lassan átszállt a bakó házára 
is, amely egyben a torturáztatások színhelye is volt. Itt tartották fogva a vád alá vont 
gyanúsítottakat, itt őrizték a gonosztevőket. Az ő feladata volt a letartóztatást intézni, 
s az őrzésről is gondoskodni. (Különösen később, amikor a hatóságok hivatalos épüle
tének pincéjébe költöztették át a börtönt.)

Korábbi magyar neve tömlöc, tömlöcz volt, amely Vájná Károly okfejtése szerint a 
szlovák temnyica (= sötét, elsötétített, megvakított) szóból származhat.67 Kovács Fe
renc is azt bizonyította, hogy a 15 századot megelőző jogi terminológiánkban a töm
löc volt elterjedt megnevezése a börtönnek.68 Latin szövegekben pedig a carcer (= bör
tön, tömlöc) és az arrestum (= fogság, áristom) szavakat használták. A tömlöc szó 
egyébként már a Halotti Beszéd egyik mondatában is fölbukkant. „Szerelmes baráta
im! Imádjunk e szegény ember leikéért, akit úr e napon a hamis világ tömlöcéből men
te!”69

Mivel a szabadságvesztés lényege a bezárás volt, s a funkciók, mint fentebb már 
mondtuk, nem különültek el egymástól, a szavak használói sem tettek különbséget 
börtön, tömlöcöztetés, fogság, carcer, arraestum, elzárás között.70

Ha az eddigiekben idézett dátumokat sorravesszük, feltűnő, hogy a dekrétumokon 
kívül inkább csak a 15. század környékén jelennek meg, s majd csak a 17-18. század 
fordulójától sűrűsödnek meg a börtönbüntetéssel számoló jogszabályi rendelkezések. 
Ez a fejlődés valóban jellemzi a börtön elterjedésének-megjelenésének szakaszait; nem 
jelenti azonban azt, hogy a Mohácsi vészt megelőző Magyarországon a jog és a gyakor
lat ne ismerte volna a tömlöc intézményét. „A bebörtönzés, amelyet napjainkban a leg
gyakrabban alkalmaznak, a középkori magyar büntetőjogban a legritkábban alkalma
zott büntetés.” — állapította meg Timon Ákos.71 Ezt állította Hajnik Imre,72 megerő
sítette Hegedűs Géza73 és Szoika Kamill is.74 Jelenlétéről persze nem csak a joghistó- 
rikusok tanúskodnak, a bizonyítékok sorában áll néhány okirat is.75

Megemlékezik a tömlőéről a Váradi Regestrum* egyik feljegyzése is. E szerint „a 
balajti, finkei, mucsonyi és császtai várnépek hadakozó fegyverviselők és nem börtön
őrök. Pétör a borsodi várnak jobbágya pörbe fogta azon várnak népeit... mondván, 
hogy az ő hivataljok lenne a börtönőrzés.” (carceres custodere...) „Ezek ellenben azt 
állították, hogy igen is fegyverviselői a várnak, nem pedig rabtartók” (...non ad car- 
cerem custodiendum).76 Kandra Kabos szerint ez az egyetlen bizonyíték arra, hogy a 
börtönőrzés e korban a fegyveresek alsóbb rétegének feladata volt.77 Számunkra pedig

*A váradi káptalan előtt lezajlott istenítéletek („tüzesvas-próbák”) lajstroma és leírása az 1208— 
1235 közötti évekből való.
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azt jelenti, hogy a 13. század várában (vármegyéjében) funkcionáló börtön létezik. 
Egyébként ezt támasztotta alá Győrffy György is, aki leszögezte: első váraink szerves 
része és tartozéka volt a tömlöc.73

„László király pedig rajtakapta a gonoszságon Salamont, elfogta és Visegrádon bör
tönbe vetette. Bakony fia Bodos együtt volt a börtönben Salamonnal. László ezt nem 
félelemből cselekedte, hanem azért, mert királyi atyjafia folyvást fenyegetőzött, hogy 
gonoszabbat cselekszik az előbbieknél — csillapítani akarta hát kissé dühöngését.”79 
A Képes Krónika András fia Salamon bebörtönzését írta le. Ismeretes, hogy az 1082. 
évi letartóztatás után a király rokona nem a ma is álló, alsóvárbéli úgynevezett Sala- 
mon-toronyba került, hanem az ugyanitt lévő egykori római castrum egyik tornyában 
raboskodott. A korabeli tömlöcök zöme várak részeként működött. Hazánkban a 12- 
14. században gombamód szaporodtak a megvagyonosodott családok által épített várak, 
lakótornyok.80 E tornyok később nagyobb várak magját alkották, s a famíliák e tor
nyokban alakították ki börtöneiket is.81

Visegrádnak több nevezetes foglya is akadt. Itt halt sebeibe fogsága alatt a Garaiak- 
kal dacoló Durazzoi Kis Károly.82 Kevesen tudják, hogy Zsigmond magyar királyt 
1401. április 28-i, budai letartóztatása után ugyancsak visegrád várába szállították. Az 
már inkább ismeretes, hogy ezt követően Garai Miklós indítványára új helyre költöz
tették: öt hónapig Siklós vára lett börtöne. (Igaz, nem az a kéthajós palotaterem alatt 
épült tömlöc és kínzókamra, amelyet a látogató, ha Siklóson jár, még ma is megte
kinthet.83)

Luxemburgi Zsigmond nevéhez fűződik a budai vár jelentős építkezési hulláma is. 
A fejlesztések részét képezte a vár nyugati oldalán emelt, négy-öt emeletes, eredetileg 
minden bizonnyal lakótoronynak szánt Csonkatorony is, amely később tömlőéként 
funkcionált.84 Itt tartotta fogva 1465-ben a király huszita rabjait, de e toronyba zár
ták Mátyás sógorát, Podjebrád Viktorint is. A török korban nem változott a feladata: 
keresztény rabok várták falai között kiváltásukat vagy elszállításukat. 1661-ben 235 
magyar raboskodott a várban.85

A várbörtönök szálát lehet továbbvezetni a három részre szakadást követő időkbe 
Báthory Erzsébet ügyével. Mint ismeretes, a hírhedt várúrnőt végül csejtei várában tar
tották élete végéig fogságban, eljárási szempontból nem, tartalmilag azonban büntetés
ként.86

A városi joggyakorlatban a mohácsi vészt megelőzőn élő büntetési nem a szabadság- 
vesztés. Ennek több oka volt. Nyilvánvaló, hogy a városi jellegű építkezés esetén sokkal 
kézenfekvőbb a börtönhelyiség kijelölése, mint akármely uradalomban. Azt is látni 
kell, hogy a szabadságvesztés-büntetést kezdetben főként tekintélyesebb, de minden
képpen polgárjoggal biró polgárok számára szabták. Akármily kegyetlen volt is az ide
gen jogból ideszakadt városi büntetőjog, a magisztrátusnak nem lehetett célja polgárai
nak kiirtása, megnyomorítása. Érthető, hogy a testcsonkító, megbélyegző ítéletek na
gyobb hányadát a kiutasítás, kicsapás, kiverés büntetése kísérte. A súlyosabb testi bün
tetéseket a nem polgárok, az idegenek és a szegényebb rétegek ellen alkalmazták. 
Ugyanakkor messze nem volt olyan távolság a városi szegénynép és a patríciusok kö
zött, mint nemes és jobbágy kapcsolatában; a városi jog a polgárokra nézve egyenlete
sebb volt, ami megint csak valamiféle enyhébb büntetés irányába terelte a büntetőjo
got. Ráadásul a városi jogban nem is akadályozták olyan tilalmak a szabadságvesztés
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teijedését, mint a nemes letartóztatásának garanciális szabályokkal körbebástyázott 
akadályai. A városi börtön is az előzetes fogvatartás feladatából bontakozott ki: a töm
lőében tartózkodók nagyobb része kezdetben nem büntetésként ült, hanem eljárás 
vagy ítéletvégrehajtás előtt álló gonosztevő volt. A polgárok, az előkelőbb patríciusok 
büntetése leggyakrabban pénzbüntetés, megszégyenítés enyhébb formái (pl. megköve
tés) és a szabadságvesztés egy változata (árestum) voltak.

A városi börtönök ellenőrzése és a rabok elítélése (csak praktikus okokból is: élel
mezés, őrzési költségek) gyorsabb és lelkiismeretesebb volt a vármegyei, úriszéki 
tömlöcökben akár esztendőig senyvedő gyanúsítottak ügyeihez képest. A városi töm
lőében nem tartották hosszú ideig a rabokat. A börtönbüntetés ideje néhány napra, hó
napra. esetleg fél esztendőre terjedt. A gyakorlat úgy hozta, hogy a hosszabb időtar
tamra marasztaltakat a városi magisztrátus általában átadta az úriszéknek vagy a várme
gyének végrehajtásra. így például 1752-ben Eger ítélőszéke előtt felelt tetteiért S. Jut
ka. Ahogyan a jegyzőkönyvben feljegyezték: „sok féle lopásaiért eleibénk hivattatott 
és examináltatott: és mivel sok törvénytelen cselekedeti világosságra jöttek, represen- 
táltatott az M. Földes Uraságnak és annak Tömlöczébe úgy mint criminalista által adat- 
tatott”.87

Király János Pozsony város középkori jogáról írott monográfiájában több ítéletet is 
megidéz, mely a szabadságvesztésnek, mint büntetésnek gyakorlatát igazolja. így töb
bek között Zámbó Miklós tárnokmester verdiktjét a pozsonyi vice-várnagy és egy ne
mes, valamint az őket segítő szolganép ügyében. Nevezettek egy Katalin nevű leányzón 
erőszakot tettek. Egyéb cselekedeteiket is tekintve, a két tettest fővételre sententiáz- 
ták, a szolganépet pedig 18 napi börtönre ítélték. Nikel Pál porkoláb fogolyszöktetés- 
ben való közreműködés, nyilvános erkölcstelenség és a foglyok tettleges bántalmazása 
miatt 1430-ban ítéltetett börtönbüntetésre,88

Winkler Elemér 16. századi adatokkal szolgált Sopron büntető gyakorlatából a bör
tönbüntetésre. 1528-ból származik egy feljegyzés tolvaj halálbüntetésének kegyelem 
útján ftó'ríönbüntetésre történő átváltoztatásáról.89 1 553-ban (csakúgy, mint az 1593., 
és 1601. évi bírósági tárgyalásban) a hatóság megsértéséért szabadságvesztés-büntetést 
róttak ki.90 Egy 1573-as ítélet a 38 aranyat tolvajló leányt börtönbüntetésre kárhoz
tatta, s csak utóbb, teljes kártérítés és jótállás mellett helyezték szabadlábra.91 1597- 
ben varázslásért járt tömlöc.92 Kutatásai a későbbi századokra is igazolták a börtön 
működését.93

Dúl Lőrincz perében 1656-ban hoztak ítéletet a debreceni bírák. A törvényszék ha
tározata szerint „Zámbóné allegatiója szerint a tanúk világosítják, hogy tarka...-nak 
mondotta Dúl Lőrincz az Asszont. Dúl Lőrincz czéhbeli mesterember lévén, hogy sem 
ideje szerént való böcsületire, sem czéhbeli állapotjára nem vigyázott, nyelvét oly ékte
len szóra bocsátotta: 15 napig lakjék a két ajtajúban, ezután kövesse meg Zámbónét” . 
(A két ajtajú a börtön .kedélyes” városi elnevezése volt.)94 Mint fentebb már láttuk, 
Bónis György is bizonyította, hogy Pest és Buda hatóságai „kezdettől fogva” büntetés
ként is igénybe vették a tömlöcöt.9s

A legtöbb esetben előzetes fogságtól, biztonsági letartóztatásról tanúskodnak a jegy
zőkönyvek. Crobat István, akit lopásért tartóztattak le, 1570-ben, megintés után távo
zott a börtönből. De foganatosították az ítélethozatal előtti őrizetet káromkodásért, 
varázslásért (1591,1597,1601), becsületsértését (1584) vagy rágalmazésrt is (1592).96
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Végrehajtási fogságként jelentek meg a városi jogban az olyan esetek, amikor is el
ítélték az elkövetőt, becsületsértést róttak terhére s nyelwáltság fizetésére kötelezték. 
Mikor azonban az elmarasztalt nem tudott fizetni, „tegyék be addig fogságba, míg 
satisfaceál” -  szóltak bírái.97

A bírói gyakorlat áttekintésénél még egy kérdésről szólnunk kell: kik azok, akikre a 
börtönbüntetést kiszabták? A városi jogban láttuk: lényegében válogatás nélkül (legfel
jebb a tömlöc és árestum közötti minőségi különbségre tekintettel) alkalmazták a vá
roslakókra. A városon kívüli jogban azonban nem ilyen egyszerű a helyzet.

Saját kutatásai nyomán, valamint Bónis György, Eckhart Ferenc és Varga Endre 
eredményeire támaszkodva állapította meg Kállay István, hogy a poena temporalis in
tenzív térhódításának, áttörésének kezdete a XVII. század közepe tája.98 Varga Endre 
(ki hasonló következtetésre jutott: ő a 16-17. század fordulójára tette a változás ide
jét), a gazdasági viszonyok fejlődésével magyarázta a börtönbüntetés elterjedését. 
Feljebb már említettük, hogy a nem városi jogban a tömlöc általában a szegényebb 
néposztályok büntetése volt. A bebörtönzés azonban egyben munkaerejétől is meg
fosztotta a földesurat, aki ennélfogva kerülni igyekezett a törvénykezésben a carcert. 
A helyzet akkor változott meg, amikor a termelési technika fejlődése és a majorsági 
gazdálkodás előretörése arra indította a gazdálkodó nemeseket, hogy saját kezelésük
ben álló birtokaikat növelve csökkentsék a jobbágytelkek számát. A jobbágyok egy ré
sze „feleslegessé” vált -  egyszeriben megteltek a tömlöcök; a bírót immáron semmifé
le megfontolás nem tartotta vissza a börtönbüntetés kiszabásától.99

A 16-17. századi úriszéki peranyagban, ha nem is nagy gyakorisággal, de már elő
fordultak carcerre szóló ítéletek. 1582-ben a szalónaki uradalom úriszéke elítélt egy 
horvát kóborlót, aki több pincét föltört. „Ilyen törvénye lett: hogy az Ur ő  Nagysága 
fogsággal büntesse mind addiglan, míg ő  Nagysága akarja, vagy három vagy négy esz
tendeig..." 1648-as keltezésű az az ítéletlevél, amelyik a földesúr kastélyából méhka
sokat tolvajló jobbágyot bűnösnek találta. „ ... ezen dominus fogságában esztendeig vi
selje a vasat, az alatt négy pénteken megpálcáztassék”. 1653-ban „egy esztendeig való 
rabságra sentenziáztatnak” azok a jobbágyok, akik izgattak a földesúr ellen. Évre rá a 
Pannonhalmi úriszék ítélte „mostan két esztendeig való vasra” az ékieket és szentmár- 
toniakat fosztogató Gyarmathy Györgyöt.100 A perek vádlottal leginkább jobbágyok 
voltak, de már Varga Endre figyelmezetett arra, hogy bár a nemességnek nem volt ked
velt büntetési neme a tömlöc, alkalmanként előfordultak carcerre történő elítélteté- 
sek.101 Hajdú Lajos a XVIII. század végi rabtabellákat ismertette. Ezekből kiderült, 
hogy ekkor már számos nemest marasztaltak börtönre, részben kegyelmi büntetésként, 
részben a nemesekre ki nem szabható testi büntetés helyettesítőjeként.102

A korabeli feljegyzésekből, jegyzőkönyvekből, periratokból és jelentésekből tehát 
kiderült, hogy nemes és nemtelen egyaránt bűnhődött börtönbüntetéssel. Ehhez még 
hozzáfűzhetjük azt is, hogy szinte minden cselekményre szabtak ki szabadságvesztés
büntetést, ami logikusan következett helyettesítő funkciójából is.
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4. Töm löcviszonyok

Úgy érezzük, a fentebbiekben bizonyítottuk, hogy a szabadságvesztés mint büntetés, a 
feudalizmus évszázadaiban — ha nem is általános, de mindenképpen jelen lévő szank
ciónem, mely a 17-18. században általánosan elterjedné vált. Ezek után feladatunk a 
börtönbüntetés végrehajtásának, a tömlöcviszonyoknak áttekintése.

Alábbiakban tehát meg szeretnénk ismertetni az olvasóval a feudális kor börtönei
ben uralkodó körülményeket. Főként arról próbálunk képet alkotni, hogy hol, milyen 
épületekben voltak ezek a börtönök, milyen volt a rabok elhelyezése, esetleg elkülöní
tése, létezett-e tömlöc- és tömlöcbüntetés között valamiféle differenciálás, kik viselték 
a rabtartás költségeit, s mindezeket tekintetbe véve a kortársak hol helyezték el a bün
tetési rendszerben a szabadságvesztés-büntetést, milyen „súlyt” tulajdonítottak neki. 
Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy ennyi kérdésre megfelelni e terjedelem
ben szükségképpen csak vázlatosan lehet. E helyütt nem is a tudományos bizonyítás a 
célunk (bár erre is sort kerítünk), hanem valamiféle több oldalú áttekintés lehetőségét 
biztosítani az olvasónak a feudális tömlöc viszonyairól.

A börtönökről szóló első információk mind a varadat jelölték meg mint a végrehaj
tás helyét. A már idézett visegrádi, siklósi eseteken túl is, szinte valamennyi várunkról 
bizonyosan tudjuk, hogy tömlöcökkel rendelkeztek. Ezeket az erősség legkülönfélébb 
pontjain helyezték el; leggyakrabban pincében, őrtoronyban, várfalban, de előfordult, 
hogy a várárokban vagy egyéb különleges helyen. (Beckó várának „tömlöce” pl. egy 
sziklafennsík volt, amelyen az időjárás kénye-kedvének kitett rab útja nyitva állott a 
szabadulásra: csak le kellett vetnie magát a mélységbe.)103 Boldogkő várának börtöne 
egy téglafallal bélelt, 5-6 méter mélységű verem volt a déli torony előtt, melybe nem 
lépcső vezetett le, hanem kötélen engedték le a foglyokat. Nemigen kellett tartani a 
közel hat méteres fal megmászásától és szökéstől.104 Ónod várában a tömlöcök a falon 
belül helyezkedtek el, külön épületrészként, a fegyverműhely- és raktár, az őrszoba, az 
istállók és egyéb gazdasági épületek mellett.105

A törvényhatóságok a szabadságvesztés-büntetés sűrűsödésével fölbukkanó tömlöc- 
férőhely iránti nagyobb szükséget is a várak fokozott igénybevételével próbálták enyhí
teni. Erdélyben egyenesen az országgyűlés határozott arról, hogy „Latrok, gonosz té
vők, az tiszteknek tömlöczök nem lévén, az fiscus közelb való váraiban vitesse
nek ...”.106 Vagyis a kincstár várai mindenütt rendelkeztek a rabok befogadására alkal
mas tömlöccel. Ám az is kiolvasható a szövegből, hogy a helyi hatóságok egy részének 
is volt már saját börtöne. Másutt arról rendelkeztek az erdélyi rendek, hogy „ ...az  
mely várokban vagy penég egyéb erősségekben valamely rabot, gonosztévőt, az kiket 
az nemes emberek vagy az vármegye ad bé, és az tisztek fizetésért vagy egyébképen el
bocsátják szándékkal, végeztük, hogy az olyan tisztek, jó okát nem adhatván dolgok
nak, az előbbeni articulusok szerént 500 forinton convincáltassanak eo facto”.107 Fi
gyelemre méltó az a szövegrész, mely bizonyítja, hogy nemcsak a vármegyei hatóság, 
hanem „magánosok” is küldhették rabot a kincstár váraiba, azok befogadják a foglyo
kat.

Máshol, ha hiányzott a központi végzés, maguk a törvényhatóságok jelöltek ki terü
letükön fekvő várakat állandó tömlöc gyanánt. Heves-Külső-Szolnok megye statútuma 
például így intézkedett: „Malefactorum intertentionis locus carcer acris Gács denomi-
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natúr” 108 Torna megye 1656-ban Szádvárt és Torna várát jelölte ki a börtönre ítélt 
vagy ítéletükre váró gonosztevők befogadására.109

Az erősségeket később is alkalmasnak találták börtönfeladatok ellátására. A vártöm- 
löcök emlékét őrizte meg Nagyvázsony, amely a Rákóczi-szabadságharc után elvesztet
te katonai jelentőségét, s ezért börtönnek rendezték be. A tömlőé 1756-ig működött, 
míg egy pálinkaégető bérbe nem vette.110

Építészetileg a városokon kívül a várak voltak (különösen a középkorban) a legal
kalmasabbak a börtönök befogadására, de mint láttuk, ilyen irányú hasznosításuk a 
19. századig fennmaradt, az 1849 utáni Habsburg-kormányzat első börtönügyi intézke
dései Magyarországon egész várakat alakított át ilyen célra (Munkács, Szamosújvár 
stb.).111 Éppen a várak ilyen nagyarányú felhasználása amitt nem érthetünk egyet Pál 
Lászlóval, ki a várbörtönt, várfogságot mintegy a feudális tömlöcök egyik típusának te
kinti.112 Egy ideig a börtönügyi irodalomban valóban élt az ilyen tipizálás igénye, ez 
azonban a 18-19. század jogalkotási törekvéseire és börtönügyi gyakorlatára vezethető 
vissza, amikor is várfogság alatt egy speciális, politikai tartalmú, államellenes cselek
ményért kiszabandó (vagy ítélet nélkül foganatosított) válfaját értették a szabadság
vesztés-büntetésnek. Ezt tehát nem végrehajtási, hanem anyagi jogi fogalom volt.

Természetesen nemcsak várak, hanem egyéb célú épületek is alkalmasak voltak töm- 
löcöztetésre, csak a megfelelő őrzésről kellett gondoskodni például Pólyák Péter vár
nagy feladatkörébe tartozott, hogy „ezen losi castelybeli rabságban” őrizze a foglyo
kat.113 Nem kellett tehát erődítmény, elegendőnek mutatkozott a földesúri kastély 
vagy az uradalmi épületek valamelyike. A 18. századra már a legnagyobb uradalmak 
saját börtönnel rendelkeztek. Ha ez nem volt elegendő vagy az uradalomnak nem volt 
tömlöce, a megyei tömlőébe küldték elítéltjeiket. Előfordult, hogy költségkímélés cél
jából az uradalom és a vármegye közös börtönt tartottak fönn (mint a Károlyiak ka
posvári uradalma Somogy vármegyével).114 Ekkor már fennállt néhány országos inté
zet is, melyekről alább még szólunk.

A falvakban jobb híján a bíró házánál tartották fogva a letartóztatottakat. Erre okot 
adott az is, hogy a kaloda a bíró háza előtt, a bíró házánál állt, s mivel a falusi appará
tus nem rendelkezett tömlöccel, tömlöctartóval, kézenfekvő volt a kaloda igénybevé
tele a carcer helyettesítésére. (1691-ben az ökörtolvaj Fekete Jánost „a magistratus Vi- 
czán, melyis Sopronj var megyeben vagyon az 1-t megfogatvan, az ott való biro haza
hoz vitette es kalodaba tetette”.113 A városokban az áristom és a tömlöc megkülön
böztetésének megfelelően a végrehajtást is külön foganatosították. Budán és Pesten a 
fogságot a Burgerstubeban, a polgárszobában kellett letölteni, a Stattwachmeister, a 
csendbiztos felügyelete mellett. A carcer a törvényszolga (Scherge) igazgatása alatt ál
lott, a városháza pincéjében „lakat alatt”. (A törvényszolga szállása tudniillik a Rat- 
hausban volt.) Pesten 1699-ben téglaboltozatos pince építését határozták el, fölötte 
két szobával (tehát a carcer és az árestum összevont épületeként). Ami igazán figyelem
re méltó esemény: ez az építmény már kifejezetten börtön céljaira épült! Pestről szár
mazó adat: közvetlenül a török kivonulása után a kínzókamrát vették igénybe tömlö- 
cöztetésre. A Tortur cammer ilyen használata könnyen magyarázható a kínzásokat s a 
carcer őrizetét egyaránt ellátó törvényszolga személyének azonosságával.116

Ezeken kívül a legkülönfélébb helyeken találhatunk „börtönöket”. A lózsi urada
lom úriszékének egyik tárgyalási jegyzőkönyvében olvasható: a földesasszony (domina)
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Fellaitor Janczi neuö szolgaiatth gonosz chelekedetiertth megh fogatotth volna, es 
az kapu felen való szobába lanczra tette volna”.117 Ez esetben a börtön a földesúr kú
riájának egyik helyisége, a kapu melletti szoba. Nyilván érezhették, hogy nem feltétle
nül biztonságos az egyéb célra használatos szoba, s ezért verték vasra a lator Fellaitor 
Jancsit.

A budai várban mindmáig állnak a Hunyadi-ifjakat, a párt főembereit és Vitéz Já
nost őrző termek, az István-toronytól nyugatra emelt, s a királyi kincstárat, valamint 
levéltárat magába fogadó Támokházbzn. A foglyokat a ház alagsori helyiségeiben tar
tották fogva.

S folytathatnánk tovább a sort, ezer és ezer példával támasztva alá a gyakorlat sok
színűségét. Ehelyett térjünk át inkább a rabok elhelyezésének körülményeire.

A börtönviszonyok erősen különböztek aszerint, hogy a büntetés árestumra vagy 
börtönre szólt-e, hogy előkelőt vagy közrendűt tartóztattak-e le, vagy gonosztettért 
vagy enyhe vétekért, netán politikai bűncselekményért került fogságba az illető. Vizs
gálódásunk köréből célszerű eleve kizárni az uralkodó osztály tagjainak, a királyok
nak, főembereknek bebörtönzését, ami tulajdonképpen valamiféle szobafogságnak fog
ható föl. Ahol az árestum és a carcer megkülönböztetése egyáltalán fennállt, az áres- 
tum elsősorban a fogva tartás tényével büntetett. A carcer egyben súlyos testi büntetés 
is volt. Következett ez a tömlöcök elhelyezési viszonyaiból, a pincékből, vártornyok
ból, föld alatti lukakból, ahol a rabokat elhelyezték.

De azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a kortársak szemében a puszta sza
badságvesztés nem jelenthetett valódi büntetést. Szinte közhely a büntetésvégrehajtási 
irodalomban, hogy adott korban, adott társadalomban csak olyan büntetések épülhet
nek be a büntetőjog eszköztárába, és büntetésvégrehajtásának minősége is csak olyan 
lehet, amely igazodik a gazdasági fejlettséghez, a társadalmi értékek hierarchiájához, a 
közfelfogás és a közerkölcs állapotához. Ezek határozzák meg azon értékeket, amelyek 
elvonásával, „megsértésével” (mint a szabadság, a vagyon, a becsület, az egészség stb.) 
az állam egyáltalán büntetni képes. Minél szélesebb a korlátozható vagy elvonható érté
kek köre, annál árnyaltabbá válhat a büntetési rendszer, annál hatékonyabbá a bünte
tésvégrehajtás.

A feudális korszakban, amikor a társadalom jelentős része inszakasztó munkával is 
csak a létminimumon él, amikor kétes a személyes szabadság terjedelme, s még a lakó
helyváltoztatást is a vármegyei hatóságok döntéséhez kötik, semmiképpen sem tekint
hető súlyos büntetésnek a puszta bezárás, az egyszerű bebörtönzés, amelyben az elítélt 
munka nélkül is (vagy nem súlyosabb munkával) hozzájuthatott a mindennapi létfenn
tartáshoz szükséges élelemhez. A tömlöc csak úgy válhatott a feudális büntetőjog bün
tetési rendszerének „megbecsült” elemévé, ha hasonult a mai szemmel felettébb ke
gyetlen halál -  és testi büntetések minőségéhez, vagyis ő maga is sanyargatóvá lett. 
Nem állítható, hogy ez a büntetésvégrehajtásra hivatottak tudatos tevékenységének 
eredménye, inkább egyfajta spontán alkalmazkodás folyománya. Úgy is fogalmazhat
nánk: a társadalom kialakulásától kézenfekvő büntetési nem, a fogva tartás csak mosto
ha végrehajtási körülményei következtében vált megfelelővé a büntetőjog számára. Rá
adásul a reformkor fogházjavító mozgalmának megindultáig semmi sem indokolta a jel
zett viszonyok megváltoztatását, azok bármiféle humanizálását.

A középkori carcerről szóljanak röviden a nálunk illetékesebbek: a kortárs szerzők.
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Leírásokat azonban csupán a 19. század szakírói hagytak ránk (tőlünk nyugatra talán 
évszázaddal hamarabb). Olyan szemlélődök tollából származnak e feljegyzések, akik a 
feudális és polgári társadalom határán elborzadó szívvel szólnak a börtönről, mely alig 
változtatta alakját a feudalizmus évszázadain keresztül. Az egyik legismertebb leírás 
Kölcsey Ferenc novellájában, a „Vadásziakban” olvasható. „A megye fogháza három 
osztállyal bírt. Egyik, mely alsó tömlöcnek neveztetett, tulajdonképpen föld alatti pin
ce vagy verem volt, hol rendesen hetven nyolcvan rabló, gyilkos és gyújtogató, rothasz
tó nyirok és fojtó gőz közt összetorlasztva őriztetett. Ide évenkint egyszer vagy két
szer, égő fáklyák mellett, fegyveres hajdúk kíséretében, halványuló arccal és borzongó 
kebellel szállott le a főügyész, széjjelnézendő: van e még sok közöttük, kiket pörbe 
idézni s megítéltetni elfelejtett? A másik két osztály az élők levegőjében, földszint 
épült: egy férfiak, más asszonyok számára; e kettőben mindenféle rangú és korú meg
rögzött és kezdő gonoszok, vigyázatlan tettekért befogott ifjoncok és őrültek, minden 
különbség nélkül együvé záratva. E két osztályt a legteljesebb okkal úgy lehetett te
kinteni: mint legcélirányosabb iskolát, hol a földalatti osztály jövendő lakosai vagy la
kosainak oktatói és útbavezetői állandóul neveltessenek s olykor (a népnek rettenté- 
séül vagy mulatságául?) a vesztőhely gazdagítására egy-két zsákmány előre készülhes
sen. Mert kit egyszer, ifjúsága hajnalában, bármi történet következésében, a sors ide 
kényszerített, annak igen nyomorult fejének kell vala lenni, ha a vétek minden tekervé- 
nyeivel s a legborzasztóbb szemtelenségével tökéletesen meg nem ismerkedett. Ki ide- 
jöttekor a becsületérzés valamely szikráját még szívében hordozza, vagy az emberi nem 
iránt, tisztábban vagy homályosabban, még valami hajlandóságot érzett: minden bi
zonnyal e kettő nélkül tért vissza a társaságba, onnan időről-időre, mint honába, ismét 
eljövendő”118. Ha semmi mást, csupán ezt a rövid részletet idéznénk is, a tömlöc képe, 
a végrehajtás korabeli problémái akkor is szemléletesen kirajzolódnának. Kölcsey Fe
renc mint író jegyezte le a sorokat, de mint vármegyei tisztségviselő tapasztalta meg a 
börtönök világát. A szatmár megyei főjegyző szakmai hozzáértéssel szemlélte a tömlö- 
cöt. Érzékletesen vázolta föl a börtönben uralkodó állapotokat, s látta a legfőbb prob
lémákat is. Észlelte az elkülönítés hiányának következményeit, a „közösrendszer” há
tulütőjét, a folyamatos információcserét, a fiatalkorúak és az első ízben bűnözők kita
nítását „mesterségükre”. Ezt panaszolta Bölöni Farkas Sándor is: „Nálunk a fogházak 
a megromlott erkölcsök szemétházai, hová egy időre kihányatik a társasági életet meg
vesztegető rohadt rész, hogy ezen házban, mint gonoszság iskolájában henye élet unal
mai közt, egymást tanítva még rendszeresebben betanultassék a gonoszság a státus 
költségén, hol a fogoly a botozások közt megutálva a bosszúálló törvényeket s az őket 
megalázott s kebléből kirekesztett emberiséget, új elkeseredéssel tér meg az életbe, 
visszabosszulni az őtet üldözőket”.119 Szemere Bertalan többek között az őrzés visz- 
szásságairól s a rabok állapotáról festett elborzasztó képet. „Az utcákon töltött puská
val fegyverkezett néhány őrt látni, kik csordákat hajtanak, nem barmokból, de embe
rekből. Vászon ingok s gatyájok szennytől és zsírtól koromfekete, képök sárga és ki
aszott, két forgó szemmel, lábaikon vasláncok, melyek lármás csattogása a negyedik ut
cára is elhangzik. Itt-ott megállapodnak, útba jött ismerőseikkel, súgva, titkon külön 
értekezni, bűnről és gonoszságról, azokról miket elkövettek, azokról miket teendenek 
s az őrök puskáikra könyökölve, híven őrzik őket, míg közöttük a pokol veti magvát; 
néhol a kocsmákba is béfordulnak, hogy az ítéletnek szeszes italt tartalmazó részét tel-
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jesítsék s mohón nyelt nedvvel a lelket és észt elkábítsák...”120 Eötvös József, a bör
tönügy nagy reformkori harcosa beszámolt a tömlöcviszonyok egyenetlenségéről, a 
gyakorlat különbségeiről, az egységes (országos) büntetés-végrehajtási elvek hiányá
ról.” Vannak közhatóságok, melyek haladva korunkkal, tömlöceikbe a poenitentiarius 
rendszert behozzák, vagy ahoz legalább közelítenék; e törvényhatóságok tömlöceiben 
majd a hallgató, majd a magány rendszer hozatott be, vagy legalább a közmunkának 
célszerűbb elrendezése. Vannak mások, melyeknek börtönei a középkor óta, melyben 
épültek, úgyszólván semmiben sem változtak. Némely helyen a rab tömlöcéből napon
kint néhány pillanatra eresztetik ki a szabad levegőre, máshol segédmunkásként dolgo
zik; egy vármegyében félmázsás vas terheli lábait, míg a szomszéd törvényhatóságnál 
láncok a rabok legnagyobb részénél nem használtatnak...”121

Az úriszéki joggyakorlat szóhasználata is világosan bizonyítja, hogy az ítéletekben 
nem tettek különbséget börtön, tömlöc. árestum kifejezések között. Deklarált fokoza
tokat a szankciók között nem találni. A fejlődés ezen fokán a mai büntetésvégrehajtási 
fokozatoknak megfelelő differenciálás intézeti feltételei hiányoztak. Ennek pótlására 
hívták segítségül a tartamot és a súlyosítási lehetőségeket. Egészen mást jelentett a 17- 
18. század fentebb leírt tömlöcviszonyai között két hó helyett két esztendőt eltölte
ni, mint napjaink büntetésvégrehajtási intézeteiben.

A börtönbüntetés tartama rendkívül változó volt. Mivel -  mint láttuk — a dekrétu
mok vajmi kevés iránymutatást adtak a bűncselekményhez mért büntetések hosszának 
megállapításához, az bíróságok és korok szerint változott. Kállay István szerint az úri
székeken kiszabott leghosszabb börtönbüntetés 8 év, a legrövidebb néhány óra volt. 
így csupán órákra büntették a tizedszedéskor bárányát vagy méhkasát elrejtőt, a mást 
alaptalanul tolvajnak mondót, az idegent szállásra befogadót, a robotmegtagadót. 
8 esztendő tömlöcöt kapott a négy éves börtönt már kiállt, a főügyész házát feltörő 
gonosztevő.122 A városokban a legkivételesebben tartottak hosszabb ideig börtönben 
rabot.123

A büntetések során épp úgy jelen volt a határozott, mint a határozatlan tartam. 
A 18. században már úgy a rövid (néhány napos), mint a hosszabb tartamú (néhány 
éves) büntetést általánosan használták. Eckhart Ferenc idézte fel azt a palotai esetet 
1741-ből, amelyben a feleség kérésére a férjet bigámiáért 1 esztendő börtönbüntetésre 
ítéltek.124 A másik végletre is hozott példát: a vagyonelosztással elégedetlenkedők 
1774-ben 3 napi börtönt töltöttek ki.125 Az ítélet lehetett tartamra vagy határnapra 
szóló.126

Előfordult, hogy az ítéletben határozatlan formula szerepelt: „mindaddig, míg meg 
nem javul” . Ugyan a törvények ismertetésénél már láttuk, az örökös rabság a 15-16. 
században sem volt ismeretlen, általános intézménnyé azonban csak a 18. században 
vált. Ekkor a halálbüntetés életfogytiglani szabadságvesztésre volt átváltoztatható. Az 
ilyen rabokat egy akasztófa rajzának orcába dörzsölésével meg kellett bélyegezni.127

A puszta tömlöcbe zárást különféle módokon lehetett súlyosabbá sanyargatóbbá 
tenni. így böjtöltetésekkel, testi fenyítékkel, rendszeres botozással, a kaloda és a vasra 
veretés legkülönfélébb változataival. Ugyancsak súlyosbításnak érezték e korban a 
munkáltatást (ami egyet jelentett a közmunkával). Ha szemügyre vesszük a szentenciá
kat, a differenciálási szándék egyértelművé válik. Arról az ítéletek persze nem szólnak, 
mi valósult meg ezekből a valóságban. A büntetéskiszabás során határozták meg, ha
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valakit megvasalva, „vasban letöltendő” szabadságvesztésre marasztaltak. Ez lehetett 
egyszerű bilincs, mozgást korlátozó súlyos lábvas, vasgolyóhoz rögzítés. Legrosszabb 
esetben a mozgást teljesen meggátló bilincselés: falhoz vagy padlóhoz erősítés (mind
ez állva, ülve vagy fekvő helyzetben). A súlyosítás mindennapos eszköze volt a böjt. 
Vagy bizonyos időközönként ismétlődő előírásként kapták a végrehajtó közegek („he
tenként három nap böjt”), gyakrabban az egész tartamra vonatkozóan („egy esztendő 
börtön kenyéren és vízen”). A kor embere a szeszesital-fogyasztás korlátozását vagy el
tiltását szintén büntetésnek tekintette. Esetenként azt is előírták a bírák, hogy az el
ítélt fö ld  alatti börtönben köteles letölteni büntetését. A leggyakoribb súlyosbítás 
azonban a testi fenyítésben jelentkezett. Leggyakrabban összevonva szabták ki 
(2 hó tömlöc és száz botütés), meghatározva a kimérés „rátáját” is, vagyis hogy hány 
alkalommal, milyen számban kell kiadni a verést. Máskor időperiódushoz kötötték: 
,.hetente húsz ostorcsapás”. Előfordult az is, hogy az ítélet tartalmazta a börtönbe be
vonuláskor „fogadó aktusként” kiadandó, a végén a „búcsúzás" gyanánt megjelölt szá
mú botütést.

ítéletben előírt súlyosbítás hiánya persze nem jelentette azt, hogy a tömlöc parancs
noka, igazgatója ne dönthetett volna valamelyik nehezbítő megoldás alkalmazása mel
lett. Bírói határozat nélkül is botozták a rabokat, nem kellett szentencia a száraz ke
nyérhez és vízhez, a vasak és bilincsek használata a helyi szokásoktól függött.

A súlyosbító testi büntetés végrehajtását az egyébként botozásra irányadó gyakorlat 
szerint szervezték. Ehhez vagy a derest hívták segítségül, vagy pedig kikötve, állva kor
bácsolták, pálcázták a foglyot. A szabadságvesztés-büntetés természetesen csorbította 
a nyilvánosság általános elvét, mely a feudális büntetés-végrehajtásban (kivégzés, testi 
büntetés, megszégyenítés stb.) töretlenül érvényesült. Ezt pótlandó, a tömlöcök kapui 
gyakran megnyíltak a nagyközönség szeme előtt, hogy a rabok megveretését (amely 
ritkának nem volt mondható, lévén, hogy fenyítésként is ezt alkalmazták) széles nyil
vánosság tanúsága mellett hajtsák végre. Az 1841. évi tavaszi pécsi vásárról számolt be 
a korabeli tudósító: a vásározás közepén egyszerre csak rabok menete bukkant fel, 
„egy sereg szennyes rongyokba burkolt, sápadt, elfonnyadt arczú rab. igen is czifra 
poroszlóktól körülvétetve. Két szerencsétlen rémítő tölgy derest és jókora kötet 
mogyorópálczát emel vállain, és sejtetni hagyja, mi következik. Megáll most a' piaczon 
az egész expeditio; tódul a sokaság, bámulni a vérfagylaló executiot. színpadi jelenet- 
kint nézni ember kínoztatását; ’s emez az ütleg-virtuozokat dicsérgeti, míg amaz bámé
szan nézi, mikint dobatik le durva hajdúk által némely félalélt a - deresről, ’s mikint ül 
vízbe nyüszörögva, összegömyedten.”128

Mindezt tekintetbe véve, nem érdektelen azt is figyelemre méltatni: mit tartottak a 
kortársak a büntetési rendszeren belül, a szabadságvesztés-büntetés súlyáról. (Ennek 
megítélésére 17-18. századi adataink vannak.)

A börtönbüntetés súlyára jellemző, hogy a hatóságok a 9 hónapot meghaladó töm- 
löcöt „halálhoz hasonló büntetésnek” tekintették.129 A különféle lopásokért, lótolvaj- 
lásért vádolt Vincze Gergelyt halálbüntetés helyett harmadmagával leteeendő esküre 
kötelezték a pápai úriszéken, továbbá „új esztendő napjáig poenitentiat tartson vasban 
itt a varban”. Ez, lévén hogy az ítélet kelte 1628. júlis 1, hathavi vasban letöltendő 
börtönbüntetést jelentett.130 Ugyanzt tanúsítja néhány adat a biztonsági őrizet beszá
mításával kapcsolatban. Mint láttuk, az előzetes őrizet és a börtönbüntetés a bírói gya-
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korlatban meglehetősen összefolyt. Számos esetben a vizsgálat során letöltött fogság 
beszámítható volt. Sőt túl ezen, véleményünk szerint nemcsak egyszerűen beszámí
tották, hanem kifejezetten „kiváltotta” a büntetést is, mint történt 1779-ben a nagy- 
kállói uradalomban. Az ügyész által kért halál helyett -  figyelembe véve, hogy a vád
lott már 10 hónapja (!) szenvedi a tömlöcöt - ,  csupán 120 botütésre ítélték. A 10 ha
vi előzetes fogság tehát az ítélkezők szemében közel kivégzéssel ért föl. Hasonló mó
don indokolták azt a szentenciát, amely nem mondott ki halálbüntetést a vádindít
vánnyal szemben, mondván, a másfél éve vizsgálati fogságban sínylődő vádlott már 
nem ítélhető halálra.131

Arról, hogy a rabokat (legyenek azok akár csak őrizetes foglyok is) dolgoztatták, 
korai bizonyítékok állnak rendelkezésre. 1614-ből származó periratban szerepel, hogy 
a várnagy, akinek a börtönőrizet feladatkörébe tartozott, „az tiszttartó kérésére ki ad- 
gia az rabot munkára”.132 A Dél-Dunántűlon a rabokat szabad ég alatt tartották, me
zőgazdasági munkát végeztettek velük a heti 1 font hús és fél kenyér ellátmány fejé
ben.133 A rabok munkára kiadása rendszeres gyakorlat lehetett, mit bizonyítani látszik 
a pápai uradalom egyik jegyzőkönyve. Egy asszony „... azona Racz Simony nevű ra
bot az kerteben ki viven munkára, maga ruháját is azon Simon Racz nevű rabbal ki vi
tette, es ot megh egiezó akaratból az vasat lábáról le torven, egient el szoktenek.”134 
ítéleti jegyzőkönyv bizonyítja, hogy Sopronban dologház (Zucht- und Arbeithaus) mű
ködött. A bíróság a 17 éves Möltsch Annát bűnösnek mondta ki, miután gyermeket 
hozott világra a szőlőben. Tekintettel azonban korára, s az orvos által igazolt életkép
telenségre, mely a gyermek azonnali halálához vezetett, pellengérre ítélték a lányt, 
majd dologházba utalták.135

Kállay István szerint a rossz tömlöckörülményeket a rabtartás magas költségei kon
zerválták. Nézetük szerint e tényező inkább csak hozzájárult a feudális büntetési fel
fogáshoz illeszkedő börtönbüntetés-végrehajtási elképzelésekhez. Mindenesetre a rab
ellátás problémája komoly gondot okozott a hatóságoknak. Hiszen nemcsak az élelme
zés kiadásait kellett fedezniük, de fizették a tömlöctartót, sőt „börtön körüli szolgá
lataiért” a papot is.

A megoldás útját a városok munkálták ki. A rabok élelmezésére, őrizetére ugyan 
nem sokat költöttek, azonban ezt is behajtották - a rabon! A tömlőében ülő fogoly 
büntetését mintegy megtetézte a rabköltségek fedezése. Ha megfelelő vagyona volt az 
elítéltnek, sokszor már a büntetés (vagy előzetes őrizet) folyamán behajtották rajta tar
tozását. Még ha nem is siettek ennyire az esetek nagy többségében, a kiszabadulásnak 
mindenképpen feltétele biztosíték nyújtása a „tartozás” megtérítésére. Bónis György 
ismertette azt az esetet, amikor is az elhúzódó őrizet idején zárolták már a gyanúsí
tott teljes vagyonát (olyan nagynak ígérkezett a teljes költség). Négy disznaját pedig 
eladták, hogy árukból kielégíthessék a hatóság igényét a 100 forintra szaporodott ki
adások erejéig. Más alkalommal a magisztrátus a már kivégzett személy özvegyén pró
bálta megvenni a fogva tartással (sőt! a kivégzéssel) kapcsolatban fölmerült költsége
ket.13*

Természetesen lehetséges volt a fogoly magánúton történő élelmezése is (ilyenkor 
felesége, családja biztosította az ellátást), a hivatalos költségeket azonban (pl. a letar
tóztatásért járó ún. tömlöcpénzt vagy a rabtartó fizetésének rabra eső hányadát) ilyen
kor is térítenie kellett. A XVIII. században pedig már az úriszéki gyakorlatban is meg
jelentek a „saját költségére” kitétellel hozott ítéletek.137
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A 19. században e gyakorlat már a büntetésvégrehajtás egészét átitatta. A lassan ki
alakuló polgári börtönügyi igazgatás teljes egészében átvette ezt az elvet, amit bizo
nyítanak az Igazságügy-minisztériumi levéltár idevágó iratai.138 Az önkényuralom 
igazságügyi igazgatása egész apparátust mozgatott a rabköltségek behajtása érdekében. 
A büntetés-végrehajtási intézetekben rendszeresen nyomtatványokat kellett kitölteni 
a rabok költségtartozásairól, ezek befizetéséről.139 A nem fizető rabok adatait az inté
zet igazgatójának kötelessége volt fölterjeszteni irányító hatóságához,140 majd a bel
ügyi szervek nyomozást indítottak a rab után (lakóhelye, vagyoni viszonyai).141 
Amennyiben illetőségi helyét nem lelték vagy a helyi hatóságok szegénységi bizonyít
ványt állítottak ki róla, az igazságügyi kormányzat intézkedett, hogy a költségeket az 
állami költségvetésből utalják át az intézet címére.142

A tömlöcviszonyok jellemzőit röviden összefoglalva, mondhatjuk: bár alkalman
ként előfordult a rabok (főként mezőgazdasági jellegű) munkáltatása, általában inkább 
az jellemző, hogy a rabok dologtalanul ültek a börtönben. A bezártak között a feuda
lizmus hosszú évszázadain keresztül semmi különbséget nem tettek fogva tartásuk jelle
ge szerint: lehetett akár vizsgálati fogoly, börtönre ítélt az illető vagy pedig teljesítésre 
ösztönző fogság rabja. Némi különbséget mutat a városi jog a carcer és árestum között; 
a differenciálás azonban főként a megítéltek vagy ítéletre várók rangjában mutatko
zott. Maga a büntetésvégrehajtás súly szerint sem különböztetett: ugyanabban a töm
lőében ülte életfogytig tartó rabságát a kegyelmet nyert halálraítélt, a földesúr paran
csát megtagadó paraszt vagy a rágalmazó szomszéd. Az elkövetett cselekmény súlyának 
kifejezésére egyetlen eszköz állt rendelkezésre (ha a bírói ítéletben kimondták): a test- 
sanyargatás fokozott alkalmazása. Ennek azonban elvette élét a partikuláris végrehajtá
si gyakorlat s a belső fenyítő büntetésként amúgy is gyakran alkalmazott sanyargatás.

Az ellátási viszonyokat alapvetően meghatározta a börtönről mint szabadságvesztés
büntetésről vallott felfogás, amely nem pusztán a szabadságelvonás ellenőrzését biztosí
totta, hanem egyben -  a korábbi évszázadoktól örökölt -  testi büntetés jellegét. A 
börtönben sokkal rosszabb életkörülményeknek kellett lenni, mint bárhol máshol, hi
szen így volt feltételezhető a megfelelő visszatartó-elrettentő hatás. (Ez utóbbit a ra
bok testi fenyítésének nagy nyilvánosság előtt történő foganatosításával igyekeztek fo
kozni.) Ezért azután a földalatti tömlöcökben sötétség volt. nem gondoskodtak a he
lyiségek takarításáról, tisztán tartásáról, szenny lepte a rabokat. Nem fűtöttek és nem 
szellőztettek. A sötétség, a hideg, a piszok az egészségtelen viszonyok mellett a börtön
be került lényegében társadalmon kívülivé vált; a közvélemény, a hatóságok alig törőd
tek azzal, mi történik a rabokkal, milyen az ellátásuk, hogyan bánnak velük rabtartóik.

S mert a rabság feudális felfogása nem tudott megszabadulni a testi büntetésjelleg
től, mikor a fogházjavító mozgalom élharcosai szót emeltek a börtönök embertelen ál
lapotai ellen, nem (csak) a tömlöcgyakorlatot. hanem az egész feudális büntetési mo
dellt támadták.
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5. A  polgári börtön felé

Valójában nem tartozik témánkhoz, röviden mégis megemlékezünk a polgári jellegű 
büntetés-végrehajtási intézeti modell kialakulásáról hazánkban.

A szabadságvesztés-büntetés polgári típusú meghonosításának első kísérleteit csak
úgy, mint a végrehajtás modernizálásának törekvéseit a felvilágosodás -  hazánkban a 
felvilágosult abszolutizmus adminisztrációja -  hozta magával. Mint arról már szóltunk, 
1723-ban első ízben törvényben is megjelent a határozott tartamú szabadságvesztés
büntetés; a felsőbíróságok gyakorlata ( akárcsak a kegyelmezési praxis) a halálbünte
tések több éves börtönre átváltoztatása irányába tolódott el. A Helytartótanács szor
galmazta a börtönbüntetés elteijesztését, a hatóságokat modern börtönök építésére 
ösztönözte. A vármegyék azonban kemény diónak bizonyultak. Rendi előjogokra, ha
tástalanságra hivatkozva ott akadályozták a büntetőjogi programot, ahol csak tudták. 
Elméleti szinten 1795-ben tettek kísérletet a büntető anyagi jogba építeni s általánossá 
tenni az új büntetési nemet. A tervezetből azonban, mint tudjuk, nem lett törvény. 
Ugyanerre a sorsra jutott az 1827. esztendei plánum is.143

A büntetés-végrehajtási gyakorlat két szinten dolgozott az új fogalmakkal. Az első 
országos fenyítőház 1772. szeptember 4-én nyílt meg Szempcen. Ez az intézet valójá
ban sajátos keveréke volt a mai börtönnek, dologháznak, javítóintézetnek. Ezért egysé
ges végrehajtási rendszer kialakulásáról sem beszélhetünk. Éjjel közös hálóteremben 
aludtak a rabok, nappal szigorú ellenőrzés mellett dolgoztak. Mire az intézet belerázó
dott a kerékvágásba, 1780-ban Tallósra, majd öt évre rá a szegedi vár kihasználatlan 
kazamatáiba telepítették át. Az áldatlan körülmények között működő fegyintézet ha
marosan megszűnt.144

Érdekes, a korábban keményen ellenszegülő vármegyék többet tettek a polgároso
dott nyugat-európai színvonal megközelítéséért. A 19. század első évtizedeiben a judi- 
katura lassan elfogadta a börtönt; a húszas években csak a szűkén vett magyarországi 
országterületen — a korántsem pontos korabeli statisztikák szerint — évente átlag húsz
ezer emberen hajtottak végre „börtönbüntetést” .

E tény arra szorította a vármegyei hatóságokat, hogy a büntetés-végrehajtási intéze
tek fejlesztéséről gondolkodjanak. A vármegyékből indult el az a börtönjavítási moz
galom, amelynek csúcspontja lett az 1843/44-es országgyűlés remekbe szabott börtön
ügyi javaslata, s a helyi hatóságok építettek először modern végrehajtási intézetet. 
1840-ben a Szemere Bertalan tervei alapján létesült komárom megyei fogház volt az 
első a sorban, majd átadták a kor legsikerültebb börtönépületét, a Bentham elgondolá
sai nyomán épített balassagyarmati megyei fogházat. Még ebben az évben létrehozták 
hasonló magánrendszerű szisztéma szellemében a pozsonyi és nagyváradi fogháza
kat.145

Az ún. 43-as javaslatban a magánzárka-rendszert fogadták el alapelvül: ezt tervez
ték megvalósítani a három általuk javasolt intézeti típusban: a fogházban, börtönben és 
kerületi börtönökben is. A plánum az országgyűlési tárgyalások során megbukott, s ez
zel egy évtizedre a börtönügy is lekerült a napirendről.146 1854-ben pedig, az osztrák 
büntető törvénykönyv hatályba léptetése kapcsán általánossá vált szabadságvesztés
büntetés végrehajtására létrehoztak -  a dualizmus börtönhálózatának alapjaiként -  öt 
országos fegyházat. Ezek története azonban már teljes egészében a polgári börtönügy 
része.147
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